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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av 
förordning (EU) nr 223/2014 vad gäller införandet av särskilda åtgärder för att hantera 
covid-19-krisen
(COM(2020)0223 – C9-0151/2020 – 2020/0105(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2020)0223),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 175.3 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C9-0151/2020),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 
10 juni 20201,

– efter att ha hört Regionkommittén, 

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor 
(A9-0174/2020).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 2

1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Den 17 november 2017 
proklamerade Europaparlamentet, rådet 
och kommissionen den europeiska pelaren 
för sociala rättigheter som svar på de 
sociala utmaningarna i Europa. Pelarens 
tjugo principer är indelade i tre kategorier: 
lika möjligheter och tillgång till 
arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor 
samt socialt skydd och social delaktighet. 
De tjugo principerna i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter bör vara 
vägledande för de åtgärder som vidtas som 
svar på covid-19-pandemin i syfte att 
säkerställa en socialt rättvis återhämtning.

(2) Den 17 november 2017 
proklamerade Europaparlamentet, rådet 
och kommissionen den europeiska pelaren 
för sociala rättigheter som svar på de 
sociala utmaningarna i Europa. Pelarens 
tjugo principer är indelade i tre kategorier: 
lika möjligheter och tillgång till 
arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor 
samt socialt skydd och social delaktighet. 
De tjugo principerna i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter bör vara 
vägledande för de åtgärder som vidtas som 
svar på covid-19-pandemin i syfte att 
säkerställa en socialt rättvis och 
motståndskraftig återhämtning.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Medlemsstaterna har drabbats av 
konsekvenserna av covid-19-pandemin på 
ett aldrig tidigare skådat sätt. Krisen har 
fått allvarliga ekonomiska och sociala 
konsekvenser. Detta har skapat en 
exceptionell situation som behöver 
åtgärdas genom särskilda åtgärder i 
enlighet med den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter.

(3) Medlemsstaterna har drabbats av 
konsekvenserna av covid-19-pandemin på 
ett aldrig tidigare skådat sätt. Krisen har 
fått allvarliga ekonomiska och sociala 
konsekvenser, och har förvärrat 
situationen för 109 miljoner människor 
som är fattiga eller redan riskerar att bli 
det, fördjupat de sociala klyftorna och 
ökat förlusterna av arbetstillfällen, 
arbetslösheten och ojämlikheten, särskilt i 
missgynnade grupper. Detta har skapat en 
exceptionell situation som behöver 
åtgärdas akut genom särskilda åtgärder i 
enlighet med den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter, Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande 
rättigheterna och andra åtgärder som 
syftar till att bekämpa fattigdom.
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Detta har en särskild inverkan på 
Fead. Med tanke på att antalet människor 
som lider av livsmedelsbrist och materiell 
fattigdom har ökat till följd av covid-19-
pandemin och att de personer som har det 
sämst ställt utsätts för särskilda risker och 
ytterligare svårigheter under denna kris 
ställs medlemsstaterna inför ytterligare 
finansieringsbehov för att trygga fondens 
möjligheter att ge stöd.

(4) Detta har en särskild inverkan på 
Fead. Med tanke på att det i hela unionen 
fanns ett betydande antal människor som 
redan tidigare led av livsmedelsbrist och 
materiell fattigdom (13 miljoner fick redan 
före covid-19-krisen stöd från Fead varje 
år, däribland runt 4 miljoner barn) och 
att dessa siffror nu stiger till följd av 
covid-19-pandemin, där de personer som 
har det sämst ställt är mer utsatta för 
särskilda risker och ytterligare svårigheter 
under denna kris, ställs medlemsstaterna 
inför ytterligare finansieringsbehov för att 
trygga Feads möjligheter att ge stöd.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att komma till rätta med de 
enorma skadeverkningarna för ekonomin 
och de allvarliga konsekvenserna för den 
inre marknadens funktionssätt på grund av 
de exceptionella restriktioner som införts 
av medlemsstaterna för att begränsa 
spridningen av covid-19, godkände 
Europeiska rådet den 23 april 2020 en 
färdplan för återhämtning med en stark 
investeringskomponent, efterlyste 
inrättandet av det [europeiska instrumentet 
för återhämtning] och gav kommissionen i 
uppdrag att analysera behoven så att 
resurserna riktas mot de sektorer och 
geografiska delar av Europa som påverkas 
mest, samtidigt som kopplingen till den 
fleråriga budgetramen klargörs.

