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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

I. Streszczenie wniosku Komisji 

W ramach strategii „Europa 2020” Unia Europejska wyznaczyła sobie za cel zmniejszenie do 
2020 r. o przynajmniej 20 milionów liczby osób ubogich lub wykluczonych społecznie lub 
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W 2010 r. niemal jedna czwarta 
Europejczyków (116 mln) była bowiem zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Jak słusznie przypomina Komisja, sytuacja pogarsza się każdego dnia i dotyka we wszystkich 
państwach Unii coraz szersze grupy ludności i nowe kategorie społeczne, takie jak ubodzy 
pracownicy lub emeryci o niskich dochodach. Część tej grupy, czyli około 43 milionów osób, 
żyje w skrajnie ciężkich warunkach materialnych i – z braku możliwości dostępu do 
dostateczniej ilości żywności dobrej jakości – nie jest w stanie zaspokoić najbardziej 
podstawowych potrzeb życiowych. Ponadto osoby najbardziej narażone w tej grupie są zbyt 
oddalone od rynku pracy, by korzystać ze środków na rzecz integracji społecznej 
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). 

Komisja proponuje, aby Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – krytykowany przez 
niektóre państwa członkowskie, które twierdzą, iż problem ten jest kwestią społeczną leżącą 
wyłącznie w gestii państw członkowskich – zastąpić Europejskim Funduszem Pomocy dla 
Najbardziej Potrzebujących. Nowy fundusz, który powinien funkcjonować zgodnie z 
zasadami działania funduszy strukturalnych, jest zorientowany na kwestię niedoboru 
żywności, bezdomności i deprywacji materialnej dzieci. Z funduszu tego finansowano by 
zakup produktów spożywczych i podstawowych artykułów konsumpcyjnych do użytku 
osobistego, a także środki towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne. 
Fundusz nawiązuje do strategii politycznych dotyczących spójności gospodarczej, społecznej 
i terytorialnej UE, a jego finansowanie pochodzi jedynie z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

II. Krytyka wniosku Komisji 

1) Dramatycznie niewystarczające środki

a) Na okres 2014-2020 Komisja zaproponowała środki budżetowe w wysokości 2,5 mld EUR. 
Oznacza to zmniejszenie pomocy o 1 mld EUR w porównaniu z obecnymi środkami 
przeznaczanymi na samą pomoc żywnościową przekazywaną 20 państwom członkowskim 
biorącym udział w Programie Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W trwających 
negocjacjach, w których biorą udział głowy państw i szefowie rządów, kwota ta została 
zmniejszona do 2,1 mld EUR. Dla przypomnienia: w obecnym Programie Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym przewidziano 3,5 mld EUR na poprzedni okres wieloletni. W 
chwili, gdy sytuacja pogarsza się, szczególnie szokujące jest to, iż zmniejszany jest budżet dla 
najbardziej potrzebujących. Wielu obywateli nie może tego zrozumieć, co pogłębia 
antyeuropejskie nastawienie w społeczeństwie. 

b) Omawiany wniosek obejmuje jedynie pewną grupę beneficjentów, przez co stoi w 
sprzeczności z celem strategii „Europa 2020”. Kryteria podziału obejmują tylko dwa z 
czterech wskaźników stosowanych w strategii „Europa 2020” dla pomiaru ubóstwa i 
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wykluczenia, tzn. liczbę osób dotkniętych poważną deprywacją materialną i liczbę osób 
żyjącą w gospodarstwach domowych o bardzo małej intensywności pracy. Te dwa kryteria 
wyłączają de facto część społeczeństwa znajdującą się w sytuacji wykluczenia bądź żyjącą w 
ubóstwie i silnie zagrożoną wykluczeniem. Artykuł 4 odnosi się bowiem głównie do 
bezdomnych i do dzieci.
c) Oprócz udzielania pomocy żywnościowej część funduszu może zostać wykorzystana na 
zakup podstawowych artykułów konsumpcyjnych przeznaczonych dla bezdomnych lub dzieci 
(ubrania). Z funduszu można również wspierać działalność związaną z integracją społeczną. 

Sprawozdawca uważa, że ze względu na niewystarczający poziom środków przyznanych na 
pomoc żywnościową dla najbardziej potrzebujących, nie należy środków tych przeznaczać na 
artykuły inne niż żywność. Zdaniem sprawozdawcy niezbędna integracja społeczna jest już 
przedmiotem działań: w najbliższym okresie planowania krajowego państwa członkowskie 
będą zobowiązane przeznaczyć na ten cel 20% środków z EFS.

