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КРАТКА ОБОСНОВКА

I. Обобщение на предложението на Европейската комисия

В рамките на своята стратегия „Европа 2020“ ЕС си постави целта до 2020 г. да намали 
с поне 20 милиона броя на хората, изпаднали в състояние на бедност или социално 
изключване или изправени пред риск от бедност или социално изключване. През 
2010 г. почти една четвърт от всички европейци(или 116 милиона души) са били в 
действителност изправени пред риск от бедност или социално изключване. Както 
припомня Комисията, това положение се влошава с всеки изминал ден, засягайки във 
всички държави членки все по-широки групи население и нови социални категории, 
като например бедните работници и пенсионерите с ниски доходи. Част от тези 
населения, а именно 43 милиона души, живеят в крайна материална нищета и им е 
невъзможно да задоволят най-елементарните си нужди за оцеляване, тъй като са 
лишени от достъп до достатъчна и качествена храна. Впрочем най-уязвимите сред тях 
са твърде откъснати от пазара на труда, за да се ползват от мерките за социално 
приобщаване на ЕСФ.

Комисията предлага Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, 
който да замести програмата за подпомагане на най-нуждаещите се лица, поставена под 
въпрос от някои държави членки под претекст, че става дума за проблеми, 
представляващи социален въпрос от изключителната отговорност на държавите членки. 
Този нов фонд, който следва да функционира според правилата на структурните 
фондове, е насочен към проблемите на хранителният недоимък, бездомността и 
материалните лишения, засягащи децата. Той би финансирал закупуването на 
хранителни продукти и основни потребителски стоки за лично ползване, както и 
съпътстващи мерки, насочени към социалното приобщаване. Фондът се свързва с 
политиките на икономическо, социално и териториално сближаване на ЕС и неговото 
финансиране произлиза единствено от ЕСФ.

II. Критики по отношение на предложението на Комисията

1) Средствата са твърде недостатъчни

a) За периода 2014 - 2020 г. предложените от Комисията бюджетни средства са в размер 
на 2,5 милиарда. Това би довело до намаляване на помощта с 1 милиард с оглед 
предприетото понастоящем само за хранителните помощи, предоставяни на 20 държави 
членки, участващи в програмата за ННЛ. Текущите преговори между държавните и 
правителствените ръководители даже сведоха тези средства до 2,1 милиарда. Нека 
припомним, че настоящата програма за ННЛ бе предвидила 3,5 милиарда за 
предходния многогодишен период. Особено шокиращо е, че предоставеният за най-
нуждаещите се бюджет намалява в момент, когато положението се влошава. Голяма 
част от гражданите не разбират добре това, и така се засилват антиевропейските 
настроения сред населението.

б) Ограничено до определени групи от обществеността, предложението дори е в 
противоречие с целта на стратегията Европа 2020. Критериите за разпределяне запазват 
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само 2 от 4 показателите, използвани в Европа 2020, за да обхванат бедността и 
изключването, а именно населенията, засегнати от тежки материални лишения и 
населенията, живеещи в домакинства с много нисък интензитет на икономическа 
активност. Тези два критерия всъщност изключват населенията, намиращи се в 
положение на изолация или в положение на бедност с висок риск от изолация. 
Всъщност член 4 посочва основно бездомните и децата.
в) Извън разпределянето на хранителни продукти, една част от Фонда може да бъде 
използвана за закупуването на основни потребителски стоки за бездомните лица и 
децата (облекло). Фондът може също така да подкрепя дейности по социалното 
приобщаване.

Докладчикът счита, че предвид недостатъчния размер на средствата, предназначени за 
храна на най-нуждаещите се, би било уместно да не бъдат разпръсквани твърде много 
средства извън целите на прехраната. Той счита, че необходимото социално 
приобщаване вече е обект на действия: в следващото си национално планиране 
държавите членки ще бъдат задължени да му заделят 20% от средствата на ЕСФ.

2) Условията за прилагане на Фонда са твърде сложни и лишени от гъвкавост

По-голямата част от предложенията в регламента са заимствани от сегашните правила 
за структурните фондове и се отличават с прекомерна административна тежест. 
Описаните условия за управление не съответстват на целите на Фонда, който се нуждае 
от гъвкавост и приспособяване спрямо неотложни ситуации. Към това се прибавя и 
необходимостта от авансово предоставяне на необходимите за осъществяването на 
дейностите кредити, което може да създаде затруднения за някои от държавите членки.

