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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

I. Συνοπτική παρουσίαση της πρότασης της Επιτροπής 

Η ΕΕ, στο πλαίσιο της στρατηγικής της «Ευρώπη 2020», έθεσε ως στόχο της να μειώσει 
τουλάχιστον κατά 20 εκατομμύρια τον αριθμό των ανθρώπων που κινδυνεύουν από φτώχεια 
ή κοινωνικό αποκλεισμό έως το 2020. Το 2010 σχεδόν το ένα τέταρτο των Ευρωπαίων (116 
εκατομμύρια) διέτρεχε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Όπως ακριβώς 
υπενθυμίζει η Επιτροπή, η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται καθημερινά, πλήττοντας σε όλες 
τις χώρες της Ένωσης ολοένα και μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού και νέες κοινωνικές 
κατηγορίες, όπως οι φτωχοί εργαζόμενοι ή οι συνταξιούχοι με χαμηλά εισοδήματα. Ένα 
μέρος αυτού του πληθυσμού, τα 43 εκατομμύρια, ζει κάτω από ακραίες συνθήκες υλικής 
στέρησης και δεν είναι σε θέση να καλύψει ούτε τις στοιχειωδέστερες ανάγκες επιβίωσης, 
καθώς αδυνατεί να εξασφαλίσει πρόσβαση σε επαρκή και ποιοτική τροφή. Επίσης, οι πιο 
ευάλωτοι μεταξύ αυτών έχουν απομακρυνθεί πάρα πολύ από την αγορά εργασίας για να 
μπορέσουν να επωφεληθούν από τα μέτρα κοινωνικής ενσωμάτωσης του ΕΚΤ. 

Η Επιτροπή προτείνει τη σύσταση Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 
(ΤΕΒΑ) που θα αντικαταστήσει το πρόγραμμα διανομής τροφίμων προς τους απόρους 
(ΠΔΤΑ), το οποίο αμφισβητούν ορισμένα κράτη μέλη με το πρόσχημα ότι το εν λόγω 
πρόβλημα αποτελεί κοινωνικό ζήτημα που εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των 
κρατών μελών. Αυτό το νέο Ταμείο, που πρόκειται να λειτουργήσει βάσει των κανόνων των 
διαρθρωτικών ταμείων, θα ασχοληθεί με προβλήματα στέρησης τροφής, έλλειψης στέγης και 
υλικής στέρησης των παιδιών. Θα χρηματοδοτεί την αγορά τροφίμων και βασικών 
καταναλωτικών αγαθών προσωπικής χρήσης, καθώς και συνοδευτικά μέτρα υπέρ της 
κοινωνικής ενσωμάτωσης. Το Ταμείο συνδέεται με τις πολιτικές οικονομικής, κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής της ΕΕ και η χρηματοδότησή του προέρχεται αποκλειστικά από το ΕΚΤ. 

ΙΙ. Κριτική επί της πρότασης της Επιτροπής 

1) Η χρηματοδότηση είναι τραγικά ανεπαρκής

α) Για την περίοδο 2014-2020, οι δημοσιονομικοί πόροι που προτείνει η Επιτροπή 
ανέρχονται σε 2,5 δισεκατομμύρια. Αυτό συνεπάγεται μείωση της βοήθειας κατά 1 
δισεκατομμύριο σε σύγκριση με το ποσό που χορηγείται επί του παρόντος μόνο για την 
επισιτιστική βοήθεια στα 20 κράτη μέλη που συμμετέχουν στο ΠΔΤΑ. Κατά τις εν εξελίξει 
διαπραγματεύσεις μεταξύ των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, το ποσό αυτό αυξήθηκε 
στα 2,1 δισεκατομμύρια. Υπενθυμίζουμε ότι το τρέχον ΠΔΤΑ προέβλεπε 3,5 δισεκατομμύρια 
για την προηγούμενη πολυετή περίοδο. Όταν η κατάσταση επιδεινώνεται, προκαλεί ιδιαίτερα 
δυσμενή εντύπωση το γεγονός ότι τα κονδύλια που χορηγούνται στους απόρους μειώνονται. 
Αυτό είναι κάτι που πολλοί δεν κατανοούν, γεγονός που ενισχύει ένα αντιευρωπαϊκό αίσθημα 
μεταξύ των πολιτών. 