(5) För att komma till rätta med de 
enorma skadeverkningarna för ekonomin 
och samhället och de allvarliga 
konsekvenserna för den europeiska sociala 
modellens och den inre marknadens 
funktionssätt på grund av de exceptionella 
restriktioner som införts av 
medlemsstaterna för att begränsa 
spridningen av covid-19, godkände 
Europeiska rådet den 23 april 2020 en 
färdplan för återhämtning med en stark 
investeringskomponent, efterlyste 
inrättandet av det [europeiska instrumentet 
för återhämtning] och gav kommissionen i 
uppdrag att analysera behoven så att 
resurserna riktas mot de sektorer och 
geografiska delar av Europa som påverkas 
mest, samtidigt som kopplingen till den 



PE655.741v02-00 8/18 RR\1214888SV.docx

SV

fleråriga budgetramen klargörs.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Kommissionen lade fram ett förslag 
till förordning11 om ändring av rådets 
förordning (EU, Euratom) nr 1311/201312 
av den 27 maj 2020 och ställde ytterligare 
medel till förfogande för att stödja 
medlemsstaterna vid krishantering inom 
ramen för covid-19-pandemin och 
förbereda ekonomins återhämtning. Som 
en del av detta paket frigörs ett extra 
exceptionellt belopp på 
58 272 800 000 euro för budgetåtaganden 
från strukturfonderna inom målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning, 
för åren 2020, 2021 och 2022, i syfte att 
snabbt utnyttja dem för den reala ekonomin 
genom de befintliga strukturerna för de 
sammanhållningspolitiska programmen 
2014–2020. Kommissionen bör fastställa 
fördelningen av de ytterligare medlen för 
varje medlemsstat på grundval av en 
tilldelningsmetod som bygger på senast 
tillgängliga objektiva statistiska uppgifter 
om medlemsstaternas relativa välstånd och 
omfattningen av den nuvarande krisens 
konsekvenser på deras ekonomier. För att 
ta hänsyn till den föränderliga karaktären 
hos krisens effekter bör uppdelningen 
revideras 2021 på grundval av samma 
tilldelningsmetod med hjälp av de senaste 
statistiska uppgifter som finns tillgängliga 
den 19 oktober 2021. För att möjliggöra ett 
effektivt gensvar på de sociala 
konsekvenserna av covid-19-utbrottet för 
dem som har det sämst ställt är det 
lämpligt att medlemsstaterna kan tilldela 
de ytterligare medlen till Fead-fonden, i 
enlighet med deras behov. När detta görs, 
bör medlemsstaterna ta vederbörlig hänsyn 
till ökningen av antalet personer som har 