2) Wyjątkowo sztywne i złożone sposoby korzystania z funduszu

Większość propozycji przepisów odnoszących się do funduszu opiera się na przepisach 
dotyczących obecnych funduszy strukturalnych i cechuje się zbyt dużymi obciążeniami 
administracyjnymi. Opisane sposoby zarządzania nie są spójne z celem funduszu, 
wymagającym elastyczności i dostosowania, w odniesieniu do sytuacji nagłych. Do tego 
dodać należy konieczność wyłożenia z góry środków niezbędnych do przeprowadzenia 
działań, co może stanowić trudność w przypadku niektórych państw członkowskich. 

Sprawozdawca uważa, że tak trudne zasady wdrażania mogą powodować brak skuteczności i 
wytworzyć sytuację paradoksalną, w której środki są dostępne, lecz nie wykorzystuje się ich.

3) 2014: problematyczny rok przejściowy 

Biorąc pod uwagę złożoność wprowadzania w życie funduszu, bardzo prawdopodobne jest, 
że zacznie on działać dopiero jesienią 2014 r. Będzie więc zbyt późno, aby odpowiedzieć na 
podstawowe potrzeby osób najbardziej potrzebujących w 2014 r.

III. Propozycje sprawozdawcy

W odniesieniu do budżetu i zasad:

 utrzymanie środków finansowych na obecnym poziomie, tj. 3,5 mld EUR przez 7 lat;
 przyjęcie jako grupy kwalifikującej się do otrzymywania pomocy osób, które 

odpowiadają czterem wskaźnikom przyjętym przez UE w strategii „Europa 2020”;
 nadanie priorytetu pomocy żywnościowej, która odpowiada potrzebom życiowym 

najuboższych, przy pozostawieniu każdemu państwu członkowskiemu wybór sposobu 
świadczenia pomocy w zależności od grup osób najbardziej potrzebujących;

 w trosce o skuteczność Unia musi wpisać swoje działania w globalne i spójne 
podejście do walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem 
potrzeb jednostki; w tych warunkach niezbędne wydaje się wykorzystanie wszystkich 
strategii politycznych Unii i wszystkich dostępnych środków: EFS, EFRROW, EFRR 
itd. 
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 nadal będzie można korzystać z zapasów produktów interwencyjnych, które będą 
przekazywane najbardziej potrzebującym; sprawozdawca pragnie jednak podkreślić, 
że wartości tych zapasów nie powinno się odejmować od środków przyznanych 
funduszowi; 

 należy także zachęcać do przekazywania darów żywnościowych.

W odniesieniu do roku przejściowego 2014: 
 należy zaproponować rozwiązanie przejściowe; na podstawie modelu Programu 

Pomocy Najbardziej Potrzebującym środki europejskie pochodzące z różnych 
funduszy mogłyby być przekazywane do dyspozycji każdego państwa 
członkowskiego, aby mogło ono rozpocząć realizację programu. 

IV. Możliwość uzupełniania funduszu wkładem z WPR - propozycje sprawozdawcy

a) Ułatwianie przekazywania darów żywnościowych przy jednoczesnym ograniczaniu 
marnotrawienia żywności

Sprawozdawca za konieczną uważa walkę z marnotrawieniem żywności, będącym prawdziwą 
plagą w Europie. Komisja i Parlament Europejski (w rezolucji z dnia 19 stycznia 2012 r.1 –
sprawozdanie Caronny) uznały, że marnotrawienie żywności w całym łańcuchu dostaw 
wynosi około 190 kg rocznie na każdego Europejczyka. 

