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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

I. Zhrnutie návrhu Komisie 

V rámci stratégie Európa 2020 si Európska Únia stanovila cieľ, ktorým je znížiť do roku 2020 
počet ľudí, ktorí žijú v chudobe alebo sú ohrození chudobou či sociálnym vylúčením, aspoň 
o 20 miliónov. V roku 2010 takmer jednej štvrtine Európanov (116 miliónom) hrozila 
chudoba alebo sociálne vylúčenie. Komisia odôvodnene pripomína, že sa táto situácia 
každým dňom zhoršuje, ovplyvňuje všetky krajiny Únie, čoraz väčší počet obyvateľov 
a nových sociálnych kategórií, ako sú chudobní pracovníci alebo dôchodcovia s nízkymi 
príjmami. Časť tohto obyvateľstva (43 miliónov) trpí vážnou materiálnou depriváciou, je pre 
ňu nemožné zabezpečiť svoje najzákladnejšie životné potreby a nemá prístup k dostatočným 
a kvalitným potravinám. Okrem toho sú tí najzraniteľnejší príliš vzdialení od trhu práce, takže 
nemôžu využívať opatrenia ESF zamerané na sociálne začlenenie vo svoj prospech. 

Komisia navrhuje nahradiť program pomoci pre najodkázanejšie osoby, ktorý niektoré 
členské štáty spochybňovali, Fondom európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby, keďže ide 
o problematiku sociálnej otázky vyplývajúcej z výlučnej zodpovednosti členských štátov. 
Tento nový fond, ktorý by mal fungovať podľa pravidiel štrukturálnych fondov, sa zameriava 
na potravinovú depriváciu, bezdomovectvo a materiálnu depriváciu detí. Prostredníctvom 
tohto fondu by sa financoval nákup potravín a základného spotrebného tovaru na osobné 
použitie, ako aj sprievodné opatrenia zamerané na sociálne začlenenie. Fond je súčasťou 
politiky hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti EÚ a je financovaný výlučne z ESF. 

II. Kritika návrhu Komisie 

1) Prostriedky sú obzvlášť nedostatočné

a) Na obdobie rokov 2014 – 2020 Komisia navrhla rozpočtové prostriedky vo výške 2,5 mld. 
EUR. Tým sa táto pomoc zníži o 1 mld. EUR, pokiaľ ide o prostriedky, ktoré sú v súčasnosti 
vyčlenené len na potravinovú pomoc poskytovanú 20 členským štátom zúčastňujúcim sa na 
programe pomoci pre najodkázanejšie osoby. Počas prebiehajúcich rokovaní medzi vedúcimi 
predstaviteľmi štátov a vlád sa tieto prostriedky znížili dokonca na 2,1 mld. EUR. Na 
pripomenutie, na súčasný program pomoci pre najodkázanejšie osoby sa na predchádzajúce 
viacročné obdobie vyčlenilo 3,5 mld. EUR. Teraz, keď sa situácia zhoršuje, je obzvlášť 
šokujúce, že sa vyčlenený rozpočet pre najodkázanejšie osoby ešte znižuje. Nerozumejú tomu 
dobre ani mnohí obyvatelia, čo len podporuje antieurópske cítenie obyvateľstva. 

b) Keďže sa obmedzuje len na istú časť populácie, návrh je v rozpore aj s cieľom stratégie 
Európa 2020. Kritériá rozdelenia zachovávajú len 2 zo 4 ukazovateľov použitých v stratégii 
Európa 2020 na pochopenie problému chudoby a vylúčenia, konkrétne u populácií, ktoré trpia 
vážnou materiálnou depriváciou a osôb, ktoré žijú v domácnostiach s veľmi nízkou pracovnou 
intenzitou. Týmito dvoma kritériami sa vylučuje celá populácia, ktorá sa nachádza buď 
v situácii vylúčenia alebo v situácii chudoby s vysokým rizikom sociálneho vylúčenia. Článok 
4 odkazuje najmä na bezdomovcov a deti.
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c) Okrem distribúcie potravín sa jedna časť fondu môže použiť na nákup základného 
spotrebného tovaru určeného pre bezdomovcov alebo deti (oblečenie). Prostredníctvom fondu 
sa takisto môžu podporiť činnosti, ktorých cieľom je sociálne začlenenie. 

