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RÖVID INDOKOLÁS

I. A Bizottság javaslatának összefoglalása 

Az Európa 2020 stratégia keretében az Európai Unió azt tűzte ki célul, hogy 2020-ig legalább 
20 millióval csökkenti a szegénységben és társadalmi kirekesztésben élő, vagy ilyen 
kockázatnak kitett emberek számát. 2010-ben az összes európai polgár közel egynegyedét 
(116 millió lakost) veszélyeztette a szegénység vagy a társadalmi kirekesztés. Amint a 
Bizottság joggal emlékeztet rá, e helyzet napról napra súlyosbodik, az Unió valamennyi 
országát, a népesség egyre szélesebb körét, és újabb társadalmi osztályokat is érint, úgymint a 
szegény munkavállalókat vagy az alacsony jövedelmű nyugdíjasokat. E népesség egy része, 
vagyis 43 millió fő rendkívüli anyagi nélkülözésben él, és nem képes a legalapvetőbb túlélési 
szükségleteit sem fedezni, mivel nem jut hozzá elegendő mennyiségű és minőségű élelemhez. 
Továbbá azok, akik közülük a leginkább rászorulók, túlságosan eltávolodtak a 
munkaerőpiactól ahhoz, hogy részesülhessenek az ESZA társadalmi integrációs 
intézkedéseiből. 

A Bizottság a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapot 
javasolja a leginkább rászoruló személyeket támogató program helyett, amelyet egyes 
tagállamok megkérdőjeleztek azon a címen, hogy e problémakör a tagállamok kizárólagos 
hatáskörébe tartozó szociális kérdés. Az új alap, amely várhatóan a strukturális alapok 
szabályai szerint működik majd, az élelmiszerhiány, a hajléktalanság és a gyermekek anyagi 
nélkülözésének kérdéseire összpontosít. Az alapvető élelmiszerek és a személyes használatú 
fogyasztási javak megvásárlását, valamint a társadalmi befogadást célzó kísérő intézkedéseket 
finanszírozza. Az alap az EU gazdasági, társadalmi és területi kohéziós politikáihoz 
kapcsolódik, és finanszírozását kizárólag az ESZA biztosítja. 

II. A Bizottság javaslatához fűzött kritikák 

1) Az eszközök elégtelensége drámai mértéket ölt

a) A 2014-2020 közötti időszakra a Bizottság által javasolt költségvetési eszközök összege 
2,5 milliárd. Ily módon csak az uniós élelmiszer-osztási programban részes 20 tagállamnak 
nyújtott élelmiszersegély esetében a jelenlegihez képest 1 milliárddal csökken a támogatás. 
Sőt, az állam- és kormányfők között folyamatban lévő tárgyalásokon az eszközök összegét 
2,1 milliárdra csökkentették. Emlékeztetőül, a jelenlegi uniós élelmiszer-osztási program az 
előző többéves időszakra 3,5 milliárdot irányzott elő. A jelenlegi súlyosbodó helyzetben 
különösen megdöbbentő az, hogy a leginkább rászorulókra szánt költségvetési keret csökken. 
Ezt számos polgár nem érti meg, és mindez erősíti az unióellenes érzelmeket a népesség 
körében. 

b) A meghatározott közönségre korlátozódó javaslat ellenkezik az Európa 2020 stratégia 
célkitűzésével is. Az elosztási szempontok az Európa 2020 stratégiában a szegénység és a 
kirekesztés értelmezésére alkalmazott 4 mutatóból csupán kettőt vesznek át, a súlyos anyagi 
nélkülözésben élő népesség és az igen alacsony munkaintenzitású háztartásokban élő 
személyek mutatóját. E két kitétel valójában figyelmen kívül hagy egy egész népcsoportot, 



PE504.229v01-00 4/16 PA\925608HU.doc

HU

amelyet a kirekesztett vagy a kirekesztés veszélyének erősen kitett szegény helyzetű emberek 
alkotnak. A 4. cikk ugyanis főként a hajléktalanokra és a gyermekekre hivatkozik.
c) Az élelmiszerosztáson kívül az alap egy része felhasználható a hajléktalanoknak vagy 
gyermekeknek szánt alapvető fogyasztási cikkek (ruházat) vásárlására. Ezen felül az alap a 
társadalmi beilleszkedés megvalósítását célzó tevékenységeket is támogathatja. 