β) Η πρόταση αφορά συγκεκριμένο μόνο τμήμα του πληθυσμού και αντιβαίνει στον ίδιο τον 
στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Τα κριτήρια διανομής της βοήθειας περιέχουν μόνο 
δύο από τους τέσσερις δείκτες που χρησιμοποιεί η στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την 
εκτίμηση του βαθμού φτώχειας και αποκλεισμού, δηλαδή αφορούν τον πληθυσμό που 
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υποφέρει από υλική στέρηση και τα άτομα που ζουν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση 
εργασίας. Αυτά τα δύο κριτήρια αποκλείουν εκ των πραγμάτων τον πληθυσμού που είτε 
βρίσκεται σε κατάσταση αποκλεισμού είτε σε κατάσταση φτώχειας με έντονο τον κίνδυνο 
αποκλεισμού. Πράγματι, το άρθρο 4 αναφέρεται μόνο στους αστέγους και στα παιδιά.
γ) Εκτός από τη διανομή τροφίμων, ένα τμήμα του Ταμείου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
την αγορά βασικών καταναλωτικών αγαθών για αστέγους ή παιδιά (ρουχισμό). Το Ταμείο 
μπορεί επίσης να στηρίζει δραστηριότητες υπέρ της κοινωνικής ενσωμάτωσης. 

Ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης θεωρεί ότι, δεδομένης της ανεπάρκειας των 
πόρων που προβλέπονται για τη σίτιση των απόρων, θα ήταν καλύτερο να αποφευχθεί η 
υπέρμετρη διασπορά των πόρων σε άλλους τομείς εκτός της σίτισης. Κρίνει δε ότι η 
κοινωνική ενσωμάτωση, που είναι αναγκαία, ήδη καλύπτεται από άλλο μέτρο: στο πλαίσιο 
του επόμενου εθνικού προγραμματισμού, τα κράτη μέλη θα είναι υποχρεωμένα να διαθέτουν 
το 20% των πόρων του ΕΚΤ στην κοινωνική ενσωμάτωση.

2) Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Ταμείου είναι εξαιρετικά άκαμπτες και περίπλοκες

Η πλειονότητα των κανονιστικών προτάσεων για το Ταμείο βασίζονται στους κανόνες των 
υφιστάμενων διαρθρωτικών ταμείων και χαρακτηρίζονται από υπέρμετρο διοικητικό φόρτο. 
Οι λεπτομέρειες διαχείρισης που περιγράφονται δεν είναι ανάλογες του στόχου του Ταμείου, 
ο οποίος απαιτεί ευελιξία και προσαρμοστικότητα, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του. Σε 
αυτό προστίθεται η αναγκαιότητα προκαταβολής των απαραίτητων πιστώσεων για την 
υλοποίηση των δράσεων, γεγονός που μπορεί να φέρει σε δύσκολη θέση ορισμένα κράτη 
μέλη. 

Ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης εκτιμά ότι μια τόσο αυστηρή εφαρμογή ενδέχεται 
να καταστήσει αναποτελεσματικό το εγχείρημα και να προκαλέσει το παράδοξο να 
διατίθενται μεν οι πόροι, αλλά να μένουν αχρησιμοποίητοι.

3) Το 2014 θα είναι ένα προβληματικό μεταβατικό έτος 

Δεδομένης της περίπλοκης εφαρμογής του Ταμείου, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα τεθεί σε 
λειτουργία μόλις το φθινόπωρο του 2014. Ως εκ τούτου, τότε θα είναι ήδη πολύ αργά για να 
καλυφθούν οι βασικές ανάγκες των απόρων για το 2014.

ΙΙΙ. Προτάσεις του συντάκτη της γνωμοδότησης

Σχετικά με τον προϋπολογισμό και τις αρχές:

 Διατήρηση των χρηματοδοτικών μέσων στο σημερινό επίπεδο, δηλαδή 3,5 
δισεκατομμύρια ευρώ για 7 έτη.

 Διατήρηση των ατόμων που πληρούν τους 4 δείκτες που έχει εγκρίνει η ΕΕ στη 
στρατηγική της «Ευρώπη 2020» ως επιλέξιμου πληθυσμού για τη βοήθεια.

 Προτεραιότητα στη σίτιση, η οποία καλύπτει τις ζωτικές ανάγκες των απόρων, 
αφήνοντας σε κάθε κράτος μέλος την επιλογή να χορηγήσει τη βοήθεια στα άτομα με 
τις περισσότερες ανάγκες ανά περίπτωση.
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 Μεριμνώντας για την αποδοτικότητα, η Ένωση θα πρέπει να εντάξει τη δράση της σε 
μια καθολική και συνεκτική προσέγγιση της καταπολέμησης της φτώχειας και του 
αποκλεισμού, που θα συμπεριλαμβάνει τις ανάγκες του ατόμου. Στις παρούσες 
συνθήκες κρίνεται απαραίτητη η κινητοποίηση όλων των πολιτικών της Ένωσης και 
όλων των διαθέσιμων μέσων: ΕΚΤ, ΕΓΤΑΑ, ΕΤΠΑ ... 

 Το απόθεμα παρέμβασης διαφόρων προϊόντων θα πρέπει να συνεχίσει να είναι 
αξιοποιήσιμο ώστε να διανέμεται στους απόρους. Εντούτοις, ο συντάκτης της 
παρούσας γνωμοδότησης θα ήθελε να υπογραμμίσει ότι η αξία αυτών των 
αποθεμάτων δεν θα πρέπει να αφαιρείται από τους πόρους που χορηγούνται στο 
Ταμείο. 

