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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

I. Shrnutí návrhu Komise 

V rámci strategie Evropa 2020 si EU stanovila cíl snížit počet osob postižených či ohrožených 
chudobou nebo sociálním vyloučením do roku 2020 nejméně o 20 milionů. V roce 2010 byla 
téměř jedna čtvrtina Evropanů (116 milionů) ohrožena chudobou nebo sociálním vyloučením.
Komise správně připomíná, že tato situace je každým dnem horší, dotýká se všech zemí Unie 
a zasahuje stále větší část obyvatel a také nové sociální kategorie, jako jsou pracující osoby 
trpící chudobou nebo důchodci s nízkými příjmy. Část z nich, 43 milionů, trpí závažnou 
materiální deprivací a není schopna uspokojit své nejzákladnější potřeby nezbytné pro přežití, 
neboť nemá přístup ke kvalitním potravinám v dostatečném množství. Mimo to jsou ti 
nejzranitelnější z nich natolik vzdáleni pracovnímu trhu, že nemohou využívat opatření 
Evropského sociálního fondu určená k podpoře začleňování.

Komise navrhuje Fond evropské pomoci nejchudším osobám, který nahradí program pomoci 
nejchudším osobám, jejž některé členské státy zpochybňují, přičemž uvádějí, že se zde jedná 
o sociální problematiku spadající do výhradní odpovědnosti členských států. Tento nový fond 
by měl fungovat podle pravidel strukturálních fondů a zaměřuje se na deprivaci v oblasti 
potravin, bezdomovectví a materiální deprivaci dětí. Bude poskytovat finanční prostředky na 
nákup potravin a základního spotřebního zboží pro osobní použití a na doprovodná opatření v 
oblasti sociálního začleňování. Fond je propojen s politikami hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti EU a je financován pouze z Evropského sociálního fondu (ESF). 

II. Hodnocení návrhu Komise 

1) Zcela nedostačující prostředky

a) Na období 2014–2020 Komise navrhla rozpočtové prostředky ve výši 2,5 miliardy. To 
znamená snížení podpory o 1 miliardu v porovnání s tím, co je v současné době poskytováno 
dvaceti členským státům v rámci programu pomoci nejchudším osobám pouze na 
potravinovou pomoc. V důsledku probíhajících jednání hlav států a předsedů vlád byly 
dokonce tyto prostředky sníženy na 2,1 miliardy. Pro připomenutí, stávající program pomoci 
nejchudším osobám vyčlenil na předchozí víceleté období 3,5 miliardy. V době, kdy se
situace stále zhoršuje, je obzvlášť šokující, že rozpočet na pomoc nejchudším klesá. Řada 
občanů to nechápe, což mezi obyvateli vzbuzuje antagonistické postoje vůči Evropě. 

b) Návrh se omezuje na určitou část veřejnosti a je v přímém rozporu s cílem strategie Evropa 
2020. Kritéria pro rozdělování prostředků odpovídají pouze dvěma ze čtyř ukazatelů strategie 
Evropa 2020 v oblasti boje s chudobou a vyloučením, tedy ukazatelům týkajícím se obyvatel 
trpících závažnou materiální deprivací a osob žijících v domácnostech s velmi nízkou 
intenzitou práce. Tato dvě kritéria vylučují značnou část obyvatel, kteří jsou zasaženi 
sociálním vyloučením nebo chudobou s vysokým rizikem vyloučení. Článek 4 totiž hovoří 
především o osobách bez domova a o dětech.
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c) Fond lze využít nejen na distribuci potravin, ale i na nákup potravin a základního 
spotřebního zboží pro osobní potřebu osob bez domova a dětí. Může tedy rovněž podporovat 
činnosti v oblasti sociální začleňování. 

Navrhovatel se domnívá, že vzhledem k nedostatečné výši prostředků vyčleněných na 
potraviny pro nejchudší osoby by bylo lépe prostředky mimo oblast potravin příliš nevydávat. 
Dle jeho názoru je nezbytné sociální začlenění již ošetřeno – v příštím programovacím období 
budou členské státy povinny koncipovat své vnitrostátní programy tak, aby bylo 20 % 
prostředků ESF vyčleněno na sociální začlenění.