Az előadó úgy véli, hogy mivel a leginkább rászorulók élelmezésére szánt eszközök nem 
elégségesek, az élelmiszereken túlmenően nem kellene túlságosan elaprózni az eszközöket. 
Véleménye szerint a társadalmi befogadással, amelyre szükség van, már foglalkoznak: a 
tagállamoknak a következő nemzeti programozásukban az ESZA eszközök 20%-át erre kell 
fordítaniuk.

2) Az alap alkalmazási szabályai rendkívül merevek és összetettek

Az alapra vonatkozó szabályozási javaslatok többsége a jelenlegi alapok szabályaiból merít, 
és azokat a túlzott mértékű, nehézkes adminisztráció jellemzi. A leírt irányítási szabályok nem 
kapcsolódnak az alap célkitűzéséhez, amely rugalmasságot és alkalmazkodást igényel a 
vészhelyzetekkel szemben. Ezen túlmenően meg kell előegezni a projektek megvalósításához 
szükséges előirányzatokat is, ami egyes tagállamok számára nehézséget jelenthet. 

Az előadó úgy véli, hogy az ilyen nehézkes végrehajtás a hatékonyság elmaradásához, és 
ahhoz a paradox helyzethez vezethet, hogy az eszközök megvannak, de azokat nem 
használják fel.

3) 2014 egy problémás átmeneti időszak lesz 

Mivel az alap végrehajtása összetett, több mint valószínű, hogy csak 2014 őszén kezd el 
működni. Vagyis túl késő lesz ahhoz, hogy 2014-ben eleget tegyenek a leginkább rászorulók 
alapvető szükségleteinek.

III. Az előadó javaslatai

A költségvetésre és az elvekre vonatkozóan:

 A pénzügyi eszközök jelenlegi szintjének fenntartása, vagyis 3,5 milliárd EUR 7 évre.
 A támogatások igénybe vételének lehetőségét fenn kell tartani azok számára, akik 

megfelelnek az EU által az Európa 2020 stratégiában elfogadott négy mutatónak.
 Prioritást kell biztosítania leginkább rászorulók létszükségleteinek megfelelő 

élelmezésnek, az egyes tagállamokra bízva a segélynyújtás megválasztását a leginkább 
szükséget szenvedő rétegek szerint.

 A hatékonyság érdekében az Uniónak a szegénység és a kirekesztés elleni küzdelem 
átfogó és koherens megközelítésébe kell illesztenie fellépését, amely magában foglalja 
a személyes szükségleteket. Úgy tűnik, hogy e feltételek mellett mindenképpen 
mozgósítani kell az Unió valamennyi politikáját és minden rendelkezésre álló eszközt: 
ESZA, EVMA, ERFA… 

 Az intervenciós termékkészletek továbbra is felhasználhatók lesznek arra, hogy 
szétosszák azokat a leginkább rászorulók között. Az előadó ugyanakkor 
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mindenképpen hangsúlyozni kívánja, hogy e készletekkel nem csökkenthetők az alap 
részére kiutalt eszközök. 

 Az élelmiszeradományokat is ösztönözni kell.

2014. évi átmenetről: 
 Egy átmeneti megoldást kell javasolni. A leginkább rászorulóknak nyújtott támogatás 

modellje alapján a különböző alapokból származó uniós előirányzatokat lehetne az 
egyes tagállamok rendelkezésére bocsátani annak érdekében, hogy elkezdjék a 
programjaikat. 