W tym celu sprawozdawca proponuje:

 informowanie klientów o niektórych oznaczeniach sanitarnych wynikających z 
przepisów wspólnotowych i widniejących na produktach rolnych i spożywczych, 
takich jak data przydatności do spożycia i data minimalnej trwałości, gdyż oznaczenia 
te są bardzo niejasne dla konsumentów, co przyczynia się do znacznego 
marnotrawienia; 

 dokonanie przeglądu przepisów europejskich dotyczących norm wprowadzania do 
obrotu produktów rolnych (przede wszystkim w sektorze owoców i warzyw), aby 
sprzyjać podaży owoców i warzyw niespełniających wymogów kształtu i wielkości;

 udzielanie zezwoleń na działalność super- i hipermarketom pod wyraźnym 
warunkiem, że będą one przekazywały w darze niesprzedaną żywność.

b) Mobilizacja środków z EFRROW

Istnieją środki związane z dwoma priorytetami rozwoju obszarów wiejskich w ramach 
reformy, które to środki mogą pomóc w skuteczniejszym przekazywaniu żywności 
najbardziej potrzebującym: 

- Priorytet 3: sprzyjanie organizacji łańcucha żywnościowego, a w szczególności krótkiego 
obiegu dostaw; ograniczając liczbę pośredników i tworząc więź społeczną, krótki obieg 
dostaw umożliwia rolnikom właściwą sprzedaż produktów po cenie dostępnej dla 
konsumentów; ponadto można wprowadzić inwestycje w platformy logistyczne oraz w 
platformy przetwarzania produktów niesprzedanych i konserwowych;
                                               
1 P7_TA-PROV(2012)0014
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- Priorytet 6: sprzyjanie integracji społecznej, ograniczanie ubóstwa i rozwój gospodarczy.

c) Wykorzystanie kolejnej reformy wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw

Grupy społeczne objęte funduszem powinny mieć możliwość spożywania urozmaiconych i 
pożywnych posiłków. Owoce i warzywa są ważnymi składnikami posiłku. Obecne przepisy 
pozwalają na bezpłatne przekazywanie tych produktów organizacjom charytatywnym, 
fundacjom zarządzanym przez państwa członkowskie bądź placówkom publicznym (szpitale, 
szkoły, hospicja itp.). Odbiorcami tych produktów powinny być częściej organizacje 
partnerskie funduszu. 
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POPRAWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, 
jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Przepisy powinny gwarantować także 
zgodność funduszu z polityką społeczną i 
ekologiczną Unii, na przykład w zakresie 
zwalczania marnotrawienia żywności.

Or. fr

Uzasadnienie

Marnotrawienie żywności jest wielkim skandalem w Europie, który Unia Europejska 
postanowiła zwalczać. Wszystkie podmioty funduszu powinny połączyć narzędzia i 
mechanizmy, aby wnieść wkład w walkę z marnotrawieniem żywności.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Aby określić odpowiednie ramy 
finansowe, Komisja powinna ustanowić, w 
drodze aktów wykonawczych, roczny 
podział zasobów ogólnych na państwo 
członkowskie, za pomocą obiektywnej i 
przejrzystej metody odzwierciedlającej 
różnice pod względem ubóstwa i 
deprywacji materialnej.

(7) Aby określić odpowiednie ramy 
finansowe, Komisja powinna ustanowić, w 
drodze aktów wykonawczych, roczny 
podział zasobów ogólnych na państwo 
członkowskie, za pomocą obiektywnej i 
przejrzystej metody odzwierciedlającej 
różnice pod względem ubóstwa i 
deprywacji materialnej, takiej jak próg 
względnego ubóstwa.

Or. fr
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Uzasadnienie

Należy określić wspólny i prosty mechanizm, aby zagwarantować, że każde państwo 
członkowskie wytypowało podobną grupę beneficjentów, przy uwzględnieniu różnic 
krajowych. Mając na uwadze, że względne ubóstwo jest wskaźnikiem przyjętym w strategii 
„Europa 2020” i wykorzystywanym przez Eurostat, trzeba stosować ten wskaźnik w ramach 
funduszu.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W programie operacyjnym każdego 
państwa członkowskiego powinno się 
określić i uzasadnić formy deprywacji 
materialnej, objęte pomocą oraz opisać 
cele i cechy pomocy osobom najbardziej 
potrzebującym, która zostanie udzielona ze 
wsparciem systemów krajowych. Powinien
on również zawierać elementy niezbędne 
do zapewnienia skutecznego i sprawnego 
wdrożenia programu operacyjnego.

(8) W programie operacyjnym każdego 
państwa członkowskiego powinno się 
określić i uzasadnić formy deprywacji 
materialnej, objęte pomocą oraz opisać 
cele i cechy pomocy osobom najbardziej 
potrzebującym, która zostanie udzielona ze 
wsparciem systemów krajowych. Dostęp 
do żywności powinien być pierwszym 
problemem związanym z deprywacją, 
którym zajmują się państwa członkowskie. 
Program powinien również zawierać 
elementy niezbędne do zapewnienia 
skutecznego i sprawnego wdrożenia 
programu operacyjnego.