2) Prováděcí pravidla Fondu jsou velmi nepružná a složitá

Většina toho, co se navrhuje pro řízení fondu, vychází z pravidel nynějších strukturálních 
fondů a je poznamenáno nadměrnou administrativní zátěží. Popsané postupy řízení 
neodpovídají cíli fondu, který vzhledem k naléhavosti situace vyžaduje flexibilitu a 
přizpůsobivost. S tím souvisí nutnost uvolňovat finanční prostředky nezbytné k provádění 
činností předem, což může řadě členských států způsobit potíže.

Zpravodaj se domnívá, že tato těžkopádnost může vést k tomu, že provádění bude neúčinné a 
že prostředky, které budou dispozici, paradoxně nebude možné využít.

3) Problematické přechodné období v roce 2014

Provádění fondu je natolik složité, že s velkou pravděpodobností bude možné jej využít až na 
podzim roku 2014. To je příliš pozdě na to, aby v tomto roce uspokojil základní potřeby
nejchudších osob.

Návrhy navrhovatele:

Co se týče rozpočtu a zásad:

 Zachovat výši finančních prostředků na současné úrovni, tedy 3,5 miliardy EUR na 7 
let.

 Jako osoby způsobilé pro pomoc ponechat všechny osoby, které odpovídají některému 
ze čtyř ukazatelů stanoveným ve strategii Evropa 2020.

 Upřednostnit potravinovou pomoc, tedy uspokojení základních potřeb chudých osob, a 
každému členskému státu ponechat možnost poskytnout další pomoc podle toho, které 
skupiny obyvatel ji nejvíce potřebují.

 Mají-li být opatření Unie účinná, musí být tato pomoc součástí celkového 
konsistentního přístupu k boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení, který zohlední 
veškeré potřeby dotčených osob. Za této situace je pravděpodobně nezbytné využít 
všechny politiky Unie a uvolnit veškeré dostupné prostředky: ESF, EZFRV, EFRR... 

 I nadále bude možné využít intervenční zásoby produktů k distribuci nejchudším 
osobám. Zpravodaj však zdůrazňuje, že hodnota těchto zásob by neměla být odčítána z 
finančních prostředků vyčleněných na fond. 

 Dále je třeba podporovat potravinové dary.
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Co se týče přechodového roku 2014: 
 Je nutné zajistit přechodné řešení situace. Podle vzoru programu pomoci nejchudším 

osobám by mohly být každému členskému státu poskytnuty evropské prostředky z 
různých fondů, aby mohly členské státy zahájit vlastní program. 

IV. Je možné získat další příspěvky do fondu ze SZP – návrhy navrhovatele

a) Usnadnit potravinové dary, a omezit tak plýtvání potravinami

Navrhovatel se domnívá, že je nezbytné bojovat proti plýtvání potravinami, které je skutečnou 
metlou Evropy. Komise a Evropský parlament (ve svém usnesení ze dne 19. ledna 2012, 
zpráva Salvatora Caronny1) došly k odhadům, že plýtvání potravinami v celém řetězci 
vychází přibližně na 190 kg za rok na jednoho Evropana. 

V této souvislosti navrhovatel navrhuje:

 Informovat spotřebitele o určitých hygienických označeních, která byla zavedena 
právními předpisy Společenství a jsou uváděna na zemědělských a potravinářských 
produktech, jako je datum použitelnosti a optimální datum spotřeby, jelikož tato 
označení jsou pro spotřebitele matoucí a způsobují značné plýtvání. 

 Přehodnotit nařízení EU o obchodních normách pro zemědělské produkty (především 
pro ovoce a zeleninu) tak, aby byla podpořena nabídka netříděného ovoce a zeleniny.

 Povolit právo zahájení a provozování činnosti v oblasti velkých maloobchodních 
řetězců pod výslovnou podmínkou, že daný subjekt bude neprodané potraviny 
poskytovat darem.

b) Uvolnit prostředky EZFRV

K lepšímu zásobení nejchudších osob potravinami lze využít opatření, která vychází ze dvou 
priorit týkajících se rozvoje venkova, jež jsou součástí reformy SZP:

– Priorita 3: Podporovat organizaci potravinového řetězce a především krátké dodavatelské 
řetězce. Dojde-li ke snížení počtu zprostředkovatelů a k vytvoření sociálních vazeb, vzniknou 
krátké řetězce, které zemědělci umožní své výrobky prodávat řádně a za cenu přijatelnou pro 
spotřebitele. Mimo to je možné využít investice do logistických center, do zpracování 
neprodaného zboží a do případné konzervace.
– Priorita 6: Podporovat sociální začleňování, snižování chudoby a hospodářský rozvoj.

c) Využít další reformu společné organizace trhu s ovocem a zeleninou

Cílová skupina fondu musí mít možnost konzumovat vyváženou stravu s vysokou nutriční 
hodnotou. Její důležitou součást tvoří ovoce a zelenina. Stávající pravidla umožňují
bezplatnou distribuci těchto produktů dobročinným organizacím, nadacím v členských státech 
nebo veřejnoprávním subjektům (nemocnice, školy, hospice). Partnerské organizace fondu
musí být rovněž jeho příjemci. 