Докладчикът счита, че едно така тромаво прилагане има опасност да доведе до 
неефикасност и до парадоксалното положение, при което средства ще има, но те няма 
да бъдат използвани.

3) 2014 г. ще бъде година на един труден преход 

Предвид сложността на изпълнението на Фонда, по-вероятно е той да не влезе в 
действие до есента на 2014 г. Тогава ще е твърде късно да се отговори на основните 
нужди на най-нуждаещите се лица за тази 2014 г.

III. Предложения на докладчика

Относно бюджета и принципите:

 Финансовите средства да бъдат запазени на сегашното си ниво, т.е. 3,5 милиарда 
евро за период от 7 години.

 За определяне на групите от населението, отговарящи на условията за 
предоставяне на помощ, да бъдат запазени четирите критерия, възприети от ЕС в 
стратегията Европа 2020.

 Да се даде предимство на прехраната, която отговаря на жизнените нужди на 
най-нуждаещите се, като се остави на всяка държава членка да предоставя 
помощта в зависимост от това кои са най-нуждаещите се групи.
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 С цел постигането на ефикасност, Съюза трябва да провежда дейностите си в 
рамките на един глобален и последователен подход на борба с бедността и 
изолацията, включващ нуждите на личността. В тези условия изглежда 
необходимо да бъдат мобилизирани всички политики на Съюза и всички 
налични средства: ЕСФ, ЕЗФРСР, ЕФРР ...

 Интервенционните запаси ще продължат да могат да бъдат използвани за 
разпределяне сред най-нуждаещите се лица. При все това докладчикът държи да 
подчертае, че стойността да тези запаси не следва да се приспада от 
предоставяните на фонда средства.

 Следва също така да бъдат насърчавани даренията на храни.

Относно 2014 г. като година на преход:

 Следва да се предложи временно решение. Въз основа на модела на програмата 
за ННЛ произлизащите от различни европейски фондове кредити биха могли да 
бъдат предоставени на всяка държава членки, за да може да започне програмата 
си.

IV. Възможни са допълнителни вноски във Фонда от ОСП - Предложения на 
докладчика

a) Улесняване на даренията на храна при ограничаване на разхищенията

Докладчикът счита за необходимо да бъде водена борба срещу разхищенията на храна, 
които са истински бич за Европа. По данни на Комисията и Европейския парламент (с 
резолюция от 19 януари 2012 г.1 - доклад Caronna) разхищението на храна по веригата 
възлиза на около 190 кг на година и за всеки европеец.

За тази цел докладчикът предлага:

 да бъдат информирани потребителите относно някои санитарни указания, които 
произтичат от правилата на ЕС и се отбелязват върху селскостопанските и 
хранителните продукти, като напр. „краен срок на годност“ и „най-добър до 
дата“, тъй като тези формулировки създават сериозно объркване сред 
потребителите и стават причина значителни разхищения;

 да се преразгледат правилата на ЕС относно стандартите за пускане на пазара на 
селскостопанските продукти (по-специално в сектора на плодовете и 
зеленчуците) с цел да се насърчи предлагането на неоразмерени плодове и 
зеленчуци;

 да се разрешава правото на установяване и правото на осъществяване на 
дейност на големи дистрибутори при изричното условие, че те ще даряват 
непродадените хранителни продукти.

б) Мобилизиране на средствата по ЕЗФРСР

                                               
1  P7_TA-PROV(2012)0014
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Съществуват определени мерки по два от приоритетите за развитие на селските райони, 
които биха могли да спомогнат за по-добро изхранване на най-нуждаещите се лица:

- Приоритет 3: Насърчаване на организацията на хранителната верига, по-специално 
чрез къси вериги на доставка. Чрез намаляване броя на посредниците и създаване на 
социални връзки тези къси вериги на доставка ще създадат възможност за 
земеделските стопани да продават своите продукти коректно, на цени, достъпни за 
потребителите. Освен това би могло да се инвестира в логистичните платформи и в 
преработката и консервирането на непродадени продукти.

- Приоритет 6: насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и 
икономическото развитие.