IV. Lehetőség van az alapot kiegészítő KAP hozzájárulásokra – Az előadó javaslatai

a) Meg kell könnyíteni az élelmiszeradományozást és emellett csökkenteni kell az 
élelmiszerpazarlást

Az előadó szerint mindenképpen küzdeni kell az élelmiszerpazarlás ellen, ami Európában 
valódi probléma. A Bizottság és az Európai Parlament (a 2012. január 19-i állásfoglalásában1

– Caronna-jelentés) úgy vélte, hogy az egész láncra kiterjedő élelmiszerpazarlás európai 
polgáronként évente mintegy190 kg. 

Az előadó ezért a következőket javasolja:

 A fogyasztókat tájékoztatni kell a közösségi szabályozásból eredő és a 
mezőgazdasági és élelmiszeripari termékeken feltüntetett egyes egészségügyi 
megjegyzésekről, úgymint a fogyaszthatósági határidő és az optimális használati 
időtartam, mert e megjegyzések a fogyasztókat nagyon összezavarják, ami a jelentős 
pazarlás forrása. 

 Át kell nézni a mezőgazdasági termékek forgalmazási szabványaira vonatkozó 
európai szabályozást (elsősorban a gyümölcs és zöldség ágazatban) a méret szerint 
nem osztályozott gyümölcs- és zöldségkínálat támogatása érdekében.

 Engedélyezni kell a nagykereskedelmi letelepedési és üzemeltetési jogot azzal a 
kifejezett kikötéssel, hogy az eladatlan élelmiszereket adományként felajánlják.

b) Az EMVA eszközeinek mozgósítása

Vannak olyan, a reform két vidékfejlesztési prioritásához tartozó intézkedések, amelyek 
segíthetnek a leginkább rászorulók jobb élelmezésében: 

- 3. prioritás: Elő kell mozdítani az élelmiszerlánc szerveződését, különösen a rövid ellátási 
köröket. A közvetítők számának csökkentésével és a szociális kapcsolat létrehozásával e rövid 
körök lehetővé teszik a mezőgazdasági termelő számára, hogy megfelelően eladhassa a 
termékeit a fogyasztók számára elérhető áron. A logisztikai, és feldolgozási platformokra 
fordított beruházásokon túl az eladatlan és konzervvé feldolgozott termékplatformokat is létre 
lehet hozni.
- 6. prioritás: Elő kell mozdítani a társadalmi befogadást, a szegénység csökkentését és a 
gazdasági fejlődést.
                                               
1  P7_TA-PROV(2012)0014
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c) Fel kell használni a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezésének következő 
reformját

Az alap által megcélzott népességnek kiegyensúlyozott és jó tápértékű ételekkel kell 
táplálkoznia. A gyümölcsök és zöldségek fontos termékek az étkezésben. A jelenlegi 
szabályozás lehetővé teszi, hogy ilyen termékeket ingyen osszanak szét jótékonysági 
szervezetek, a tagállamok által irányított alapítványok vagy állami szervezetek (kórházak, 
iskolák, menhelyek…) körében. Ezekből leginkább az alap partnerszervezetei számára kell 
juttatni. 
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MÓDOSÍTÁS

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő 
módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A rendelkezéseknek biztosítaniuk 
kellene az alap összehangolását az Unió 
szociális és környezetvédelmi politikáival, 
például az élelmiszerpazarlás elleni 
küzdelemmel.

Or. fr

Indokolás

Az élelmiszerpazarlás nagy botrányt kavart európai szinten, ami ellen az Európai Unió tenni 
kíván. Az alap valamennyi szereplőjének eszközöket és mechanizmusokat kell átvennie ahhoz, 
hogy hozzájáruljon az élelmiszerpazarlás elleni küzdelemhez.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A megfelelő pénzügyi keret 
meghatározása érdekében a Bizottságnak 
végrehajtási aktusok által, a szegénység és 
az anyagi nélkülözés tekintetében fennálló 
különbségeket figyelembe vevő objektív és 
átlátható módszer alkalmazásával kell 
megállapítania a globális források 
tagállamok szerinti éves felosztását.