(6) Kommissionen lade fram ett förslag 
till förordning11 om ändring av rådets 
förordning (EU, Euratom) nr 1311/201312 
av den 27 maj 2020 och ställde ytterligare 
medel till förfogande för att stödja 
medlemsstaterna med deras 
krishanteringsåtgärder inom ramen för 
covid-19-pandemin och förbereda för en 
social, motståndskraftig och hållbar 
återhämtning av ekonomin. Som en del av 
detta paket frigörs ett extra exceptionellt 
belopp på 58 272 800 000 euro för 
budgetåtaganden från strukturfonderna 
inom målet Investering för tillväxt och 
sysselsättning, för åren 2020, 2021 och 
2022, i syfte att snabbt utnyttja dem för den 
reala ekonomin genom de befintliga 
strukturerna för de 
sammanhållningspolitiska programmen 
2014–2020. Kommissionen bör fastställa 
fördelningen av de ytterligare medlen för 
varje medlemsstat på grundval av en 
tilldelningsmetod som bygger på senast 
tillgängliga objektiva statistiska uppgifter, 
bland annat om jämlikhet vad gäller 
medlemsstaternas relativa välstånd, 
fattigdom och nivå av social utestängning 
samt på vilket sätt och i vilken omfattning 
den nuvarande krisen påverkar deras 
ekonomier och samhällen, varvid 
tyngdpunkten särskilt bör förläggas till de 
personer som har det sämst ställt, såsom 
hemlösa och personer som bor i 
segregerade inrättningar dit 
medlemsstaternas statistikverk inte brukar 
nå ut. I detta syfte bör relevanta och 
jämförbara uppgifter samlas in med hjälp 
av icke-statliga organisationer och lokala 
myndigheter som arbetar med fattigdom 
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det sämst ställt under covid-19-pandemin. 
Det är dessutom nödvändigt att fastställa 
tak för de ökade anslagen till tekniskt stöd i 
medlemsstaten. Med tanke på det 
förväntade snabba utnyttjandet av de 
ytterligare medlen bör de åtaganden som är 
kopplade till dessa ytterligare medel också 
dras tillbaka när programmen avslutas. 
Möjligheten till ekonomiska överföringar 
inom målet Investering för tillväxt och 
sysselsättning mellan Eruf, ESF och Fead 
införs också för de ytterligare medlen.

och social utestängning och med 
tillhandahållande av tjänster till de 
personer som har det sämst ställt. För att 
ta hänsyn till den föränderliga karaktären 
hos covid-19-krisens effekter bör 
uppdelningen revideras 2021 på grundval 
av samma tilldelningsmetod med hjälp av 
de senaste statistiska uppgifter och 
uppgifter om jämlikhet som finns 
tillgängliga den 19 oktober 2021. För att 
möjliggöra ett effektivt gensvar på de 
sociala konsekvenserna av covid-19-
utbrottet för de personer som har det sämst 
ställt bör medlemsstaterna, genom 
undantag från artikel 92.7 i 
förordning (EU) nr 1303/201312a, också 
tilldela en del av de ytterligare medlen till 
Fead-fonden. När detta görs, bör 
medlemsstaterna ta vederbörlig hänsyn till 
ökningen av antalet personer som har det 
sämst ställt under covid-19-pandemin. Det 
är dessutom nödvändigt att fastställa tak 
för de ökade anslagen till tekniskt stöd i 
medlemsstaten. Med tanke på det 
förväntade snabba utnyttjandet av de 
ytterligare medlen bör de åtaganden som är 
kopplade till dessa ytterligare medel också 
dras tillbaka när programmen avslutas. 
Möjligheten till ekonomiska överföringar 
inom målet Investering för tillväxt och 
sysselsättning mellan Eruf, ESF och Fead 
bör också införas för de ytterligare 
medlen. Med tanke på vilken viktig roll 
ESF spelar i fattigdomsutrotning och 
bekämpande av social utestängning bör 
ESF:s andel inte minskas under den 
nuvarande rättsliga skyldigheten på 
23,1 % på unionsnivå.

__________________ __________________
11 COM(2020) 446. 11 COM(2020) 446.
12 Rådets förordning (EU, Euratom) nr 
1311/2013 om den fleråriga budgetramen 
för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 
884).

12 Rådets förordning (EU, Euratom) nr 
1311/2013 om den fleråriga budgetramen 
för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 
884).
12a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 
december 2013 om fastställande av 
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gemensamma bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden, Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
och Europeiska havs- och fiskerifonden, 
om fastställande av allmänna 
bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden, Sammanhållningsfonden 
och Europeiska havs- och fiskerifonden 
samt om upphävande av rådets förordning 
(EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 
20.12.2013, s. 320).