 Επίσης θα πρέπει να ενθαρρύνονται και οι δωρεές τροφίμων.

Σχετικά με το μεταβατικό έτος 2014: 
 Θα έπρεπε να προταθεί μια μεταβατική λύση. Βάσει του μοντέλου του ΠΔΤΑ, θα 

μπορούσαν να τεθούν στη διάθεση κάθε κράτους μέλους ευρωπαϊκές πιστώσεις από 
διάφορα ταμεία, ώστε κάθε κράτος να εκκινήσει το πρόγραμμά του. 

IV. Είναι δυνατές οι συμπληρωματικές συνεισφορές της ΚΓΠ στο Ταμείο – Προτάσεις 
του συντάκτη της γνωμοδότησης

α) Διευκόλυνση των δωρεών τροφίμων μειώνοντας παράλληλα τη σπατάλη τροφίμων

Ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης κρίνει απαραίτητη την καταπολέμηση του 
φαινομένου της σπατάλης τροφίμων, που είναι μια πραγματική μάστιγα στην Ευρώπη. Η 
Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (με το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 20121 –
έκθεση Caronna) εκτίμησαν ότι η σπατάλη τροφίμων σε όλη την τροφική αλυσίδα ανέρχεται 
σε περίπου 190 κιλά ετησίως ανά ευρωπαίο πολίτη. 

Για τον σκοπό αυτό, προτείνουμε τα εξής:

 Ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με ορισμένες υγειονομικές επισημάνσεις που 
απορρέουν από την κοινοτική νομοθεσία και βρίσκονται σε γεωργικά και διατροφικά 
προϊόντα, όπως η τελική ημερομηνία ανάλωσης και η τελική ημερομηνία βέλτιστης 
χρήσης, διότι οι επισημάνσεις αυτές προκαλούν μεγάλη σύγχυση στην ψυχολογία 
των καταναλωτών, η οποία ευθύνεται για μεγάλο μέρος των απορριμμάτων.  

 Επανεξέταση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προτύπων εμπορίας γεωργικών 
προϊόντων (κυρίως στον τομέα των οπωροκηπευτικών), προκειμένου να προωθηθεί η 
θέση σε εμπορία μη ταξινομημένων οπωροκηπευτικών.

 Θέσπιση του δικαιώματος εγκατάστασης και του δικαιώματος εκμετάλλευσης των 
μεγάλων εταιρειών διανομής με τη ρητή προϋπόθεση ότι θα διαθέτουν δωρεάν τα μη 
πωληθέντα τρόφιμα.

β) Κινητοποίηση των πόρων του ΕΓΤΑΑ

                                               
1  P7_TA-PROV(2012)0014
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Υπάρχουν μέτρα που αφορούν δύο από τις προτεραιότητες της μεταρρύθμισης της αγροτικής 
ανάπτυξης που μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη σίτιση των απόρων: 

- Προτεραιότητα 3: Προώθηση της οργάνωσης της τροφικής αλυσίδας και ειδικότερα των 
βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού. Μειώνοντας τους μεσάζοντες και δημιουργώντας 
κοινωνικούς δεσμούς, αυτές οι βραχείες αλυσίδες επιτρέπουν στον γεωργό να πωλεί τα 
προϊόντα του με ορθό τρόπο και σε τιμή προσιτή για τους καταναλωτές. Επίσης μπορούν να 
πραγματοποιηθούν επενδύσεις σε κέντρα εφοδιαστικής και μεταποίησης μη πωληθέντων και 
συντηρημένων προϊόντων.
- Προτεραιότητα 6: Προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης, της μείωσης της φτώχειας και 
της οικονομικής ανάπτυξης.

γ) Αξιοποίηση της επόμενης μεταρρύθμισης της ΚΟΑ οπωροκηπευτικών

Οι πληθυσμοί στους οποίους απευθύνεται το Ταμείο πρέπει να μπορούν να τρέφονται με 
ισορροπημένα γεύματα υψηλής διατροφικής αξίας. Τα νωπά φρούτα και λαχανικά είναι 
σημαντικά συστατικά ενός γεύματος. Οι ισχύοντες κανόνες επιτρέπουν τη δωρεάν διανομή 
αυτών των προϊόντων σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, ιδρύματα εγκεκριμένα από τα κράτη 
μέλη ή σε δημόσιους φορείς (νοσοκομεία, σχολεία, γηροκομεία...). Οι οργανώσεις-εταίροι 
του Ταμείου θα πρέπει να λαμβάνουν μεγαλύτερες ποσότητες των προϊόντων αυτών. 
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και 
Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή 
της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) οι διατάξεις θα πρέπει επίσης να 
διασφαλίζουν τη συμβατότητα του 
Ταμείου με την κοινωνική και 
περιβαλλοντική πολιτική της Ένωσης, 
όπως είναι η καταπολέμηση του 
φαινομένου της σπατάλης τροφίμων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η σπατάλη τροφίμων αποτελεί σημαντικό σκάνδαλο ευρωπαϊκών διαστάσεων και η Ευρωπαϊκή 
Ένωση αποφάσισε να αναλάβει δράση. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς του Ταμείου καλούνται να 
αξιοποιήσουν με ολοκληρωμένο τρόπο τα εργαλεία και τους μηχανισμούς που διατίθενται ώστε 
να συμβάλλουν στην καταπολέμηση του φαινομένου της σπατάλης τροφίμων.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η Επιτροπή, για να ορίσει κατάλληλο 
δημοσιονομικό πλαίσιο, θα πρέπει να 
καθιερώσει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, 
μια ετήσια κατανομή των συνολικών 
πόρων ανά κράτος μέλος με μια 
αντικειμενική και διαφανή μέθοδο που να 
αντανακλά τις διαφορές στη φτώχεια και 
στην υλική στέρηση.