(7) A megfelelő pénzügyi keret 
meghatározása érdekében a Bizottságnak 
végrehajtási aktusok által, a szegénység és 
az anyagi nélkülözés mint relatív 
szegénységi küszöb tekintetében fennálló 
különbségeket figyelembe vevő objektív és 
átlátható módszer alkalmazásával kell 
megállapítania a globális források 
tagállamok szerinti éves felosztását.

Or. fr
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Indokolás

Közös és egyszerű mechanizmus meghatározása szükséges annak biztosításához, hogy minden 
egyes tagállam a kedvezményezettek azonos csoportját célozza meg, a nemzeti különbségek 
figyelembe vételével. Tekintettel arra, hogy a relatív szegénység az Európa 2000 stratégiában 
elfogadott mutató, amelyet az Eurostat is használ, az alap keretében is használni kell.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az egyes tagállamok operatív 
programjainak meg kell határozniuk és 
indokolniuk kell az anyagi nélkülözés 
kezelni kívánt formáit és meg kell 
fogalmazniuk a nemzeti programok 
támogatása keretében a leginkább
rászoruló személyeknek történő 
segítségnyújtás célkitűzéseit és jellemzőit. 
További, olyan elemeket is tartalmazniuk
kell, amelyek szükségesek az operatív 
program eredményes és hatékony 
végrehajtásának biztosításához.

(8) Az egyes tagállamok operatív 
programjainak meg kell határozniuk és 
indokolniuk kell az anyagi nélkülözés 
kezelni kívánt formáit és meg kell 
fogalmazniuk a nemzeti programok 
támogatása keretében a leginkább 
rászoruló személyeknek történő 
segítségnyújtás célkitűzéseit és jellemzőit. 
A tagállamoknak elsősorban az 
élelmiszerekhez való hozzájutás hiánya 
ellen kell lépéseket tenniük. A 
programnak olyan elemeket is 
tartalmaznia kell, amelyek szükségesek az 
eredményes és hatékony végrehajtásának 
biztosításához.

Or. fr

Indokolás

Az élelmezés az a legalapvetőbb szükséglet, amelyen keresztül a partnerszervezetek és a 
tagállamok fel tudják venni a kapcsolatot a társadalmi életből kirekesztett személyekkel. Ez a 
legjobb eszköz az alap hatékonyságának biztosítására.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az egyes operatív programok 
minőségének és kialakításának javítása, 

(12) Az egyes operatív programok 
minőségének és kialakításának javítása, 
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valamint az alap eredményességének és 
hatékonyságának értékelése érdekében 
előzetes és utólagos értékeléseket kell 
végezni. Ezeket az értékeléseket az 
operatív program keretében támogatásban 
részesülő, leginkább rászoruló 
személyekkel kapcsolatos felmérésekkel, 
valamint szükség esetén a programozási 
időszakban végzett értékelésekkel kell 
kiegészíteni. Ezzel kapcsolatban meg kell 
határozni a tagállamok és a Bizottság 
feladatait.

valamint az alap eredményességének és 
hatékonyságának értékelése érdekében 
előzetes és utólagos értékeléseket kell 
végezni. Ezeket az értékeléseket az egyes 
tagállamokban fennálló relatív 
szegénységre vonatkozó adatokat 
tartalmazó felmérésekkel kell kiegészíteni. 
Ezzel kapcsolatban meg kell határozni a 
tagállamok és a Bizottság feladatait.