в) Оползотворяване на следващата реформа на ООП за плодовете и зеленчуците

Групите от населението, към които е насочен Фондът, следва да имат възможността да 
се хранят балансирано и с продукти с добри хранителни качества. Плодовете и 
зеленчуците са важна част от храненето. Настоящата регулация позволява тези 
продукти за бъдат разпространявани безплатно сред благотворителни организации, 
фондации, управлявани от държавите членки или публични органи (болници, училища, 
хосписи и т.н.). Организациите партньори на Фонда следва в по-голяма степен да бъдат 
вземани предвид като получатели.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 
заетост и социални въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Разпоредбите следва също така 
да гарантират съответствието на 
Фонда с политиките на Съюза в 
областта на социалните въпроси и 
околната среда, както например 
борбата с разхищението на храни.

Or. fr

Обосновка

Разхищението на храни е един голям европейски скандал, срещу който Европейският 
съюз е решил да предприеме действия. Всички участници във Фонда следва да включат 
инструменти и механизми, които да допринесат в борбата срещу разхищението на 
храни.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За да определи целесъобразна 
финансова рамка, Комисията следва да 
установи чрез актове за изпълнение 
годишно разпределение на глобалните 
средства по държави членки, като 
използва обективен и прозрачен метод, 
който отразява различията по 
отношение на бедността и материалните 
лишения.

(7) За да определи целесъобразна 
финансова рамка, Комисията следва да 
установи чрез актове за изпълнение 
годишно разпределение на глобалните 
средства по държави членки, като 
използва обективен и прозрачен метод, 
който отразява различията по 
отношение на бедността и материалните 
лишения, като например прага на 
относителна бедност.
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Or. fr

Обосновка

Необходимо е определянето на общ и прост механизъм, за да се гарантира, че всяка 
държава членка визира подобна група бенефициери, при отчитане на националните 
различия. Предвид на това, че относителната бедност е показател, възприет в 
Стратегията Европа 2020 и използван от Евростат, уместно е той да бъде използван 
и в рамките на Фонда.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В оперативната програма на всяка 
държава членка следва да се посочват 
формите на материални лишения, по 
които ще се работи, и да се мотивира 
този избор, да се описват целите и 
характеристиките на подпомагането за 
най-нуждаещите се лица, което ще се 
предостави чрез подкрепата на 
съществуващите национални програми. 
В тях следва да се включат и 
елементите, необходими за гарантиране 
на ефективното и ефикасно изпълнение 
на оперативната програма.

(8) В оперативната програма на всяка 
държава членка следва да се посочват 
формите на материални лишения, по 
които ще се работи, и да се мотивира 
този избор, да се описват целите и 
характеристиките на подпомагането за 
най-нуждаещите се лица, което ще се 
предостави чрез подкрепата на 
съществуващите национални програми. 
Достъпът до храна следва да бъде 
първата форма на лишение, която да 
бъде третирана от държавите 
членки. Програмата следва да включва
и елементите, необходими за 
гарантиране на ефективното й и 
ефикасно изпълнение.

Or. fr

Обосновка

Изхранването е най-основната нужда, която позволява на партньорските 
организации и на държавите членки да влязат в контакт с хората, изключени от 
социалния живот. Това е най-добрият начин за обезпечаване ефикасността на Фонда.



PA\925608BG.doc 9/17 PE504.229v01-00

BG

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За да бъде повишено качеството и 
подобрено разработването на 
оперативните програми и за да бъде 
оценена ефективността и ефикасността 
на Фонда, следва да бъдат направени 
предварителни и последващи оценки. 
Тези оценки следва да бъдат допълнени 
с проучвания на най-нуждаещите се 
лица, ползвали подпомагане от 
оперативната програма, и ако е 
необходимо, с оценки в течение на 
програмния период. В това отношение 
следва да бъдат определени 
отговорностите на държавите членки и 
на Комисията.

(12) За да бъде повишено качеството и 
подобрено разработването на 
оперативните програми и за да бъде 
оценена ефективността и ефикасността 
на Фонда, следва да бъдат направени 
предварителни и последващи оценки. 
Тези оценки следва да бъдат допълнени 
с проучвания относно данните за 
относителната бедност във всяка 
държава членка. В това отношение 
следва да бъдат определени 
отговорностите на държавите членки и 
на Комисията.