(7) Η Επιτροπή, για να ορίσει κατάλληλο 
δημοσιονομικό πλαίσιο, θα πρέπει να 
καθιερώσει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, 
μια ετήσια κατανομή των συνολικών 
πόρων ανά κράτος μέλος με μια 
αντικειμενική και διαφανή μέθοδο, όπως 
τα όρια της σχετικής φτώχειας, που να 
αντανακλά τις διαφορές στη φτώχεια και 
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στην υλική στέρηση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να οριστεί ένας κοινός και απλός μηχανισμός, προκειμένου να διασφαλίζεται 
ότι κάθε κράτος μέλος απευθύνεται σε παρόμοια ομάδα δικαιούχων, λαμβάνοντας υπόψη τις 
εθνικές διαφορές. Καθώς η σχετική φτώχεια είναι δείκτης που περιλαμβάνεται στη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» και χρησιμοποιείται από τη Eurostat, είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί στο 
πλαίσιο του Ταμείου.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το επιχειρησιακό πρόγραμμα κάθε 
κράτους μέλους θα πρέπει να προσδιορίζει 
και να δικαιολογεί τις μορφές υλικής 
στέρησης τις οποίες θα καταπολεμά και να 
περιγράφει τους στόχους και τα 
χαρακτηριστικά της βοήθειας προς τους 
απόρους, που θα παρασχεθεί μέσω της 
στήριξης εθνικών συστημάτων. Θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει στοιχεία που είναι 
απαραίτητα για την εξασφάλιση της 
αποτελεσματικής και αποδοτικής 
εφαρμογής.

(8) Το επιχειρησιακό πρόγραμμα κάθε 
κράτους μέλους θα πρέπει να προσδιορίζει 
και να δικαιολογεί τις μορφές υλικής 
στέρησης τις οποίες θα καταπολεμά και να 
περιγράφει τους στόχους και τα 
χαρακτηριστικά της βοήθειας προς τους 
απόρους, που θα παρασχεθεί μέσω της 
στήριξης εθνικών συστημάτων. Η στέρηση 
πρόσβασης στην τροφή θα πρέπει να 
είναι η πρώτη στέρηση που θα 
αντιμετωπιστεί από τα κράτη μέλη. Το 
πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει στοιχεία που είναι 
απαραίτητα για την εξασφάλιση της 
αποτελεσματικής και αποδοτικής 
εφαρμογής του.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροφή είναι η πιο βασική ανάγκη που επιτρέπει στις οργανώσεις-εταίρους και στα κράτη μέλη 
να έρχονται σε επαφή με αυτά τα άτομα που είναι αποκλεισμένα από τον κοινωνικό βίο. Αυτό 
είναι το καλύτερο μέσο διασφάλισης της αποτελεσματικότητας του Ταμείου.
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας 
και του σχεδιασμού κάθε επιχειρησιακού 
προγράμματος και την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας του Ταμείου, θα πρέπει να 
διενεργούνται εκ των προτέρων και εκ των 
υστέρων αξιολογήσεις. Οι αξιολογήσεις 
αυτές θα πρέπει να συμπληρώνονται από 
έρευνες επισκόπησης για τους απόρους οι 
οποίοι επωφελήθηκαν από το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα και, εάν είναι 
απαραίτητο, από αξιολογήσεις κατά την 
περίοδο του προγράμματος. Ως προς 
αυτό, θα πρέπει να προσδιοριστούν οι 
αρμοδιότητες των κρατών μελών και της 
Επιτροπής.