Spravodajca sa domnieva, že vzhľadom na nedostatok prostriedkov vyčlenených na výživu 
tých najodkázanejších osôb by bolo vhodné, aby sa mimo výživy prostriedkami príliš 
neplytvalo. Za nevyhnutné považuje sociálne začlenenie, ktoré je predmetom spracovania: vo 
svojom budúcom vnútroštátnom plánovaní sú členské štáty povinné na tento účel vyčleniť 
20 % prostriedkov z ESF.

2) Podmienky využívania fondu sú mimoriadne prísne a zložité

Väčšina právnych návrhov fondu sa inšpiruje súčasnými pravidlami štrukturálnych fondov 
a je s nimi spojená značná administratívna záťaž. Opísané podmienky riadenia nesúvisia 
s cieľom fondu, ktorý si vyžaduje pružnosť a prispôsobenie sa vzhľadom na naliehavé 
situácie. K tomu sa pripája potreba vynakladať potrebné rozpočtové prostriedky na realizáciu 
opatrení, pričom sa niektoré členské štáty môžu dostať do problémov. 

Spravodajca sa domnieva, že hrozí, že takéto silné zaťaženie zapríčiní neúčinnosť 
a paradoxnú situáciu, v ktorej prostriedky budú k dispozícii, ale nebudú sa využívať.

3) Rok 2014 bude problematickým prechodným rokom 

Vzhľadom na zložitosť zavádzania fondu je viac ako pravdepodobné, že účinnosť nadobudne 
až na jeseň 2014. Bude teda už príliš neskoro reagovať na základné potreby najodkázanejších 
osôb na rok 2014.

III. Návrhy spravodajcu

O rozpočte a zásadách:

 Udržať finančné prostriedky na súčasnej úrovni, teda 3,5 mld. EUR na 7 rokov.
 Zachovať ako populáciu oprávnenú na pomoc tie osoby, ktoré zodpovedajú štyrom 

ukazovateľom stanoveným Európskou úniou v stratégii Európa 2020.
 Urobiť z výživy prioritu, ktorá napĺňa základné potreby najodkázanejších osôb, zatiaľ 

čo rozhodnutie o poskytovaní pomoci pre obyvateľov v najväčšej núdzi sa ponechá na 
jednotlivé členské štáty.

 V záujme efektívnosti musí Únia začleniť svoje opatrenia do globálneho a súdržného 
prístupu boja proti chudobe a vylúčeniu, ktorý zohľadňuje potreby osôb. V týchto 
podmienkach sa zdá nevyhnutné zmobilizovať všetky politiky Únie a všetky dostupné 
prostriedky: ESF, EPFRV, EFRR... 

 Intervenčné zásoby výrobkov sa budú môcť naďalej využívať a prerozdeľovať medzi 
tie najodkázanejšie osoby. Spravodajca však zdôrazňuje, že hodnota týchto zásob by 
nemala viesť k znižovaniu prostriedkov vyčlenených na fond. 

 Malo by sa takisto podporovať darovanie potravín.

O prechodnom roku 2014: 
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 Malo by sa navrhnúť prechodné riešenie. Na základe modelu programu pre 
najodkázanejšie osoby by sa európske rozpočtové prostriedky z rozličných fondov 
mohli poskytnúť k dispozícii každému členskému štátu, aby mohol spustiť svoj 
program. 

IV. Doplnkové príspevky SPP do fondu sú možné – návrhy spravodajcu

a) Uľahčovať darovanie potravín a znižovať plytvanie potravinami

Spravodajca sa domnieva, že je nevyhnutné bojovať proti plytvaniu potravinami, čo v Európe 
predstavuje skutočnú pohromu. Komisia a Európsky parlament (vo svojom uznesení z 19. 
januára 20121 – správa Salvatoreho Caronneho) odhadli, že plytvanie potravinami v celom 
reťazci predstavuje približne190 kg ročne na jedného Európana. 