                                               
1 P7_TA-PROV(2012)0014.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Nařízení by rovněž mělo zajistit, aby 
fond byl v souladu s cíli Unie v oblasti 
sociální a environmentální politiky, jako 
je boj proti plýtvání potravinami.

Or. fr

Odůvodnění

Plýtvání potravinami v Evropě dosahuje pohoršlivých rozměrů a Evropská unie se rozhodla 
proti němu zakročit. Všechny strany zúčastněné ve fondu musí použít nástroje a mechanismy,
které tento boj proti plýtvání potravinami podpoří.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) S cílem zřídit vhodný finanční rámec 
by měla Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů stanovit roční rozdělení 
celkových zdrojů podle členských států za 
použití objektivních a transparentních 
metod, jež zohlední rozdíly, pokud jde o 
chudobu a materiální deprivaci.

(7) S cílem zřídit vhodný finanční rámec 
by měla Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů stanovit roční rozdělení 
celkových zdrojů podle členských států za 
použití objektivních a transparentních 
metod, jež zohlední rozdíly, pokud jde o 
chudobu a materiální deprivaci, jako je 
hranice relativní chudoby.

Or. fr
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Odůvodnění

Je nutné určit jednoduchý společný mechanismus, který zajistí, že se každý členský stát, s 
přihlédnutím k vnitrostátním rozdílům, zaměří na podobnou skupinu příjemců. Relativní 
chudoba je ukazatel stanovený ve strategii Evropa 2020 a používaný Eurostatem, a tudíž je 
vhodné využít jej i v rámci Fondu.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Operační program každého členského 
státu by měl stanovit a vysvětlit formy 
dotčené materiální deprivace a popsat cíle 
a rysy pomoci nejchudším osobám, která 
bude poskytnuta prostřednictvím podpory 
vnitrostátních systémů. Měl by rovněž 
zahrnovat prvky nezbytné k zajištění 
účinného a efektivního provádění 
operačního programu.

(8) Operační program každého členského 
státu by měl stanovit a vysvětlit formy 
dotčené materiální deprivace a popsat cíle 
a rysy pomoci nejchudším osobám, která 
bude poskytnuta prostřednictvím podpory 
vnitrostátních systémů. Členské státy by se 
měly nejdříve zabývat deprivací v oblasti 
přístupu k potravinám. Program by měl 
rovněž zahrnovat prvky nezbytné 
k zajištění účinného a efektivního 
provádění operačního programu.

Or. fr

Odůvodnění

Potraviny jsou nejzákladnější potřebou, která partnerským organizacím a členským státům 
umožňuje navázat kontakty s dotčenými osobami, které jsou vyloučeny ze života společnosti. 
Je to nejlepší způsob, jak zajistit účinnost fondu.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) V zájmu vyšší kvality a lepšího 
vypracování každého operačního programu 
a posouzení účinnosti a efektivity fondu by 
se měla vypracovat předběžná a následná 
hodnocení. Tato hodnocení by měly 
doplňovat průzkumy prováděné u 

(12) V zájmu vyšší kvality a lepšího 
vypracování každého operačního programu 
a posouzení účinnosti a efektivity fondu by 
se měla vypracovat předběžná a následná 
hodnocení. Tato hodnocení by měla být 
doplněna posouzením údajů o relativní 
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nejchudších osob, jež čerpají pomoc 
z operačního programu, a v případě 
potřeby hodnocení v průběhu 
programového období. Měly by být 
stanoveny oblasti odpovědnosti členských 
států a Komise v tomto ohledu.

chudobě v každém členském státě. Měly 
by být stanoveny oblasti odpovědnosti 
členských států a Komise v tomto ohledu.