Or. fr

Indokolás

Az ilyen jellegű értékelések további adminisztratív terheket rónának a tagállamokra és a 
partnerszervezetekre, ami csökkentené az alap hatékonyságát. A nemzeti szintű relatív 
szegénységről szóló átfogó értékelések ugyanezt a célt szolgálnák, ugyanakkor az odaítélt 
költségvetés hatékonyabban segíthetné a leginkább rászorulókat.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A mezőgazdasági termékpiacok közös 
szervezésének létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletjavaslat (az 
egységes közös piacszervezésről szóló 
rendelet) előírja, hogy az állami 
intervencióval vásárolt termékek 
elhelyezése történhet úgy, hogy a 
termékeket az Unió leginkább rászoruló 
személyei részére történő 
élelmiszerosztásra irányuló program 
rendelkezésére bocsátják, amennyiben a 
szóban forgó program ezt lehetővé teszi. 
Mivel, a körülményektől függően, az ilyen 
készletek felhasználásával, feldolgozásával 
vagy értékesítésével való élelmiszer-
előállítás lehet a legkedvezőbb gazdasági 
lehetőség, helyénvaló ebben a rendeletben 
előírni egy ilyen lehetőséget. A 

(17) A mezőgazdasági termékpiacok közös 
szervezésének létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletjavaslat (az 
egységes közös piacszervezésről szóló 
rendelet) előírja, hogy az állami 
intervencióval vásárolt termékek 
elhelyezése történhet úgy, hogy a 
termékeket az Unió leginkább rászoruló 
személyei részére történő 
élelmiszerosztásra irányuló program 
rendelkezésére bocsátják, amennyiben a 
szóban forgó program ezt lehetővé teszi. 
Mivel, a körülményektől függően, az ilyen 
készletek felhasználásával, feldolgozásával 
vagy értékesítésével való élelmiszer-
előállítás lehet a legkedvezőbb gazdasági 
lehetőség, helyénvaló ebben a rendeletben 
előírni egy ilyen lehetőséget. A 
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készletekkel kapcsolatos tranzakciókból 
származó összegeket a leginkább 
rászorulók javára kellene felhasználni, és 
nem használhatók fel a tagállamoknak a 
program társfinanszírozására vonatkozó 
kötelezettségeinek csökkentésére. Az 
intervenciós készletek és az abból eredő 
bevételek lehető leghatékonyabb 
felhasználásának biztosítása érdekében a 
Bizottság, az egységes közös 
piacszervezésről szóló .…/…./EU rendelet 
19. cikke e) pontjának megfelelően, 
fogadjon el olyan eljárásokat létrehozó 
végrehajtási aktusokat, amelyek révén az 
intervenciós készletekben lévő termékek 
felhasználhatók, feldolgozhatók vagy 
értékesíthetők a leginkább rászorulók 
számára kidolgozott program céljaira.

készletekkel kapcsolatos tranzakciókból 
származó összegeket a leginkább 
rászorulók javára kellene felhasználni az 
alap eszközeinek kiegészítéseként, 
anélkül, hogy a használati költségek 
csökkentenék az odaítélt költségvetési 
összegeket. Az intervenciós készletek és az 
abból eredő bevételek lehető 
leghatékonyabb felhasználásának 
biztosítása érdekében a Bizottság, az 
egységes közös piacszervezésről szóló 
.…/…./EU rendelet 19. cikke e) pontjának 
megfelelően, fogadjon el olyan eljárásokat 
létrehozó végrehajtási aktusokat, amelyek 
révén az intervenciós készletekben lévő 
termékek felhasználhatók, feldolgozhatók 
vagy értékesíthetők a leginkább rászorulók 
számára kidolgozott program céljaira.