Or. fr

Uzasadnienie

Żywność jest najbardziej podstawową potrzebą, która pozwala organizacjom partnerskim i 
państwom członkowskim na nawiązanie kontaktu z osobami wykluczonymi z życia 
społecznego. Jest to najlepszy sposób na zapewnienie skuteczności funduszu.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Aby polepszyć jakość i strukturę 
każdego programu operacyjnego oraz 

(12) Aby polepszyć jakość i strukturę 
każdego programu operacyjnego oraz 
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ocenić skuteczność i sprawność Funduszu, 
należy przeprowadzić oceny ex ante i ex 
post. Oceny te powinny być uzupełnione 
badaniami na temat osób najbardziej 
potrzebujących, które skorzystały z 
programu operacyjnego i, w razie 
konieczności, ocenami przeprowadzonymi 
podczas okresu programowania. Należy w 
tym zakresie określić obowiązki państw 
członkowskich i Komisji.

ocenić skuteczność i sprawność Funduszu, 
należy przeprowadzić oceny ex ante i ex 
post. Oceny te powinny być uzupełnione 
badaniami na temat danych dotyczących 
względnego ubóstwa w każdym państwie 
członkowskim. Należy w tym zakresie 
określić obowiązki państw członkowskich i 
Komisji.

Or. fr

Uzasadnienie

Ten rodzaj ocen wprowadziłby dodatkowe obciążenia administracyjne dla państw 
członkowskich i organizacji partnerskich, co sprawiłoby, że fundusz stałby się mniej 
skuteczny. Ogólne oceny dotyczące względnego ubóstwa na szczeblu krajowym prowadziłyby 
do tego samego celu, pozwalając na większą skuteczność środków przyznanych na pomoc 
najbardziej potrzebującym.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) [Wniosek w sprawie] rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego wspólną organizację 
rynków produktów rolnych
(rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynków; CMO) stanowi, że 
zbyt produktów zakupionych w ramach 
interwencji publicznej może odbyć się 
przez udostępnienie ich w ramach 
programu dystrybucji żywności osobom 
najbardziej potrzebującym w Unii, jeśli 
przedmiotowy program tak stanowi. Biorąc 
pod uwagę, w zależności od okoliczności, 
że pozyskiwanie żywności w wyniku 
użytkowania, przetwarzania lub sprzedaży 
takich zapasów może być opcją 
najkorzystniejszą pod względem 
ekonomicznym, należy zezwolić na taką 
możliwość w niniejszym rozporządzeniu.

(17) [Wniosek w sprawie] rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego wspólną organizację 
rynków produktów rolnych
(rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynków; CMO) stanowi, że 
zbyt produktów zakupionych w ramach 
interwencji publicznej może odbyć się 
przez udostępnienie ich w ramach 
programu dystrybucji żywności osobom 
najbardziej potrzebującym w Unii, jeśli 
przedmiotowy program tak stanowi. Biorąc 
pod uwagę, w zależności od okoliczności, 
że pozyskiwanie żywności w wyniku 
użytkowania, przetwarzania lub sprzedaży 
takich zapasów może być opcją 
najkorzystniejszą pod względem 
ekonomicznym, należy zezwolić na taką 
możliwość w niniejszym rozporządzeniu.
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Kwoty pochodzące z transakcji dotyczącej 
zapasów powinny zostać wykorzystane na 
rzecz osób najbardziej potrzebujących i nie 
powinny być wykorzystywane w sposób 
zmniejszający zobowiązanie państw 
członkowskich do współfinansowania 
programu. Aby zapewnić najbardziej 
wydajne wykorzystanie zapasów 
interwencyjnych oraz kwot pochodzących 
z transakcji dotyczących zapasów, Komisja 
powinna, zgodnie z art. 19 lit. e) 
rozporządzenia (UE) nr [CMO], przyjąć 
akty wykonawcze ustanawiające procedury 
umożliwiające użytkowanie, przetwarzanie 
lub sprzedaż produktów pochodzących z 
zapasów interwencyjnych dla celów 
programu na rzecz osób najbardziej 
potrzebujących.