Or. fr

Odůvodnění

Uvedené průzkumy by zvýšily administrativní zatížení členských států a partnerských 
organizací a byly by na úkor účinnosti fondu. Všeobecná posouzení relativní chudoby na
vnitrostátní úrovni slouží stejnému cíli a umožní účinnější využití rozpočtu na pomoc
nejchudším.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) [Návrh] nařízení Evropského 
parlamentu a Rady, kterým se stanoví 
společná organizace trhů se zemědělskými 
produkty (nařízení o jednotné společné 
organizaci trhů), stanoví, že produkty 
zakoupené v rámci veřejné intervence 
mohou být poskytnuty pro režim distribuce 
potravin nejchudším osobám v Unii, 
umožňuje-li to dotčený režim. Vzhledem 
k tomu, že v závislosti na okolnostech 
může být získání potravin z použití, 
zpracování nebo prodeje takových zásob 
ekonomicky nejvýhodnější možností, je 
vhodné stanovit takovou možnost 
v nařízení. Částky pocházející z prodeje 
dotčených zásob by měly být použity ve 
prospěch nejchudších osob, a neměly by se 
použít ke snížení povinné částky ke 
spolufinancování programu členskými 
státy. V zájmu zajištění co nejúčinnějšího 
využití intervenčních zásob a výnosu 
z nich by měla Komise v souladu s čl. 19 
písm. e) nařízení (EU) č. [nařízení o 
společných ustanoveních] přijmout 

(17) [Návrh] nařízení Evropského 
parlamentu a Rady, kterým se stanoví 
společná organizace trhů se zemědělskými 
produkty (nařízení o jednotné společné 
organizaci trhů), stanoví, že produkty 
zakoupené v rámci veřejné intervence 
mohou být poskytnuty pro režim distribuce 
potravin nejchudším osobám v Unii, 
umožňuje-li to dotčený režim. Vzhledem 
k tomu, že v závislosti na okolnostech 
může být získání potravin z použití, 
zpracování nebo prodeje takových zásob 
ekonomicky nejvýhodnější možností, je 
vhodné stanovit takovou možnost 
v nařízení. Částky pocházející z prodeje 
dotčených zásob by měly být použity ve 
prospěch nejchudších osob a doplnit 
prostředky z fondu, aniž by se náklady na 
využití odečítaly z přidělených finančních 
prostředků. V zájmu zajištění co 
nejúčinnějšího využití intervenčních zásob 
a výnosu z nich by měla Komise v souladu 
s čl. 19 písm. e) nařízení (EU) č. [nařízení 
o společných ustanoveních] přijmout 
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prováděcí akty stanovící postupy, podle 
nichž lze výrobky z intervenčních zásob 
použít, zpracovat či prodat pro účely 
programu pomoci nejchudším osobám.

prováděcí akty stanovící postupy, podle 
nichž lze výrobky z intervenčních zásob 
použít, zpracovat či prodat pro účely 
programu pomoci nejchudším osobám.

Or. fr

Odůvodnění

Jsou-li k dispozici intervenční zásoby, je třeba je přičíst k přiděleným prostředkům, a nikoli je 
odečíst, aby partnerské organizace mohly předvídat výši příspěvků.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) „nejchudšími osobami“ se rozumí 
fyzické osoby, ať již jednotlivci, rodiny, 
domácnosti nebo skupiny takových osob, 
jejichž potřeba pomoci byla stanovena 
v souladu s objektivními kritérii, jež určily 
kompetentní vnitrostátní orgány nebo
definovaly partnerské organizace a jež 
schválily příslušné orgány;

(1) „nejchudšími osobami“ se rozumí 
fyzické osoby, ať již jednotlivci, rodiny, 
domácnosti nebo skupiny takových osob, 
jejichž potřeba pomoci byla stanovena 
v souladu s objektivními kritérii, jež určily 
kompetentní vnitrostátní orgány ve 
spolupráci s partnerskými organizacemi a 
jež schválily vnitrostátní orgány;

Or. fr

Odůvodnění
V zájmu efektivity je na místě zajistit větší přehlednost a širší dialog mezi příslušnými 
vnitrostátními orgány a partnerskými organizacemi. 