V tejto súvislosti spravodajca navrhuje:

 Informovať spotrebiteľov o niektorých zdravotných označeniach vyplývajúcich 
z právnych predpisov Spoločenstva, ktoré sa nachádzajú na poľnohospodárskych 
výrobkoch a potravinách, ako je dátum spotreby alebo optimálny dátum spotreby, 
keďže tieto označenia spôsobujú u spotrebiteľov veľký zmätok, a sú aj dôvodom 
značného plytvania. 

 Preskúmať európske právne predpisy o normách uvádzania poľnohospodárskych 
výrobkov na trh (najmä v sektore ovocia a zeleniny) s cieľom podporovať ponuku 
nezatriedeného ovocia a zeleniny.

 Povoliť právo usadiť sa a právo využívať veľkoobchody pod výhradnou podmienkou, 
že sa ich nepredané potraviny darujú.

b) Mobilizovať prostriedky EPFRV

Existujú opatrenia vyplývajúce z reformy dvoch priorít rozvoja vidieka, ktorými by sa mohlo 
lepšie pomôcť zabezpečiť potraviny pre tie najodkázanejšie osoby: 

– Priorita 3: podporovať organizovanie potravinového reťazca, najmä krátkych 
dodávateľských reťazcov. Znížením počtu sprostredkovateľov a vytvorením sociálneho 
prepojenia sa poľnohospodárom prostredníctvom týchto krátkych reťazcov umožní predávať 
ich výrobky korektne a za ceny dostupné pre spotrebiteľov. Okrem toho sa môžu zaviesť aj 
investície do logistických platforiem a platforiem na spracovanie nepredaných 
a konzervovaných výrobkov.
– Priorita 6: podporovať sociálne začlenenie, znižovanie chudoby a hospodársky rozvoj.

c) Využiť budúcu reformu jednotnej spoločnej organizácie trhov s ovocím a zeleninou

Obyvatelia, na ktorých je fond zameraný, musia mať možnosť stravovať sa vyváženými 
a kvalitnými potravinami. Ovocie a zelenina predstavujú vo výžive dôležité výrobky. Súčasné 
právne predpisy umožňujú, aby sa tieto výrobky bezplatne distribuovali na dobročinné účely 

                                               
1  P7_TA-PROV(2012)0014
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do nadácií schválených členskými štátmi alebo orgánmi verejnej moci (nemocnice, školy, 
hospice...). Príjemcom by mali byť aj partnerské organizácie fondu. 
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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne 
veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6a) Ustanovenia by mali zabezpečiť 
súlad Fondu so sociálnou 
a environmentálnou politikou Únie ako 
boj proti plytvaniu potravinami.

Or. fr

Odôvodnenie

Plytvanie potravinami vyvoláva v Európe značné pohoršenie, proti ktorému sa Európska únia 
rozhodla konať. Všetky subjekty Fondu by mali preto začleniť nástroje a mechanizmy s cieľom 
prispieť v boji proti plytvaniu potravinami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) S cieľom stanoviť vhodný finančný 
rámec by Komisia mala pomocou 
vykonávacích aktov stanoviť ročné 
rozdelenie celkových zdrojov podľa 
členských štátov objektívnym 
a transparentným spôsobom na základe 
rozdielov v miere chudoby a materiálnej 
deprivácie.

(7) S cieľom stanoviť vhodný finančný 
rámec by Komisia mala pomocou 
vykonávacích aktov stanoviť ročné 
rozdelenie celkových zdrojov podľa 
členských štátov objektívnym 
a transparentným spôsobom na základe 
rozdielov v miere chudoby a materiálnej 
deprivácie ako hranice relatívnej chudoby.