Or. fr

Обосновка

Този вид оценки би увеличил административната тежест за държавите членки и 
партньорските организации, нещо което би понижило ефикасността на Фонда. 
Глобални оценки на относителната бедност на национално равнище биха постигнали 
същата цел, позволявайки по-голяма ефикасност на разпределения бюджет в помощ 
на най-нуждаещите се.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) В [предложението за] Регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за 
установяване на обща организация на 
пазарите на селскостопански продукти 
(„Общ регламент за ООП“) се 
предвижда, че продуктите, закупени в 
рамките на публични интервенции, 

(17) В [предложението за] Регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за 
установяване на обща организация на 
пазарите на селскостопански продукти 
(„Общ регламент за ООП“) се 
предвижда, че продуктите, закупени в 
рамките на публични интервенции, 
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могат да бъдат оползотворявани, като 
бъдат предоставяни на програмата за 
разпределяне на храни на най-
нуждаещите се лица в Съюза, при 
условие че в нея се предвижда такава 
възможност. Като се има предвид, че в 
зависимост от обстоятелствата 
получаването на храни посредством 
използването, преработката или 
продажбата на такива запаси може да 
бъде икономически най-благоприятният 
вариант, е целесъобразно такава 
възможност да се предвиди в настоящия 
регламент. Сумите, получени от 
трансакции със запасите, следва да 
бъдат изразходвани в полза на най-
нуждаещите се лица и следва да не се 
използват по такъв начин, че да се 
облекчават задълженията на 
държавите членки за съфинансиране 
на програмата. С цел да гарантира 
възможно най-ефикасно използване на 
интервенционните запаси и на 
средствата, получени от тях, Комисията 
следва в съответствие с член 19, буква 
д) от Регламент (ЕО) № … (ООП) да 
приеме актове за изпълнение за 
определяне на процедури за 
използването на интервенционните 
запаси, тяхната преработка или 
продажба за целите на програмата за 
най-нуждаещите се лица.

могат да бъдат оползотворявани, като 
бъдат предоставяни на програмата за 
разпределяне на храни на най-
нуждаещите се лица в Съюза, при 
условие че в нея се предвижда такава 
възможност. Като се има предвид, че в 
зависимост от обстоятелствата 
получаването на храни посредством 
използването, преработката или 
продажбата на такива запаси може да 
бъде икономически най-благоприятният 
вариант, е целесъобразно такава 
възможност да се предвиди в настоящия 
регламент. Сумите, получени от 
трансакции със запасите, следва да 
бъдат изразходвани в полза на най-
нуждаещите се лица, в допълнение към 
средствата от Фонда, без разходите 
по използването да бъдат приспадани 
от разпределените кредити. С цел да 
гарантира възможно най-ефикасно 
използване на интервенционните запаси 
и на средствата, получени от тях, 
Комисията следва в съответствие с член 
19, буква д) от Регламент (ЕО) № … 
(ООП) да приеме актове за изпълнение 
за определяне на процедури за 
използването на интервенционните 
запаси, тяхната преработка или 
продажба за целите на програмата за 
най-нуждаещите се лица.

Or. fr

Обосновка

Интервенционните запаси, когато такива съществуват, следва да бъдат прибавяни 
към разпределяните средства, а не приспадани, за да се осигури предсказуемостта за 
партньорските организации по отношение на предоставените кредити.



PA\925608BG.doc 11/17 PE504.229v01-00

BG

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „най-нуждаещи се лица“ означава 
физически лица, били те отделни лица, 
семейства, домакинства или групи, 
съставени от такива лица, чиято нужда 
от подпомагане е установена въз основа 
на обективни критерии, приети от 
националите компетентни органи или 
определени от партньорските
организации и одобрени от 
компетентните органи;

(1) „най-нуждаещи се лица“ означава 
физически лица, били те отделни лица, 
семейства, домакинства или групи, 
съставени от такива лица, чиято нужда 
от подпомагане е установена въз основа 
на обективни критерии, приети от 
националите компетентни органи в 
сътрудничество с партньорските 
организации и одобрени от 
националните органи;

Or. fr

Обосновка
За насърчаване на ефикасността следва да се осигури повече яснота и диалог между 
компетентните национални органи и партньорските организации. 