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) „partnerskými organizacemi“ se rozumí 
veřejné subjekty nebo neziskové 
organizace, jež poskytují potraviny či zboží 
přímo nebo prostřednictvím jiných 
partnerských organizací nejchudším 

(2) „partnerskými organizacemi“ se rozumí 
veřejné subjekty nebo neziskové 
organizace, jež poskytují potraviny a zboží 
přímo nebo prostřednictvím jiných 
partnerských organizací nejchudším 
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osobám a jejichž operace byly vybrány 
řídícím orgánem v souladu s čl. 29 odst. 3 
písm. b);

osobám a jejichž operace byly vybrány 
řídícím orgánem v souladu s čl. 29 odst. 3 
písm. b);

Or. fr

Odůvodnění

Potraviny jsou nejzákladnější potřebou, která partnerským organizacím a členským státům 
umožňuje navázat kontakty s dotčenými osobami, které jsou vyloučeny ze života společnosti. 
Je to nejlepší způsob, jak zajistit účinnost fondu.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Komise, členské státy a partnerské 
organizace se podílí na boji proti plýtvání 
potravinami ve všech fázích distribučního 
řetězce, k čemuž patří poskytování 
potravin a vzdělávání příjemců v této 
oblasti.

Or. fr

Odůvodnění

Plýtvání potravinami v Evropě dosahuje pohoršlivých rozměrů a Evropská unie se rozhodla 
proti němu zakročit. Všechny strany zúčastněné ve fondu musí použít nástroje a mechanismy,
které tento boj proti plýtvání potravinami podpoří.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Celkové finanční zdroje, které jsou k 
dispozici na rozpočtové závazky z fondu 
na období 2014 až 2020, činí 
2 500 000 000 EUR v cenách roku 2011, 
v souladu s ročním rozpisem uvedeným v 

1. Celkové finanční zdroje, které jsou k 
dispozici na rozpočtové závazky z fondu 
na období 2014 až 2020, činí 
3 500 000 000 EUR v cenách roku 2011, 
v souladu s ročním rozpisem uvedeným v 
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příloze II. příloze II.

Or. fr

Odůvodnění

Rozpočet navržený Komisí znamená snížení podpory o 1 miliardu v porovnání s tím, co je v 
současné době dvaceti členským státům v rámci programu pomoci nejchudším osobám 
poskytováno pouze na potravinovou pomoc. Je nutné zachovat alespoň výši finančních 
prostředků stanovenou pro program pomoci nejchudším osobám, tedy 3,5 miliard EUR na 7 
let.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – písm. –a) (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů přijme rozhodnutí, kterým se stanoví 
roční rozdělení celkových prostředků v 
členění podle členských států v souladu 
s čl. 84 odst. 5 nařízení (EU) č. …, aniž je 
dotčen odstavec 4 tohoto článku, 
s přihlédnutím k těmto ukazatelům, jež 
stanovil Eurostat:

3. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů přijme rozhodnutí, kterým se stanoví 
roční rozdělení celkových prostředků v 
členění podle členských států v souladu 
s čl. 84 odst. 5 nařízení (EU) č. …, aniž je 
dotčen odstavec 4 tohoto článku, 
s přihlédnutím k těmto ukazatelům, jež 
stanovil Eurostat:

(-a) hranice relativní chudoby, což je 
procentní podíl populace, která žije v 
domácnostech s příjmem nižším než 60 % 
celostátního mediánu příjmů;

(a) obyvatelstvo trpící závažnou materiální 
deprivací;

(a) obyvatelstvo trpící závažnou materiální 
deprivací;

(b) obyvatelstvo žijící v domácnostech 
s velmi nízkou intenzitou práce.

(b) obyvatelstvo žijící v domácnostech 
s velmi nízkou intenzitou práce.

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba obsáhnout veškeré ukazatele chudoby, které EU stanovila ve své strategii Evropa 
2020.
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Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Řídící orgán provede v letech 2017 a 
2021 strukturovaný průzkum u koncových 
uživatelů v souladu se vzorem, jenž
poskytne Komise. Komise vzor schválí 
prostřednictvím prováděcího aktu. Tento 
prováděcí akt se přijme v souladu 
s poradním postupem uvedeným v čl. 60 
odst. 2.

2. Řídící orgán provede v letech 2017 a 
2021 strukturovaný průzkum u koncových 
uživatelů v souladu se vzorem, který
poskytne Komise a který se vypracuje 
ve spolupráci se zúčastněnými stranami. 
Komise vzor schválí prostřednictvím 
prováděcího aktu. Tento prováděcí akt se 
přijme v souladu s poradním postupem 
uvedeným v čl. 60 odst. 2.

Or. fr

Odůvodnění

Komise by tento vzor měla vypracovat ve spolupráci se stranami zúčastněnými v této oblasti, 
aby se zajistilo, že průzkum bude odpovídat realitě.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Potraviny a zboží pro osoby bez domova 
nebo děti mohou nakupovat samy 
partnerské organizace.

Potraviny a zboží pro koncové příjemce 
mohou nakupovat samy partnerské 
organizace.