Or. fr
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Odôvodnenie

Je nevyhnutné vymedziť spoločný a jednoduchý mechanizmus s cieľom zabezpečiť, aby každý 
členský štát stanovil podobnú skupinu príjemcov, pričom zohľadní vnútroštátne rozdiely. 
Vzhľadom na to, že relatívna chudoba je ukazovateľom uvádzaným v stratégii Európa 2020 
a využívaným v Eurostate, je vhodné využiť ho v rámci Fondu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) V operačnom programe každého 
členského štátu by mali byť uvedené 
a odôvodnené formy materiálnej 
deprivácie, ktoré sa majú riešiť, a opísané 
ciele a charakteristické znaky pomoci 
určenej najodkázanejším osobám, ktorá sa 
bude poskytovať prostredníctvom 
vnútroštátnych schém. Mal by zahŕňať aj 
prvky potrebné na zabezpečenie účinnej 
a efektívnej realizácie operačného 
programu.

(8) V operačnom programe každého 
členského štátu by mali byť uvedené 
a odôvodnené formy materiálnej 
deprivácie, ktoré sa majú riešiť, a opísané 
ciele a charakteristické znaky pomoci 
určenej najodkázanejším osobám, ktorá sa 
bude poskytovať prostredníctvom 
vnútroštátnych schém. Prístup k výžive by 
mal byť prvoradým problémom, ktorý by 
mali členské štáty vyriešiť. Program by 
mal zahŕňať aj prvky potrebné na 
zabezpečenie účinnej a efektívnej 
realizácie operačného programu.

Or. fr

Odôvodnenie

Výživa je najzákladnejšou potrebou, vďaka ktorej môžu partnerské organizácie a členské štáty 
nadviazať kontakt s tými osobami, ktoré sú vylúčené zo spoločenského života. Ide o najlepší 
prostriedok na zabezpečenie účinnosti tohto fondu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) S cieľom zlepšiť kvalitu a koncepciu 
každého operačného programu ako 
aj zhodnotiť účinnosť a efektívnosť fondu 
by sa mali vykonať hodnotenia ex post. 

(12) S cieľom zlepšiť kvalitu a koncepciu 
každého operačného programu ako 
aj zhodnotiť účinnosť a efektívnosť fondu 
by sa mali vykonať hodnotenia ex post.
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Tieto hodnotenia by sa mali doplniť 
o prieskumy vykonané medzi 
najodkázanejšími osobami, ktoré využili 
operačný program, a v prípade potreby 
o hodnotenia vykonané počas 
programového obdobia. V tejto súvislosti 
by sa mali vymedziť zodpovednosti 
členských štátov a Komisie.

Tieto hodnotenia by sa mali doplniť 
o prieskumy o údajoch o relatívnej 
chudobe v každom členskom štáte. V tejto 
súvislosti by sa mali vymedziť 
zodpovednosti členských štátov a Komisie.

Or. fr

Odôvodnenie

Tento typ hodnotenia by pre členské štáty a partnerské organizácie predstavoval ďalšiu 
administratívnu záťaž, a z tohto dôvodu by sa účinnosť fondu znížila. Celkové hodnotenia 
relatívnej chudoby na vnútroštátnej úrovni by spĺňali rovnaký cieľ, čo by zabezpečilo väčšiu 
účinnosť rozpočtu vyčleneného na pomoc pre najodkázanejšie osoby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) V [návrhu] nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje 
spoločná organizácia trhov 
s poľnohospodárskymi výrobkami 
(nariadenie o jednotnej spoločnej 
organizácii trhov) sa stanovuje, že výrobky 
nakúpené v rámci verejnej intervencie sa 
môžu odpredávať tak, že sa dajú k 
dispozícii na využitie v schéme distribúcie 
potravín osobám v najväčšej hmotnej núdzi 
v Únii, ak sa to stanovuje v danej schéme. 
Za predpokladu, že by v závislosti od 
okolností mohlo byť získavanie potravín 
z používania, spracúvania alebo predaja 
takýchto zásob ekonomicky 
najvýhodnejšou možnosťou, je vhodné 
stanoviť takúto možnosť v tomto nariadení. 
Sumy z transakcie súvisiacej so zásobami 
by sa mali použiť v prospech 
najodkázanejších osôb a ich použitie by 
nemalo viesť k zredukovaniu povinnosti 
členských štátov spolufinancovať 