Kwoty pochodzące z transakcji dotyczącej 
zapasów powinny zostać wykorzystane na 
rzecz osób najbardziej potrzebujących w 
uzupełnieniu środków z funduszu, przy 
czym kosztów użytkowania nie należy 
odliczać od przyznanych środków. Aby 
zapewnić najbardziej wydajne 
wykorzystanie zapasów interwencyjnych 
oraz kwot pochodzących z transakcji 
dotyczących zapasów, Komisja powinna, 
zgodnie z art. 19 lit. e) rozporządzenia
(UE) nr [CMO], przyjąć akty wykonawcze 
ustanawiające procedury umożliwiające 
użytkowanie, przetwarzanie lub sprzedaż 
produktów pochodzących z zapasów 
interwencyjnych dla celów programu na 
rzecz osób najbardziej potrzebujących.

Or. fr

Uzasadnienie

Zapasy interwencyjne, jeżeli istnieją, należy dodać do przyznanych środków, a nie odejmować 
od nich, aby organizacje partnerskie mogły oszacować zatwierdzone środki.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „osoby najbardziej potrzebujące” 
oznaczają osoby fizyczne, w tym osoby 
żyjące samotnie, w rodzinie lub grupy 
złożone z takich osób, których potrzeba 
uzyskania pomocy została stwierdzona na 
podstawie obiektywnych kryteriów 
przyjętych przez właściwe organy krajowe
lub ustalonych przez organizacje 
partnerskie i zatwierdzonych przez 
odnośne właściwe organy;

1) „osoby najbardziej potrzebujące” 
oznaczają osoby fizyczne, w tym osoby 
żyjące samotnie, w rodzinie lub grupy 
złożone z takich osób, których potrzeba 
uzyskania pomocy została stwierdzona na 
podstawie obiektywnych kryteriów 
przyjętych przez właściwe organy krajowe
we współpracy z organizacjami 
partnerskimi i zatwierdzonych przez 
odnośne organy krajowe;

Or. fr
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Uzasadnienie
Aby sprzyjać skuteczności, należy zapewnić większą przejrzystość i szerszy dialog właściwych 
organów krajowych z organizacjami partnerskimi. 

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „organizacje partnerskie” oznaczają 
podmioty publiczne lub organizacje 
niekomercyjne, które dostarczają, 
bezpośrednio lub za pośrednictwem innych 
organizacji partnerskich, żywność lub inne 
produkty osobom najbardziej 
potrzebującym, i których operacje zostały 
wybrane przez instytucję zarządzającą 
zgodnie z art. 29 ust. 3 lit. b);

2) „organizacje partnerskie” oznaczają 
podmioty publiczne lub organizacje 
niekomercyjne, które dostarczają, 
bezpośrednio lub za pośrednictwem innych 
organizacji partnerskich, żywność i inne 
produkty osobom najbardziej 
potrzebującym, i których operacje zostały 
wybrane przez instytucję zarządzającą 
zgodnie z art. 29 ust. 3 lit. b);

Or. fr

Uzasadnienie

Żywność jest najbardziej podstawową potrzebą, która pozwala organizacjom partnerskim i 
państwom członkowskim na nawiązanie kontaktu z osobami wykluczonymi z życia 
społecznego. Jest to najlepszy sposób na zapewnienie skuteczności funduszu.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – punkt 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12a) Komisja, państwa członkowskie i 
organizacje partnerskie wnoszą wkład w 
walkę z marnotrawieniem żywności na 
każdym etapie łańcucha dostaw, w tym na 
etapie dostarczania żywności i 
odpowiedniego edukowania beneficjentów

Or. fr
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Uzasadnienie

Marnotrawienie żywności jest wielkim skandalem w Europie, który Unia Europejska 
postanowiła zwalczać. Wszystkie podmioty funduszu powinny połączyć narzędzia i 
mechanizmy, aby wnieść wkład w walkę z marnotrawieniem żywności.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dostępne zasoby ogólne przeznaczone 
na zobowiązania budżetowe w ramach 
Funduszu w okresie 2014–2020 wynoszą
2 500 000 000 EUR według cen z 2011 r., 
zgodnie z rocznym podziałem 
przedstawionym w załączniku II.