Or. fr

Odůvodnění

Fond je určen nejchudším osobám, což je širší kategorie osob, které potřebují pomoc. O 
nejchudších osobách jasně hovoří mimo jiné čl. 2 odst. 1 a 7, článek 3 a čl. 21 odst. 4. Cílem 
tohoto pozměňovacího návrhu je tedy větší soudržnost v rámci nařízení.
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Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3 – druhý pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Může je nakupovat rovněž veřejnoprávní 
subjekt a bezplatně je poskytovat 
partnerským organizacím. V takovém 
případě mohou být potraviny získány z 
použití, zpracování nebo prodeje výrobků z 
intervenčních zásob, které se poskytnou v 
souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 
[nařízení o společných ustanoveních], 
jedná-li se o ekonomicky nejvýhodnější 
možnost a nezpůsobí-li to přílišné zpoždění 
při dodávce potravin partnerským 
organizacím. Veškeré částky získané z 
transakce zahrnující tyto zásoby se použijí 
ve prospěch nejchudších osob a nesmí se 
použít ke snížení povinné částky ke 
spolufinancování programu členskými 
státy, jak je stanoveno v článku 18 tohoto 
nařízení.

Může je nakupovat rovněž veřejnoprávní 
subjekt a bezplatně je poskytovat 
partnerským organizacím. V takovém 
případě mohou být potraviny získány z 
použití, zpracování nebo prodeje výrobků z 
intervenčních zásob, které se poskytnou v 
souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 
[nařízení o společných ustanoveních], 
jedná-li se o ekonomicky nejvýhodnější 
možnost a nezpůsobí-li to přílišné zpoždění 
při dodávce potravin partnerským 
organizacím. Veškeré částky získané z 
transakce zahrnující tyto zásoby se použijí 
ve prospěch nejchudších osob a doplní 
prostředky z fondu, aniž by se náklady na 
využití odečítaly z přidělených finančních 
prostředků. 

Or. fr

Odůvodnění

Jsou-li k dispozici intervenční zásoby, je třeba je přičíst k přiděleným prostředkům, a nikoli je 
odečíst, aby partnerské organizace mohly předvídat výši příspěvků.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) výdaje na nákup potravin a základního 
spotřebního zboží pro osobní potřebu osob 
bez domova a dětí;

(a) výdaje na nákup potravin a základního 
spotřebního zboží pro osobní potřebu 
koncových příjemců;

Or. fr
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Odůvodnění

Fond je určen nejchudším osobám, což je širší kategorie osob, které potřebují pomoc. O 
nejchudších osobách jasně hovoří mimo jiné čl. 2 odst. 1 a 7, článek 3 a čl. 21 odst. 4. Cílem 
tohoto pozměňovacího návrhu je tedy větší soudržnost v rámci nařízení.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) provádí-li nákup potravin a základního 
spotřebního zboží pro osobní potřebu osob 
bez domova a dětí veřejný subjekt a 
poskytuje je partnerským organizacím, 
výdaje za dopravu potravin nebo zboží do 
skladu partnerské organizace v paušální 
výši 1 % výdajů zmíněných v písmeni a);

(b) provádí-li nákup potravin a základního 
spotřebního zboží pro osobní potřebu 
koncových příjemců veřejný subjekt a 
poskytuje je partnerským organizacím, 
výdaje za dopravu potravin nebo zboží do 
skladu partnerské organizace v paušální 
výši 1 % výdajů zmíněných v písmeni a);

Or. fr

Odůvodnění

Fond je určen nejchudším osobám, což je širší kategorie osob, které potřebují pomoc. O 
nejchudších osobách jasně hovoří mimo jiné čl. 2 odst. 1 a 7, článek 3 a čl. 21 odst. 4. Cílem 
tohoto pozměňovacího návrhu je tedy větší soudržnost v rámci nařízení.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. d)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) výdaje na činnosti vedoucí k 
sociálnímu začleňování, jež podnikají a 
vykazují partnerské organizace, jež 
poskytují materiální pomoc přímo 
nejchudším osobám, v paušální výši 5 % 
výdajů zmíněných v písmeni a);

vypouští se

Or. fr
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Odůvodnění

Při provádění příštích vnitrostátních programů financovaných z ESF budou členské státy 
povinny vyčlenit 20 % prostředků z ESF na sociální začlenění, a ono málo prostředků 
vyčleněných pro nejchudší osoby je tudíž třeba věnovat na potraviny.