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „партньорски организации“ означава 
публичноправни организации или 
организации с нестопанска цел, които 
пряко или чрез други партньорски 
организации доставят храните или
стоките на най-нуждаещите се лица и 
чиито операции са избрани от 
управляващия орган в съответствие с 
член 29, параграф 3, буква б);

(2) „партньорски организации“ означава 
публичноправни организации или 
организации с нестопанска цел, които 
пряко или чрез други партньорски 
организации доставят храните и стоките 
на най-нуждаещите се лица и чиито 
операции са избрани от управляващия 
орган в съответствие с член 29, 
параграф 3, буква б);

Or. fr

Обосновка

Изхранването е най-основната нужда, която позволява на партньорските 
организации и на държавите членки да влязат в контакт с хората, изключени от 
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социалния живот. Това е най-добрият начин за обезпечаване ефикасността на Фонда.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 5 – точка 12 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Комисията, държавите членки 
и партньорските организации 
допринасят за борбата срещу 
разхищението на храна на всеки етап 
от разпределителната верига, 
включително доставчика на храните 
и образоването на бенефициерите за 
тази цел.

Or. fr

Обосновка

Разхищението на храни е един голям европейски скандал, срещу който Европейският 
съюз е решил да предприеме действия. Всички участници във Фонда следва да включат 
инструменти и механизми, които да допринесат в борбата срещу разхищението на 
храни.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Глобалните налични средства за 
поемане на бюджетни задължения от 
Фонда за периода 2014 — 2020 г. са в 
размер на 2 500 000 000 EUR по цени от 
2011 г. в съответствие с годишното 
разпределение, посочено в приложение 
II.

1. Глобалните налични средства за 
поемане на бюджетни задължения от 
Фонда за периода 2014 — 2020 г. са в 
размер на 3.500.000.000 EUR по цени от 
2011 г. в съответствие с годишното 
разпределение, посочено в приложение 
II.

Or. fr

Обосновка

Предложеният от Комисията бюджет би довел до намаляване на помощта с 1 
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милиард с оглед предприетото понастоящем само за хранителните помощи, 
предоставяни на 20 държави членки, участващи в програмата за ННЛ. Следва да бъде 
най-малкото да бъде запазен предвиденият за ННЛ пакет, т.е. 3,5 милиарда за 7 
години.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – буква -а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез актове за изпълнение Комисията 
приема решение, в което определя 
годишното разпределение на глобалните 
средства по държави членки в 
съответствие с член 84, параграф 5 от 
Регламент (ЕО) № … (РОР), без да се 
засягат разпоредбите на параграф 4 от 
настоящия член и като се отчитат 
следните показатели, определени от 
Евростат:

3. Чрез актове за изпълнение Комисията 
приема решение, в което определя 
годишното разпределение на глобалните 
средства по държави членки в 
съответствие с член 84, параграф 5 от 
Регламент (ЕО) № … (РОР), без да се 
засягат разпоредбите на параграф 4 от 
настоящия член и като се отчитат 
следните показатели, определени от 
Евростат:

-a) прагът на относителната 
бедност, т.е. процентът от 
населението, живеещо в 
домакинства, които не разполагат с 
доходи поне равни на 60% от средния 
национален доход;

а) население, засегнато от тежки 
материални лишения;

а) население, засегнато от тежки 
материални лишения;

б) население, живеещо в домакинства с 
много нисък интензитет на 
икономическа активност.

б) население, живеещо в домакинства с 
много нисък интензитет на 
икономическа активност.

Or. fr

Обосновка

Следва да бъдат запазени всички показатели за бедността, възприети от ЕС в 
стратегията Европа 2020.
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Изменение 11

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. През 2017 и 2021 г. в съответствие с 
образеца, предоставен от Комисията, 
управляващият орган извършва 
структурирано проучване на крайните 
получатели. Комисията приема образеца 
чрез акт за изпълнение. Актът за 
изпълнение се приема в съответствие с 
процедурата по консултиране, посочена 
в член 60, параграф 2.

2. През 2017 и 2021 г. в съответствие с 
образеца, предоставен от Комисията и 
изготвен в сътрудничество със 
заинтересованите страни, 
управляващият орган извършва 
структурирано проучване на крайните 
получатели. Комисията приема образеца 
чрез акт за изпълнение. Актът за 
изпълнение се приема в съответствие с 
процедурата по консултиране, посочена 
в член 60, параграф 2.

Or. fr

Обосновка

За да се гарантира, че оценките съответстват на действителността, Комисията 
следва да изготви този образец в сътрудничество с активните участници в тази 
област. 

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Храните и стоките за бездомни лица 
или за деца могат да бъдат закупувани 
от самите партньорски организации.

Храните и стоките, предназначени за 
крайните бенефициери, могат да бъдат 
закупувани от самите партньорски 
организации.