Or. fr

Indokolás

Az intervenciós készleteket, amennyiben vannak, hozzá kellene adni az odaítélt eszközökhöz, 
és nem azokból levonni, hogy biztosítható legyen a partnerszervezetek számára az odaítélt 
összegek előreláthatósága.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „leginkább rászoruló személyek”: olyan 
természetes személyek, egyének, vagy az e 
személyekből álló családok, háztartások 
vagy csoportok, akiknek rászorultságát a 
nemzeti illetékes hatóságok által 
elfogadott, vagy a partnerszervezetek által 
megállapított és az említett illetékes
hatóságok által jóváhagyott objektív 
kritériumok szerint határozták meg;

(1) „leginkább rászoruló személyek”: olyan 
természetes személyek, egyének, vagy az e 
személyekből álló családok, háztartások 
vagy csoportok, akiknek rászorultságát a 
nemzeti illetékes hatóságok által a 
partnerszervezetekkel együttműködésben
elfogadott, és az említett nemzeti
hatóságok által jóváhagyott objektív 
kritériumok szerint határozták meg;

Or. fr
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Indokolás
A hatékonyság javítása érdekében fokozni kell az érthetőséget és a párbeszédet az illetékes 
nemzeti hatóságok és a partnerszervezetek között. 

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) „partnerszervezet”: olyan közszervezet 
vagy nonprofit szervezet, amely 
közvetlenül vagy más partnerszervezetek 
révén élelmiszert és árukat juttat a 
leginkább rászoruló személyekhez, és 
amelynek műveleteit a 29. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja értelmében az 
irányító hatóság választja ki;

A módosítás a magyar nyelvi változatot 
nem érinti.

Or. fr

Indokolás

 Az élelmezés az a legalapvetőbb szükséglet, amelyen keresztül a partnerszervezetek és a 
tagállamok fel tudják venni a kapcsolatot a társadalmi életből kirekesztett személyekkel.  Ez a 
legjobb eszköz az alap hatékonyságának biztosítására.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 12 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A Bizottság, a tagállamok és a 
partnerszervezetek hozzájárulnak az 
élelmiszerpazarlás elleni küzdelemhez a 
forgalmazási lánc minden egyes 
szakaszában, ideértve az élelmiszerekkel 
való ellátást és a kedvezményezettek ilyen 
irányú oktatását.

Or. fr
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Indokolás

Az élelmiszerpazarlás nagy botrányt kavart európai szinten, ami ellen az Európai Unió tenni 
kíván. Az alap valamennyi szereplőjének eszközöket és mechanizmusokat kell átvennie ahhoz, 
hogy hozzájáruljon az élelmiszerpazarlás elleni küzdelemhez.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 2014–2020 közötti időszak 
vonatkozásában az alapból finanszírozandó 
költségvetési kötelezettségvállalások 
tekintetében rendelkezésre álló globális 
források összege 2011. évi árakon 
2 500 000 000 EUR, a II. mellékletben 
meghatározott éves bontásban.

1. A 2014–2020 közötti időszak 
vonatkozásában az alapból finanszírozandó 
költségvetési kötelezettségvállalások 
tekintetében rendelkezésre álló globális 
források összege 2011. évi árakon 
3 500 000 000 EUR, a II. mellékletben 
meghatározott éves bontásban.

Or. fr

Indokolás

A Bizottság által javasolt költségvetés csak az uniós élelmiszer-osztási programban részes 20 
tagállamnak nyújtott élelmiszersegély esetében a jelenlegihez képest 1 milliárddal 
csökkentené a támogatást. Legalább az uniós élelmiszer-osztási programra megállapított 
keretet, vagyis a 7 évre szóló 3,5 milliárdot fenn kell tartani.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
határozatot fogad el a globális források 
tagállamok szerint éves bontásban történő 
megállapításáról, a(z) […]/EU rendelet 
(közös rendelkezésekről szóló rendelet) 
84. cikke (5) bekezdésével összhangban, az 
e cikk (4) bekezdésének sérelme nélkül, az 
Eurostat által meghatározott alábbi 
mutatók figyelembevételével:

3. A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
határozatot fogad el a globális források 
tagállamok szerint éves bontásban történő 
megállapításáról, a(z) […]/EU rendelet 
(közös rendelkezésekről szóló rendelet) 
84. cikke (5) bekezdésével összhangban, az 
e cikk (4) bekezdésének sérelme nélkül, az 
Eurostat által meghatározott alábbi 
mutatók figyelembevételével:



PA\925608HU.doc 13/16 PE504.229v01-00

HU

(-a) a relatív szegénységi küszöb, vagyis a 
népesség azon része, amely olyan 
háztartásban él, ahol a jövedelem nem éri 
el legalább a nemzeti átlagos jövedelem 
60%-át;

a) a súlyos anyagi nélkülözésben élő 
lakosság;

a) a súlyos anyagi nélkülözésben élő 
lakosság;

b) az alacsony munkaintenzitású 
háztartásokban élő lakosság.

b) az alacsony munkaintenzitású 
háztartásokban élő lakosság.

Or. fr

Indokolás

Meg kell tartani az EU által az Európa 2020 stratégiában elfogadott valamennyi szegénységi 
mutatót.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az irányító hatóságnak 2017-ben és 
2021-ben a Bizottság által biztosított 
sablon szerint strukturált felmérést kell 
készítenie a végső kedvezményezettekről. 
A Bizottság végrehajtási aktus útján 
fogadja el ezt a sablont. A végrehajtási 
aktus elfogadására a 60. cikk 
(2) bekezdésében említett tanácsadó 
bizottsági eljárás szerint kerül sor.

2. Az irányító hatóságnak 2017-ben és 
2021-ben a Bizottság által biztosított és az 
érdekelt felekkel együttműködve 
létrehozott sablon szerint strukturált 
felmérést kell készítenie a végső 
kedvezményezettekről. A Bizottság 
végrehajtási aktus útján fogadja el ezt a 
sablont. A végrehajtási aktus elfogadására 
a 60. cikk (2) bekezdésében említett 
tanácsadó bizottsági eljárás szerint kerül 
sor.

Or. fr

Indokolás

Annak érdekében, hogy az értékelések megfeleljenek a valóságnak, a Bizottságnak az e 
területen működő szereplőkkel együttműködve kellene létrehoznia ezt a modellt. 
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Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hajléktalanoknak és a gyermekeknek
szánt élelmiszert és termékeket maguk a 
partnerszervezetek is beszerezhetik.

A végső kedvezményezetteknek szánt 
élelmiszert és termékeket maguk a 
partnerszervezetek is beszerezhetik.

Or. fr

Indokolás

Az alap azoknak a leginkább rászoruló személyeknek szól, akik a segélyre szorulók szélesebb 
kategóriájába tartoznak. Többek között a 2. cikk 1. és 7. pontja, valamint a 3. cikk és a 21. 
cikk (4) bekezdése kifejezetten hivatkozik a leginkább rászorulókra. E módosítással tehát 
növekszik a koherencia a rendeleten belül.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az élelmiszert és termékeket közszervezet 
is megvásárolhatja, és díjmentesen a 
partnerszervezetek rendelkezésére 
bocsáthatja. Ebben az esetben az élelmiszer 
az egységes közös piacszervezésről szóló 
…/.../EU rendelet 15. cikkének 
megfelelően rendelkezésre bocsátott 
intervenciós készletekből származó 
termékek felhasználásából, feldolgozásából 
vagy értékesítéséből is származhat, feltéve, 
hogy ez a gazdaságilag legkedvezőbb 
lehetőség, és nem késlelteti indokolatlanul 
az élelmiszerek partnerszervezetekhez való 
szállítását. Minden olyan összeg, amely e 
készletekkel kapcsolatos ügyletből 
származik, a leginkább rászoruló 
személyek javára használandó fel, és nem 
használható fel a tagállamok e rendelet 
18, cikkében előírt, a program 
társfinanszírozására vonatkozó 