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Feminiseringen av fattigdomen 
leder till både vanligare förekommande 
och svårare fattigdom bland kvinnor1a, 
och därför bör könsrelaterade aspekter 
beaktas i utarbetandet, genomförandet, 
övervakningen och utvärderingen av 
Fead. Dessutom, på grund av den nära 
kopplingen mellan diskriminering och 
fattigdom, och i enlighet med artikel 21 i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, är all 
diskriminering på grund av bland annat 
kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt 
ursprung, genetiska särdrag, språk, 
religion eller övertygelse, politisk eller 
annan åskådning, tillhörighet till 
nationell minoritet, förmögenhet, börd, 
funktionsnedsättning, ålder eller sexuell 
läggning förbjuden.
__________________
1a https://eige.europa.eu/gender-
mainstreaming/policy-areas/poverty

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/poverty
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/poverty
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Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att säkerställa att 
medlemsstaterna har tillräckliga finansiella 
medel för att snabbt vidta 
krisreparationsåtgärder i samband med 
covid-19-pandemin och förbereda den 
ekonomiska återhämtningen är det 
nödvändigt att tillhandahålla större 
utbetalningar av förfinansiering för ett 
snabbt genomförande av de åtgärder som 
stöds av de ytterligare medlen. 
Förfinansieringen bör vara tillräckligt stor 
för att säkerställa att medlemsstaterna har 
möjlighet att vid behov göra 
förskottsbetalningar till stödmottagare och 
att återbetala stödmottagarna snabbt efter 
det att betalningsansökningar lämnats in.

(8) För att säkerställa att 
medlemsstaterna har tillräckliga finansiella 
medel för att snabbt vidta 
krisreparationsåtgärder i samband med 
covid-19-pandemin, med tanke på dess 
inverkan på fattigdom och social 
utestängning, och förbereda en social, 
motståndskraftig och hållbar 
återhämtning av ekonomin och samhället 
är det nödvändigt att tillhandahålla större 
utbetalningar av förfinansiering så tidigt 
som möjligt för ett snabbt genomförande 
av de åtgärder som stöds av de ytterligare 
medlen. Förfinansieringen bör vara 
tillräckligt stor för att säkerställa att 
medlemsstaterna har möjlighet att vid 
behov göra förskottsbetalningar till 
stödmottagare och att återbetala 
stödmottagarna snabbt efter det att 
betalningsansökningar lämnats in. För att 
säkerställa omedelbar hjälp för 
stödmottagarna bör medlemsstaterna åta 
sig att vidta alla åtgärder som krävs för att 
påbörja förskottsbetalningarna så snabbt 
som möjligt.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Genomförandesättet för Fead bör 
inte ändras till följd av denna förordning, 
och Fead bör kvarstå under delad 
förvaltning.
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att lindra den börda som 
belastar de offentliga budgetarna till följd 
av krisreparationer på grund av covid-19-
pandemin och för att förbereda den 
ekonomiska återhämtningen är det 
lämpligt att de ytterligare medlen inte 
omfattas av samfinansiering.

(9) För att lindra den börda som 
belastar de offentliga budgetarna till följd 
av krisreparationsåtgärder på grund av 
covid-19-pandemin, och för att förbereda 
en social, motståndskraftig och hållbar 
återhämtning av ekonomin och samhället, 
är det lämpligt att de ytterligare medlen 
inte omfattas av samfinansiering.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Eftersom målet för denna 
förordning, nämligen att hantera effekterna 
av folkhälsokrisen på dem som har det 
sämst ställt, inte i tillräcklig utsträckning 
kan uppnås av medlemsstaterna själva och 
det därför på grund av åtgärdernas 
omfattning och verkningar bättre kan 
uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta 
åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
den artikeln går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
detta mål.

(11) Eftersom målet för denna 
förordning, nämligen att hantera effekterna 
av folkhälsokrisen och den 
socioekonomiska krisen på dem som har 
det sämst ställt, inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna själva och det därför på 
grund av åtgärdernas omfattning och 
verkningar bättre kan uppnås på 
unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i den artikeln går 
denna förordning inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå detta mål.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 14
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Med beaktande av covid-19-
pandemin och med tanke på hur 
brådskande det är att hantera den därmed 
sammanhängande folkhälsokrisen anses det 
nödvändigt att föreskriva ett undantag från 
den åttaveckorsperiod som avses i artikel 4 
i protokoll nr 1 om de nationella 
parlamentens roll i Europeiska unionen, 
som är fogat till fördraget om Europeiska 
unionen, fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt och fördraget om 
upprättandet av Europeiska 
atomenergigemenskapen.