(12) Με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας 
και του σχεδιασμού κάθε επιχειρησιακού 
προγράμματος και την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας του Ταμείου, θα πρέπει να 
διενεργούνται εκ των προτέρων και εκ των 
υστέρων αξιολογήσεις. Οι αξιολογήσεις 
αυτές θα πρέπει να συμπληρώνονται από 
έρευνες επισκόπησης σχετικά με τα 
δεδομένα για τη σχετική φτώχεια σε κάθε 
κράτος μέλος. Ως προς αυτό, θα πρέπει να 
προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες των 
κρατών μελών και της Επιτροπής.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αυτού του είδους οι αξιολογήσεις θα συνεπάγονταν περαιτέρω διοικητικό φόρτο για τα κράτη 
μέλη και τις οργανώσεις-εταίρους, με αποτέλεσμα να καθίσταται λιγότερο αποτελεσματικό το 
Ταμείο. Συνολικές αξιολογήσεις σχετικά με τη σχετική φτώχεια σε εθνικό επίπεδο εξυπηρετούν 
τον ίδιο σκοπό με μεγαλύτερη αποδοτικότητα των κονδυλίων που διατίθενται για βοήθεια των 
απόρων.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) [Η πρόταση κανονισμού] Ο 
κανονισμός του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών 
γεωργικών προϊόντων (ενιαίος κανονισμός 
ΚΟΑ) προβλέπει ότι τα προϊόντα που 

(17) [Η πρόταση κανονισμού] Ο 
κανονισμός του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών 
γεωργικών προϊόντων (ενιαίος κανονισμός 
ΚΟΑ) προβλέπει ότι τα προϊόντα που 
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έχουν αγοραστεί με δημόσια παρέμβαση 
μπορούν να διατίθενται με σκοπό να 
διανεμηθούν στο πλαίσιο του καθεστώτος 
διανομής τροφίμων σε απόρους της
Ένωσης, εάν αυτό προβλέπεται από το εν 
λόγω καθεστώς. Δεδομένου ότι, ανάλογα 
και με τις περιστάσεις, η εξασφάλιση 
τροφίμων από τη χρήση, την επεξεργασία 
ή την πώληση αυτών των αποθεμάτων 
μπορεί να είναι από οικονομική άποψη η 
προσφορότερη επιλογή, είναι σκόπιμο να 
προβλεφθεί αυτή δυνατότητα στον 
παρόντα κανονισμό. Τα ποσά που 
προκύπτουν από συναλλαγή που αφορά τα 
αποθέματα θα πρέπει να αξιοποιούνται 
προς όφελος των απόρων και δεν θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται με σκοπό τον 
περιορισμό της υποχρέωσης των κρατών 
μελών να συγχρηματοδοτούν το 
πρόγραμμα. Για να εξασφαλιστεί η 
αποδοτικότερη δυνατή χρήση των 
αποθεμάτων παρέμβασης και των σχετικών 
εισπράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 19 στοιχείο 
ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΟΑ] 
εκτελεστικές πράξεις για την εφαρμογή 
διαδικασιών βάσει των οποίων θα μπορούν 
να χρησιμοποιούνται, να μεταποιούνται ή 
να πωλούνται τα προϊόντα των 
αποθεμάτων παρέμβασης για τους σκοπούς 
του προγράμματος για τους απόρους.

έχουν αγοραστεί με δημόσια παρέμβαση 
μπορούν να διατίθενται με σκοπό να 
διανεμηθούν στο πλαίσιο του καθεστώτος 
διανομής τροφίμων σε απόρους της 
Ένωσης, εάν αυτό προβλέπεται από το εν 
λόγω καθεστώς. Δεδομένου ότι, ανάλογα 
και με τις περιστάσεις, η εξασφάλιση 
τροφίμων από τη χρήση, την επεξεργασία 
ή την πώληση αυτών των αποθεμάτων 
μπορεί να είναι από οικονομική άποψη η 
προσφορότερη επιλογή, είναι σκόπιμο να 
προβλεφθεί αυτή δυνατότητα στον 
παρόντα κανονισμό. Τα ποσά που 
προκύπτουν από συναλλαγή που αφορά τα 
αποθέματα θα πρέπει να αξιοποιούνται 
προς όφελος των απόρων 
συμπληρωματικά προς τους πόρους του 
Ταμείου, χωρίς να αφαιρείται το κόστος 
χρήσης από τις χορηγούμενες πιστώσεις. 
Για να εξασφαλιστεί η αποδοτικότερη 
δυνατή χρήση των αποθεμάτων 
παρέμβασης και των σχετικών εισπράξεων, 
η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει, σύμφωνα 
με το άρθρο 19 στοιχείο ε) του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. [ΚΟΑ] εκτελεστικές πράξεις για 
την εφαρμογή διαδικασιών βάσει των 
οποίων θα μπορούν να χρησιμοποιούνται, 
να μεταποιούνται ή να πωλούνται τα 
προϊόντα των αποθεμάτων παρέμβασης για 
τους σκοπούς του προγράμματος για τους 
απόρους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα αποθέματα παρέμβασης, όταν υπάρχουν, θα πρέπει να προστίθενται στους χορηγούμενους 
πόρους και όχι να αφαιρούνται από αυτούς, προκειμένου να είναι προβλέψιμες οι πιστώσεις 
από τις οργανώσεις-εταίρους.
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) ως «άποροι» ορίζονται φυσικά 
πρόσωπα, άτομα ή οικογένειες, νοικοκυριά 
ή ομάδες τέτοιων προσώπων, των οποίων η 
ανάγκη για βοήθεια έχει διαπιστωθεί 
σύμφωνα με τα αντικειμενικά κριτήρια που 
θέσπισαν οι αρμόδιες εθνικές αρχές ή που 
όρισαν οι οργανώσεις-εταίροι και 
ενέκριναν οι εν λόγω αρμόδιες αρχές·