1. Dostępne zasoby ogólne przeznaczone 
na zobowiązania budżetowe w ramach 
Funduszu w okresie 2014–2020 wynoszą
3 500 000 000 EUR według cen z 2011 r., 
zgodnie z rocznym podziałem 
przedstawionym w załączniku II.

Or. fr

Uzasadnienie

Budżet proponowany przez Komisję oznaczałby zmniejszenie pomocy o 1 mld EUR w 
porównaniu z obecnymi środkami przeznaczanymi na samą pomoc żywnościową 
przekazywaną 20 państwom członkowskim biorącym udział w Programie Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym. Należy przynajmniej utrzymać wysokość środków przewidywanych dla 
Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, czyli 3,5 mld EUR przez 7 lat.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera -a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja przyjmuje, w drodze aktów 
wykonawczych, decyzję w sprawie 
rocznego podziału zasobów ogólnych 
między państwa członkowskie, zgodnie z 
art. 84 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 
…(rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów – ang. common provisions 
regulation (CPR)), bez uszczerbku dla 
przepisów ust. 4 niniejszego artykułu, z
uwzględnieniem następujących 

3. Komisja przyjmuje, w drodze aktów 
wykonawczych, decyzję w sprawie 
rocznego podziału zasobów ogólnych 
między państwa członkowskie, zgodnie z 
art. 84 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 
…(rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów – ang. common provisions 
regulation (CPR)), bez uszczerbku dla 
przepisów ust. 4 niniejszego artykułu, z 
uwzględnieniem następujących 
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wskaźników ustanowionych przez 
Eurostat:

wskaźników ustanowionych przez 
Eurostat:

-a) próg względnego ubóstwa, czyli 
odsetek społeczeństwa żyjący w 
gospodarstwie domowym, które nie 
dysponuje dochodem równym co najmniej 
60% krajowej mediany dochodu;

a) liczba osób w sytuacji poważnej 
deprywacji materialnej;

a) liczba osób w sytuacji poważnej 
deprywacji materialnej;

b) liczba osób żyjących w gospodarstwie 
domowym o bardzo małej intensywności 
pracy.

b) liczba osób żyjących w gospodarstwie 
domowym o bardzo małej intensywności 
pracy.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy utrzymać wszystkie wskaźniki ubóstwa przyjęte przez UE w strategii „Europa 2020”.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Instytucja zarządzająca przeprowadza w 
2017 r. i 2021 r. ustrukturyzowane badanie 
dotyczące odbiorców końcowych według 
wzoru udostępnionego przez Komisję. 
Komisja przyjmuje ten wzór w drodze aktu 
wykonawczego. Akt wykonawczy 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 60 ust. 2.

2. Instytucja zarządzająca przeprowadza w 
2017 r. i 2021 r. ustrukturyzowane badanie 
dotyczące odbiorców końcowych według 
wzoru udostępnionego przez Komisję i 
opracowanego we współpracy z 
zainteresowanymi stronami. Komisja 
przyjmuje ten wzór w drodze aktu 
wykonawczego. Akt wykonawczy 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 60 ust. 2.

Or. fr

Uzasadnienie

Aby zagwarantować, że szacunki są spójne z rzeczywistością, Komisja powinna opracować 
ten model we współpracy z podmiotami działającymi w tej dziedzinie. 
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Żywność i inne produkty dla osób 
bezdomnych lub dzieci mogą być 
kupowane przez same organizacje 
partnerskie.

Żywność i inne produkty dla beneficjentów 
końcowych mogą być kupowane przez 
same organizacje partnerskie.

Or. fr

Uzasadnienie

Fundusz jest przeznaczony dla osób najbardziej potrzebujących, które stanowią najszerszą 
kategorię osób potrzebujących pomocy. M.in. art. 2 ust. 1 i 7 oraz art. 3 i art. 21 ust. 4 
wyraźnie odnoszą się do osób najbardziej potrzebujących; poprawka ta ma więc na celu 
zapewnienie większej spójności w rozporządzeniu.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Mogą one być również kupowane przez 
podmiot publiczny i udostępniane 
bezpłatnie organizacjom partnerskim. W 
takim przypadku żywność może być 
pozyskana w wyniku użytkowania, 
przetwarzania lub sprzedaży produktów 
pochodzących z zapasów interwencyjnych 
udostępnionych zgodnie z art. 15 
rozporządzenia (UE) nr [CMO], pod 
warunkiem że jest to opcja 
najkorzystniejsza pod względem 
ekonomicznym i że jej zastosowanie nie 
opóźni dostarczenia produktów 
żywnościowych organizacjom partnerskim. 
Każda kwota pochodząca z transakcji 
dotyczącej zapasów jest wykorzystywana 
na rzecz osób najbardziej potrzebujących i 
nie jest wykorzystywana w sposób 
zmniejszający zobowiązanie państw 