(14) Med beaktande av covid-19-
pandemin och med tanke på hur 
brådskande det är att hantera den därmed 
sammanhängande folkhälsokrisen och 
socioekonomiska krisen anses det 
nödvändigt att föreskriva ett undantag från 
den åttaveckorsperiod som avses i artikel 4 
i protokoll nr 1 om de nationella 
parlamentens roll i Europeiska unionen, 
som är fogat till fördraget om Europeiska 
unionen, fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt och fördraget om 
upprättandet av Europeiska 
atomenergigemenskapen.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EU) nr 223/2014
Artikel 6 a – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Frivillig ökning av medel som reaktion på 
covid-19-utbrottet

Ökning av medel som reaktion på covid-
19-utbrottet

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EU) nr 223/2014
Artikel 6 a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De medel som avses i artikel 6 får 
ökas av medlemsstaterna på frivillig basis 
som reaktion på covid-19-pandemin, i 
enlighet med artikel 92b.5 sjunde stycket i 
förordning (EU) nr 1303/2013. Ökningen 
kan påverka budgetåtagandena för 2020, 
2021 och 2022.

1. De medel som avses i artikel 6 ska 
ökas av medlemsstaterna som reaktion på 
covid-19-pandemin med en minimiandel 
på minst 3 % av de ytterligare medlen, i 
enlighet med artikel 92b.5 sjunde stycket i 
förordning (EU) nr 1303/2013. Ökningen 
kan påverka budgetåtagandena för 2020, 
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MOTIVERING

Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (Fead) är det instrument som 
hjälper de fattigdomsdrabbade att ta sina första steg ut ur fattigdom och social utestängning. 
Varje år får inemot 13 miljoner människor Fead-stöd, och bland dem märks också ungefär 
fyra miljoner barn under 15 år.

De direkta och indirekta effekterna av covid-19-pandemin fortsätter att öka i alla 
medlemsstater. Vad vi upplever i dag är något vi aldrig varit med om tidigare, och nu krävs 
det extraordinära åtgärder som är anpassade efter situationen, bland annat för Fead-stödet till 
dem som har det sämst ställt.

Det första investeringsinitiativet mot effekter av coronaviruset (CRII)1, ett åtgärdspaket som 
trädde i kraft den 1 april 2020, införde ett antal viktiga ändringar av den rättsliga ramen för de 
europeiska struktur- och investeringsfonderna som möjliggör effektivare insatser i den 
nuvarande situationen. Kompletterande åtgärder har antagits inom ramen för 
investeringsinitiativet mot effekter av coronaviruset plus (CRII Plus)2. I det här paketet ingick 
också ändringar av förordning (EU) nr 223/20143 (Fead-förordningen) genom 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/559 av den 23 april 20204, som trädde 
i kraft den 25 april 2020. Meningen med dessa ändringar var att anpassa Fead till den 
utmaning som covid-19-pandemin innebär och framför allt att snabbt reagera på de 
framväxande nya behoven hos de målgrupper som till följd av krisen fått det ännu svårare. 
Med förordningen infördes därför särskilda åtgärder med ytterligare flexibilitet och likviditet 
för medlemsstaterna för att hantera covid-19-pandemin via Fead, till exempel att de kunde 
ställa till förfogande livsmedelsbistånd och grundläggande materiellt bistånd med hjälp av 
kuponger.