Or. fr

Обосновка

Фондът е предназначен за най-нуждаещите се лица, които представляват по-обща 
категория от лицата, нуждаещи се от помощ. Член 2, точки 1 и 7, както и член 3 и 
член 21, параграф 4 изрично визират най-нуждаещите се лица; настоящото 
изменение има за цел спазването на по-голяма последователност в регламента.
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Изменение 13

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Те могат да бъдат закупувани и от 
публичен орган и да бъдат предоставяни 
безвъзмездно на партньорските 
организации. В такъв случай храните 
могат да бъдат набавяни посредством 
използването на продукти от 
интервенционните запаси, тяхната 
преработка или продажба, извършена в 
съответствие с член 15 от Регламент 
(ЕС) № … (ООП), при условие че това е 
икономически най-благоприятният 
вариант и не води до неоправдано 
забавяне на доставката на хранителните 
продукти на партньорските 
организации. Сумите, получени от 
трансакции по отношение на тези 
запаси, следва да бъдат изразходвани в 
полза на най-нуждаещите се лица и 
следва да не се използват по такъв 
начин, че да се облекчат 
задълженията на държавите членки 
за съфинансиране на програмата, 
предвидени в член 18 от настоящия 
регламент.

Те могат да бъдат закупувани и от 
публичен орган и да бъдат предоставяни 
безвъзмездно на партньорските 
организации. В такъв случай храните 
могат да бъдат набавяни посредством 
използването на продукти от 
интервенционните запаси, тяхната 
преработка или продажба, извършена в 
съответствие с член 15 от Регламент 
(ЕС) № … (ООП), при условие че това е 
икономически най-благоприятният 
вариант и не води до неоправдано 
забавяне на доставката на хранителните 
продукти на партньорските 
организации. Сумите, получени от 
трансакции по отношение на тези 
запаси, следва да бъдат изразходвани в 
полза на най-нуждаещите се лица, в 
допълнение към средствата от 
Фонда, без разходите по използването 
да бъдат приспадани от 
разпределените кредити. 

Or. fr

Обосновка

Интервенционните запаси, когато такива съществуват, следва да бъдат прибавяни 
към разпределяните средства, а не приспадани, за да се осигури предсказуемостта за 
партньорските организации по отношение на предоставените кредити.
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Изменение 14

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) разходи за закупуване на храни и 
основни потребителски стоки за лично 
ползване на бездомни лица или на 
деца;

a) разходи за закупуване на храни и 
основни потребителски стоки за лично 
ползване на крайните бенефициери;

Or. fr

Обосновка

Фондът е предназначен за най-нуждаещите се лица, които представляват по-обща 
категория от лицата, нуждаещи се от помощ. Член 2, точки 1 и 7, както и член 3 и 
член 21, параграф 4 изрично визират най-нуждаещите се лица; настоящото 
изменение има за цел спазването на по-голяма последователност в регламента.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато храните или основните 
потребителски стоки за лично ползване 
на бездомни лица или на деца се 
закупуват от публичен орган и се 
предоставят на партньорски 
организации, разходи за 
транспортирането на храните и стоките 
до складовете на партньорските 
организации под формата на единна 
ставка в размер на 1 % от разходите, 
посочени в буква а);

б) когато храните или основните 
потребителски стоки за лично ползване 
на крайните бенефициери се закупуват 
от публичен орган и се предоставят на 
партньорски организации, разходи за 
транспортирането на храните и стоките 
до складовете на партньорските 
организации под формата на единна 
ставка в размер на 1 % от разходите, 
посочени в буква а);

Or. fr

Обосновка

Фондът е предназначен за най-нуждаещите се лица, които представляват по-обща 
категория от лицата, нуждаещи се от помощ. Член 2, точки 1 и 7, както и член 3 и 
член 21, параграф 4 изрично визират най-нуждаещите се лица; настоящото 
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изменение има за цел спазването на по-голяма последователност в регламента.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) разходи за дейности за социално 
приобщаване, предприети и 
декларирани от партньорските 
организации, които доставят пряко 
материалното подпомагане на най-
нуждаещите се лица, под формата на 
единна ставка в размер на 5 % от 
разходите, посочени в буква а);

заличава се

Or. fr

Обосновка

Предвид факта, че при прилагането на бъдещите национални програми на ЕСФ 
държавите членки трябва да заделят 20% от ЕСФ за социално приобщаване, следва 
оскъдните налични средства да бъдат предназначените за прехраната на най-
нуждаещите се.