Mogą one być również kupowane przez 
podmiot publiczny i udostępniane 
bezpłatnie organizacjom partnerskim. W 
takim przypadku żywność może być 
pozyskana w wyniku użytkowania, 
przetwarzania lub sprzedaży produktów 
pochodzących z zapasów interwencyjnych 
udostępnionych zgodnie z art. 15 
rozporządzenia (UE) nr [CMO], pod 
warunkiem że jest to opcja 
najkorzystniejsza pod względem 
ekonomicznym i że jej zastosowanie nie 
opóźni dostarczenia produktów 
żywnościowych organizacjom partnerskim. 
Każda kwota pochodząca z transakcji 
dotyczącej zapasów jest wykorzystywana 
na rzecz osób najbardziej potrzebujących 
jako uzupełnienie środków z funduszu, 
przy czym kosztów użytkowania nie należy 
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członkowskich, nałożone w art. 18 
niniejszego rozporządzenia, do 
współfinansowania programu.

odliczać od przyznanych środków.

Or. fr

Uzasadnienie

Zapasy interwencyjne, jeżeli istnieją, należy dodać do przyznanych środków, a nie odejmować 
od nich, aby organizacje partnerskie mogły przewidzieć zatwierdzone środki.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) koszty zakupu żywności lub 
podstawowych produktów 
konsumpcyjnych do użytku osobistego
osób bezdomnych lub dzieci;

a) koszty zakupu żywności lub 
podstawowych produktów 
konsumpcyjnych do użytku osobistego
beneficjentów końcowych;

Or. fr

Uzasadnienie

Fundusz jest przeznaczony dla osób najbardziej potrzebujących, które stanowią najszerszą 
kategorię osób potrzebujących pomocy. M. in. art. 2 ust. 1 i 7 oraz art. 3 i art. 21 ust. 4 
wyraźnie odnoszą się do osób najbardziej potrzebujących; poprawka ta ma więc na celu 
zapewnienie większej spójności w rozporządzeniu.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku gdy podmiot publiczny 
kupuje żywność lub podstawowe produkty 
konsumpcyjne do użytku osobistego osób 
bezdomnych lub dzieci i dostarcza je 
organizacjom partnerskim, koszty 
transportu żywności i innych produktów do 
magazynów organizacji partnerskich, w 
zryczałtowanej wysokości 1 % kosztów, o 

b) w przypadku gdy podmiot publiczny 
kupuje żywność lub podstawowe produkty 
konsumpcyjne do użytku osobistego 
beneficjentów końcowych i dostarcza je 
organizacjom partnerskim, koszty 
transportu żywności i innych produktów do 
magazynów organizacji partnerskich, w 
zryczałtowanej wysokości 1 % kosztów, o 
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których mowa w lit. a); których mowa w lit. a); 

Or. fr

Uzasadnienie

Fundusz jest przeznaczony dla osób najbardziej potrzebujących, które stanowią najszerszą 
kategorię osób potrzebujących pomocy. M. in. art. 2 ust. 1 i 7 oraz art. 3 i art. 21 ust. 4 
wyraźnie odnoszą się do osób najbardziej potrzebujących; poprawka ta ma więc na celu 
zapewnienie większej spójności w rozporządzeniu.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) koszty działań na rzecz włączenia 
społecznego podejmowanych i
zadeklarowanych przez organizacje 
partnerskie świadczące pomoc materialną 
bezpośrednio osobom najbardziej 
potrzebującym, w zryczałtowanej 
wysokości 5 % kosztów, o których mowa w 
lit. a);

skreślona

Or. fr

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę, że w ramach wdrażania kolejnych programów krajowych w ramach EFS 
państwa członkowskie są zobowiązane do przekazania 20% środków z EFS na integrację 
społeczną, należy przyznać dostępne środki, choćby były one niewielkie, na pomoc 
żywnościową dla osób najbardziej potrzebujących.