(1) ως «άποροι» ορίζονται φυσικά 
πρόσωπα, άτομα ή οικογένειες, νοικοκυριά 
ή ομάδες τέτοιων προσώπων, των οποίων η 
ανάγκη για βοήθεια έχει διαπιστωθεί 
σύμφωνα με τα αντικειμενικά κριτήρια που 
θέσπισαν οι αρμόδιες εθνικές αρχές σε 
συνεργασία με τις οργανώσεις-εταίρους 
και ενέκριναν οι εν λόγω εθνικές αρχές·

Or. fr

Αιτιολόγηση
Θα πρέπει να διασφαλιστεί μεγαλύτερη σαφήνεια και καλύτερος διάλογος μεταξύ των αρμόδιων 
εθνικών αρχών και των οργανώσεων-εταίρων ώστε να ενισχύεται η αποτελεσματικότητα. 

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) ως «οργανώσεις-εταίροι» ορίζονται 
δημόσιοι φορείς ή μη κερδοσκοπικές 
οργανώσεις που προσφέρουν τρόφιμα ή 
άλλα αγαθά άμεσα ή μέσω άλλων 
οργανώσεων-εταίρων σε απόρους και των 
οποίων οι πράξεις έχουν επιλεγεί από τη 
διαχειριστική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 
29 παράγραφος 3 στοιχείο β)·

(2) ως «οργανώσεις-εταίροι» ορίζονται 
δημόσιοι φορείς ή μη κερδοσκοπικές 
οργανώσεις που προσφέρουν τρόφιμα και 
άλλα αγαθά άμεσα ή μέσω άλλων 
οργανώσεων-εταίρων σε απόρους και των 
οποίων οι πράξεις έχουν επιλεγεί από τη 
διαχειριστική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 
29 παράγραφος 3 στοιχείο β)·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροφή είναι η βασική ανάγκη που επιτρέπει στις οργανώσεις-εταίρους και στα κράτη μέλη να 
έρχονται σε επαφή με αυτά τα άτομα που είναι αποκλεισμένα από τον κοινωνικό βίο. Αυτό είναι 
το καλύτερο μέσο διασφάλισης της αποτελεσματικότητας του Ταμείου.
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – σημείο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι 
οργανώσεις-εταίροι συνεισφέρουν στην 
καταπολέμηση του φαινομένου της 
σπατάλης τροφίμων σε κάθε στάδιο της 
αλυσίδας διανομής, 
συμπεριλαμβανομένων του εφοδιασμού 
τροφίμων και της κατάρτισης των 
δικαιούχων προς αυτόν τον σκοπό.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η σπατάλη τροφίμων αποτελεί σημαντικό σκάνδαλο ευρωπαϊκών διαστάσεων και η Ευρωπαϊκή 
Ένωση αποφάσισε να αναλάβει δράση. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς του Ταμείου καλούνται να 
αξιοποιήσουν με ολοκληρωμένο τρόπο τα εργαλεία και τους μηχανισμούς που διατίθενται ώστε 
να συμβάλλουν στην καταπολέμηση του φαινομένου της σπατάλης τροφίμων.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι συνολικοί πόροι που διατίθενται για 
δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων 
από το Ταμείο για την περίοδο 2014-2020 
ανέρχονται σε 2 500 000 000 ευρώ σε 
τιμές 2011, σύμφωνα με την ετήσια 
ανάλυση που παρουσιάζεται στο 
παράρτημα ΙΙ.

1. Οι συνολικοί πόροι που διατίθενται για 
δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων 
από το Ταμείο για την περίοδο 2014-2020 
ανέρχονται σε 3.500.000.000 ευρώ σε 
τιμές 2011, σύμφωνα με την ετήσια 
ανάλυση που παρουσιάζεται στο 
παράρτημα ΙΙ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο προϋπολογισμός που πρότεινε η Επιτροπή προϋποθέτει μείωση της βοήθειας κατά 1 
δισεκατομμύριο σε σύγκριση με το ποσό που χορηγείται επί του παρόντος μόνο για την 
επισιτιστική βοήθεια στα 20 κράτη μέλη που συμμετέχουν στο ΠΔΤΑ. Θα πρέπει, τουλάχιστον, 
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να διατηρηθεί το προβλεπόμενο κονδύλιο για το ΠΔΤΑ, δηλαδή 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ για 
επτά έτη.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, που ορίζει την 
ετήσια κατανομή των συνολικών πόρων 
ανά κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 
84 παράγραφος 5 του κανονισμού (EΕ) 
αριθ.… (κανονισμός για τις κοινές 
διατάξεις), με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου και 
λαμβανομένων υπόψη των ακόλουθων 
δεικτών που καθόρισε η Eurostat:

3. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, που ορίζει την 
ετήσια κατανομή των συνολικών πόρων 
ανά κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 
84 παράγραφος 5 του κανονισμού (EΕ) 
αριθ.… (κανονισμός για τις κοινές 
διατάξεις), με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου και 
λαμβανομένων υπόψη των ακόλουθων 
δεικτών που καθόρισε η Eurostat:

-α) τα όρια της σχετικής φτώχειας, 
δηλαδή το ποσοστό του πληθυσμού που 
ζει σε νοικοκυριό που διαθέτει εισόδημα 
χαμηλότερο ή ίσο του 60% του διάμεσου 
εθνικού εισοδήματος·

α) πληθυσμός που υποφέρει από σοβαρή 
υλική στέρηση·

α) πληθυσμός που υποφέρει από σοβαρή 
υλική στέρηση·

β) πληθυσμός που ζει σε νοικοκυριά με 
πολύ χαμηλή ένταση εργασίας.

β) πληθυσμός που ζει σε νοικοκυριά με 
πολύ χαμηλή ένταση εργασίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να διατηρηθούν όλοι οι δείκτες της φτώχειας που έχει συμπεριλάβει η ΕΕ στη 
στρατηγική της «Ευρώπη 2020».

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διαχειριστική αρχή διεξάγει δομημένη 2. Η διαχειριστική αρχή διεξάγει δομημένη 
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έρευνα επισκόπησης στους τελικούς 
αποδέκτες το 2017 και το 2021, σύμφωνα 
με το υπόδειγμα που παρέχει η Επιτροπή. 
Η Επιτροπή εγκρίνει το εν λόγω υπόδειγμα 
μέσω της έκδοσης εκτελεστικής πράξης. Η 
εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται με τη 
συμβουλευτική διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 60 παράγραφος 2.

έρευνα επισκόπησης στους τελικούς 
αποδέκτες το 2017 και το 2021, σύμφωνα 
με το υπόδειγμα που παρέχει η Επιτροπή 
και που έχει θεσπιστεί σε συνεργασία με 
τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η Επιτροπή 
εγκρίνει το εν λόγω υπόδειγμα μέσω της 
έκδοσης εκτελεστικής πράξης. Η εν λόγω 
εκτελεστική πράξη εκδίδεται με τη 
συμβουλευτική διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 60 παράγραφος 2.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή των αξιολογήσεων με την πραγματικότητα, η Επιτροπή 
θα πρέπει να θεσπίσει το εν λόγω μοντέλο σε συνεργασία με φορείς που δραστηριοποιούνται σε 
αυτόν τον τομέα. 

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα τρόφιμα και τα αγαθά για αστέγους ή 
για παιδιά μπορούν να αγοράζονται από 
τις ίδιες τις οργανώσεις-εταίρους.

Τα τρόφιμα και τα αγαθά για τους 
τελικούς δικαιούχους μπορούν να 
αγοράζονται από τις ίδιες τις οργανώσεις-
εταίρους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το Ταμείο απευθύνεται σε άπορα άτομα, που είναι μια πολύ ευρύτερη κατηγορία ατόμων που 
χρήζουν βοήθειας. Το άρθρο 2 σημεία 1 και 7, το άρθρο 3 και το άρθρο 21 παράγραφος 4, 
μεταξύ άλλων, αναφέρονται ρητά στους απόρους· η εν λόγω τροποποίηση αποσκοπεί, 
επομένως, στην αύξηση της συνοχής του κανονισμού.
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μπορούν να αγοράζονται επίσης από 
δημόσιο φορέα και να διατίθενται δωρεάν 
στις οργανώσεις-εταίρους. Στην περίπτωση 
αυτή τα τρόφιμα μπορούν να λαμβάνονται 
από τη χρήση, την επεξεργασία ή την 
πώληση των προϊόντων από αποθέματα 
παρέμβασης τα οποία έχουν καταστεί 
διαθέσιμα βάσει του άρθρου 15 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΟΑ], υπό τον 
όρο ότι πρόκειται για την προσφορότερη, 
από οικονομική άποψη, επιλογή και ότι δεν 
καθυστερείται αδικαιολόγητα η παράδοση 
τροφίμων στις οργανώσεις-εταίρους. Τα 
ποσά που προκύπτουν από συναλλαγή που 
αφορά τα εν λόγω αποθέματα 
αξιοποιούνται προς όφελος των απόρων 
και δεν χρησιμοποιούνται με σκοπό τον 
περιορισμό της υποχρέωσης των κρατών 
μελών, που προβλέπεται στο άρθρο 18 
του παρόντος κανονισμού, να 
συγχρηματοδοτούν το πρόγραμμα.