Situationen är visserligen fortfarande stadd i utveckling och medlemsstaterna håller på att 
lätta på restriktionerna för sina samhällen och företag och köra i gång sina ekonomier på nytt, 
men likafullt har krisen med sina direkta och indirekta följdverkningar redan slagit hårt mot 
många sektorer. Återhämtningsprocessen kommer att ta tid och behovet av nya 
nedstängningsåtgärder kan inte uteslutas, särskilt som vi redan upplever nya vågor av 
covid-19 i många EU-medlemsstater. I detta sammanhang finns det en allvarlig risk för att 
antalet personer som lider av livsmedelsbrist och materiell fattigdom kommer att öka, och 
därför krävs ytterligare åtgärder för att bemöta de sociala konsekvenserna av 
covid-19-pandemin för att säkerställa en socialt rättvis återhämtning i enlighet med den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter.

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/460 av den 30 mars 2020 om ändring av förordningarna 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013 och (EU) nr 508/2014 vad gäller särskilda åtgärder för att mobilisera 
investeringar i medlemsstaternas hälso- och sjukvårdssystem samt i andra sektorer av deras ekonomier som 
reaktion på covid-19-utbrottet (Investeringsinitiativ mot effekter av coronavirus) (EUT L 99, 31.3.2020, s. 5).
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/558 av den 23 april 2020 om ändring av förordningarna 
(EU) nr 1301/2013 och (EU) nr 1303/2013 vad gäller särskilda åtgärder för att tillhandahålla extraordinär 
flexibilitet vid användningen av de europeiska struktur- och investeringsfonderna för att hantera 
covid-19-utbrottet (EUT L 130. 24.4.2020, s. 1).
3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 av den 11 mars 2014 om fonden för europeiskt 
bistånd till dem som har det sämst ställt (EUT L 72, 12.3.2014, s. 1).
4 EUT L 130, 24.4.2020, s. 7.
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Kommissionen lade den 27 maj 2020 fram ett förslag till förordning5 om ändring av 
rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/20136 och ställde ytterligare medel till förfogande 
för att stödja medlemsstaterna vid krishantering inom ramen för covid-19-pandemin och 
förbereda ekonomins återhämtning i en social anda och i riktning mot resiliens. Som en del av 
detta paket frigörs ett extra exceptionellt belopp på 58 272 800 000 euro för budgetåtaganden 
från strukturfonderna inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning, för åren 2020, 
2021 och 2022, i syfte att snabbt utnyttja dem för den reala ekonomin genom de befintliga 
strukturerna för de sammanhållningspolitiska programmen 2014–2020. 

Föredraganden anser att kommissionen bör fastställa fördelningen av de återstående 
ytterligare medlen för varje medlemsstat på grundval av en tilldelningsmetod som bygger på 
senast tillgängliga objektiva statistiska uppgifter om medlemsstaternas relativa välstånd och 
statistiska uppgifter, bland annat om jämlikhet, med anknytning till omfattningen av den 
nuvarande krisens konsekvenser för deras ekonomier och samhällen, varvid tyngdpunkten 
särskilt bör förläggas till de personer som har det sämst ställt, såsom hemlösa och personer 
som bor i segregerade inrättningar dit medlemsstaternas statistikverk inte brukar nå ut. I detta 
syfte bör relevanta och jämförbara uppgifter samlas in med hjälp av icke-statliga 
organisationer som arbetar med fattigdom och social utestängning. För att ta hänsyn till den 
föränderliga karaktären hos krisens effekter bör uppdelningen revideras 2021 på grundval av 
samma tilldelningsmetod med hjälp av de senaste statistiska uppgifter och uppgifter om 
jämlikhet som finns tillgängliga den 19 oktober 2021. 

Föredraganden påpekar att ett effektivt gensvar på de sociala konsekvenserna av 
covid-19-utbrottet för dem som har det sämst ställt skulle förutsätta att medlemsstaterna, om 
så är lämpligt, genom undantag från artikel 92.7 i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 
också tilldelade en del av de ytterligare medlen till Fead-fonden, innan eller samtidigt som 
medel tilldelas till Eruf och ESF. Slutligen bör jämställdhetsaspekter beaktas under hela 
arbetet med att förbereda, genomföra, övervaka och utvärdera Fead, i enlighet med artikel 21 
i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. 

5 COM(2020) 446.
6 Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 
20.12.2013, s. 884).
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