Az élelmiszert és termékeket közszervezet 
is megvásárolhatja, és díjmentesen a 
partnerszervezetek rendelkezésére 
bocsáthatja. Ebben az esetben az élelmiszer 
az egységes közös piacszervezésről szóló 
…/.../EU rendelet 15. cikkének 
megfelelően rendelkezésre bocsátott 
intervenciós készletekből származó 
termékek felhasználásából, feldolgozásából 
vagy értékesítéséből is származhat, feltéve, 
hogy ez a gazdaságilag legkedvezőbb 
lehetőség, és nem késlelteti indokolatlanul 
az élelmiszerek partnerszervezetekhez való 
szállítását. Minden olyan összeg, amely e 
készletekkel kapcsolatos ügyletből 
származik, a leginkább rászoruló 
személyek javára használandó fel az alap 
eszközeinek kiegészítéseként, anélkül, 
hogy a használati költségek csökkentenék 
az odaítélt költségvetési összegeket. 
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kötelezettségeinek csökkentésére.

Or. fr

Indokolás

Az intervenciós készleteket, amennyiben vannak, hozzá kellene adni az odaítélt eszközökhöz, 
és nem azokból levonni, hogy biztosítható legyen a partnerszervezetek számára az odaítélt 
összegek előreláthatósága.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az élelmiszer, illetve a hajléktalanok 
vagy a gyermekek számára személyes 
felhasználásra szánt alapvető fogyasztási 
cikkek beszerzésének költségei;

a) az élelmiszer, illetve a végső 
kedvezményezettek számára személyes 
felhasználásra szánt alapvető fogyasztási 
cikkek beszerzésének költségei;

Or. fr

Indokolás

Az alap azoknak a leginkább rászoruló személyeknek szól, akik a segélyre szorulók szélesebb 
kategóriájába tartoznak. Többek között a 2. cikk 1. és 7. pontja, valamint a 3. cikk és a 21. 
cikk (4) bekezdése kifejezetten hivatkozik a leginkább rászorulókra. E módosítással tehát 
növekszik a koherencia a rendeleten belül.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben közszervezet a 
hajléktalanok és a gyermekek számára 
személyes felhasználásra szánt élelmiszert 
és alapvető fogyasztási cikket vásárol és 
partnerszervezetek számára továbbítja 
azokat, az élelmiszernek és a termékeknek 
a partnerszervezetek raktárába történő 
szállításának költségei, az a) pontban 
említett költségek 1 %-ának megfelelő 

b) amennyiben közszervezet a végső 
kedvezményezettek számára személyes 
felhasználásra szánt élelmiszert és alapvető 
fogyasztási cikket vásárol és 
partnerszervezetek számára továbbítja 
azokat, az élelmiszernek és a termékeknek 
a partnerszervezetek raktárába történő 
szállításának költségei, az a) pontban 
említett költségek 1 %-ának megfelelő 
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átalányösszegként megadva; átalányösszegként megadva;

Or. fr

Indokolás

Az alap azoknak a leginkább rászoruló személyeknek szól, akik a segélyre szorulók szélesebb 
kategóriájába tartoznak. Többek között a 2. cikk 1. és 7. pontja, valamint a 3. cikk és a 21. 
cikk (4) bekezdése kifejezetten hivatkozik a leginkább rászorulókra. E módosítással tehát 
növekszik a koherencia a rendeleten belül.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a támogatást a leginkább rászoruló 
személyekhez közvetlenül eljuttató 
partnerszervezetek által vállalt, a 
társadalmi beilleszkedés megvalósítását 
célzó tevékenységek bejelentett költségei, 
az a) pontban említett költségek 5 %-ának 
megfelelő átalányösszegként megadva;

törölve

Or. fr

Indokolás

Tekintettel arra, hogy az ESZA következő nemzeti programjainak végrehajtásában a 
tagállamoknak az ESZA 20%-át a társadalmi integrációra kell fordítaniuk, a rendelkezésre 
álló igen csekély pénzeszközöket a leginkább rászorulók élelmezésére kell fordítani.