Μπορούν να αγοράζονται επίσης από 
δημόσιο φορέα και να διατίθενται δωρεάν 
στις οργανώσεις-εταίρους. Στην περίπτωση 
αυτή τα τρόφιμα μπορούν να λαμβάνονται 
από τη χρήση, την επεξεργασία ή την 
πώληση των προϊόντων από αποθέματα 
παρέμβασης τα οποία έχουν καταστεί 
διαθέσιμα βάσει του άρθρου 15 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΟΑ], υπό τον 
όρο ότι πρόκειται για την προσφορότερη, 
από οικονομική άποψη, επιλογή και ότι δεν 
καθυστερείται αδικαιολόγητα η παράδοση 
τροφίμων στις οργανώσεις-εταίρους. Τα 
ποσά που προκύπτουν από συναλλαγή που 
αφορά τα εν λόγω αποθέματα 
αξιοποιούνται προς όφελος των απόρων 
συμπληρωματικά προς τους πόρους του 
Ταμείου, χωρίς να αφαιρείται το κόστος 
χρήσης από τις χορηγούμενες πιστώσεις. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα αποθέματα παρέμβασης, όταν υπάρχουν, θα πρέπει να προστίθενται στους χορηγούμενους 
πόρους και όχι να αφαιρούνται από αυτούς, προκειμένου να είναι προβλέψιμες οι πιστώσεις 
από τις οργανώσεις-εταίρους.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι δαπάνες για την αγορά τροφίμων και 
βασικών καταναλωτικών αγαθών για την 
προσωπική χρήση των αστέγων ή των 

α) οι δαπάνες για την αγορά τροφίμων και 
βασικών καταναλωτικών αγαθών για την 
προσωπική χρήση των τελικών 
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παιδιών· δικαιούχων·

Or. fr

Αιτιολόγηση
Το Ταμείο απευθύνεται σε άπορα άτομα, που είναι μια πολύ ευρύτερη κατηγορία ατόμων που 
χρήζουν βοήθειας. Το άρθρο 2 σημεία 1 και 7, το άρθρο 3 και το άρθρο 21 παράγραφος 4, 
μεταξύ άλλων, αναφέρονται ρητά στους απόρους· η εν λόγω τροποποίηση αποσκοπεί, 
επομένως, στην αύξηση της συνοχής του κανονισμού.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εάν τα τρόφιμα ή τα βασικά 
καταναλωτικά αγαθά για προσωπική 
χρήση των αστέγων ή των παιδιών
αγοράζονται από δημόσιο φορέα ο οποίος 
τα παρέχει στη συνέχεια σε οργανώσεις-
εταίρους, το κόστος μεταφοράς των 
τροφίμων ή των αγαθών στις αποθήκες των 
οργανώσεων-εταίρων βάσει κατ’ 
αποκοπήν ποσοστού 1% των δαπανών που 
αναφέρονται στο στοιχείο α)·

β) εάν τα τρόφιμα ή τα βασικά 
καταναλωτικά αγαθά για προσωπική 
χρήση των τελικών δικαιούχων 
αγοράζονται από δημόσιο φορέα ο οποίος 
τα παρέχει στη συνέχεια σε οργανώσεις-
εταίρους, το κόστος μεταφοράς των 
τροφίμων ή των αγαθών στις αποθήκες των 
οργανώσεων-εταίρων βάσει κατ’ 
αποκοπήν ποσοστού 1% των δαπανών που 
αναφέρονται στο στοιχείο α)·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το Ταμείο απευθύνεται σε άπορα άτομα, που είναι μια πολύ ευρύτερη κατηγορία ατόμων που 
χρήζουν βοήθειας. Το άρθρο 2 σημεία 1 και 7, το άρθρο 3 και το άρθρο 21 παράγραφος 4, 
μεταξύ άλλων, αναφέρονται ρητά στους απόρους· η εν λόγω τροποποίηση αποσκοπεί, 
επομένως, στην αύξηση της συνοχής του κανονισμού.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) οι δαπάνες για δραστηριότητες 
κοινωνικής ενσωμάτωσης οι οποίες 

διαγράφεται
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αναλαμβάνονται και δηλώνονται από τις 
οργανώσεις-εταίρους που παρέχουν 
απευθείας την υλική βοήθεια στους 
απόρους, βάσει κατ’ αποκοπήν ποσοστού 
5% επί των δαπανών που αναφέρονται 
στο στοιχείο α)·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι στο πλαίσιο της εφαρμογής των επόμενων εθνικών προγραμμάτων του ΕΚΤ τα 
κράτη μέλη πρόκειται να διαθέσουν το 20% του ΕΚΤ για την κοινωνική ενσωμάτωση, είναι 
σκόπιμη η διάθεση των ελάχιστων έστω πόρων που προορίζονται για τους απόρους για τους 
σκοπούς της σίτισής τους.