(17) V [návrhu] nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje 
spoločná organizácia trhov 
s poľnohospodárskymi výrobkami 
(nariadenie o jednotnej spoločnej 
organizácii trhov) sa stanovuje, že výrobky 
nakúpené v rámci verejnej intervencie sa 
môžu odpredávať tak, že sa dajú k 
dispozícii na využitie v schéme distribúcie 
potravín osobám v najväčšej hmotnej núdzi 
v Únii, ak sa to stanovuje v danej schéme. 
Za predpokladu, že by v závislosti od 
okolností mohlo byť získavanie potravín 
z používania, spracúvania alebo predaja 
takýchto zásob ekonomicky 
najvýhodnejšou možnosťou, je vhodné 
stanoviť takúto možnosť v tomto nariadení. 
Sumy z transakcie súvisiacej so zásobami 
by sa mali použiť v prospech 
najodkázanejších osôb popri prostriedkoch 
Fondu bez toho, aby sa náklady na 
používanie odčítali z vyčlenených 
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program. S cieľom zabezpečiť čo 
najúčinnejšie využitie intervenčných zásob 
a príjmov z nich by mala Komisia v súlade 
s článkom 19 písm. e) nariadenia (EÚ) 
č. [o jednotnej spoločnej organizácii trhov] 
prijať vykonávacie akty, ktorými sa zavedú 
postupy, pomocou ktorých sa výrobky 
v intervenčných zásobách môžu používať, 
spracúvať alebo predávať na účely 
programu zameraného na najodkázanejšie 
osoby.

rozpočtových prostriedkov. S cieľom 
zabezpečiť čo najúčinnejšie využitie 
intervenčných zásob a príjmov z nich by 
mala Komisia v súlade s článkom 19 písm. 
e) nariadenia (EÚ) č. [o jednotnej 
spoločnej organizácii trhov] prijať 
vykonávacie akty, ktorými sa zavedú 
postupy, pomocou ktorých sa výrobky 
v intervenčných zásobách môžu používať, 
spracúvať alebo predávať na účely 
programu zameraného na najodkázanejšie 
osoby.

Or. fr

Odôvodnenie

Pokiaľ existujú intervenčné zásoby, mali by sa pridať a nemali by sa odpočítavať 
z vyčlenených prostriedkov s cieľom zabezpečiť predvídateľnosť pre partnerské organizácie, 
pokiaľ ide o vyčlenené rozpočtové prostriedky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) „najodkázanejšie osoby“ sú fyzické 
osoby, či už jednotlivci, rodiny, 
domácnosti alebo skupiny zložené 
z takýchto osôb, v prípade ktorých sa 
zistila potreba pomoci na základe 
objektívnych kritérií prijatých 
vnútroštátnymi príslušnými orgánmi alebo 
vymedzených partnerskými organizáciami 
a schválených týmito príslušnými orgánmi;

(1) „najodkázanejšie osoby“ sú fyzické 
osoby, či už jednotlivci, rodiny, 
domácnosti alebo skupiny zložené 
z takýchto osôb, v prípade ktorých sa 
zistila potreba pomoci na základe 
objektívnych kritérií prijatých 
vnútroštátnymi príslušnými orgánmi 
v spolupráci s partnerskými organizáciami 
a schválených týmito vnútroštátnymi
orgánmi;

Or. fr

Odôvodnenie
V záujme podpory účinnosti je vhodné zabezpečiť lepšiu zrozumiteľnosť a dialóg medzi 
príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a partnerskými organizáciami.  
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) „partnerské organizácie“ sú verejné 
subjekty alebo neziskové organizácie, ktoré 
poskytujú najodkázanejším osobám 
potraviny alebo tovar priamo alebo 
prostredníctvom partnerských organizácií 
a ktorých operácie vybral riadiaci subjekt 
v súlade s článkom 29 ods. 3 písm. b);

(2) „partnerské organizácie“ sú verejné 
subjekty alebo neziskové organizácie, ktoré 
poskytujú najodkázanejším osobám 
potraviny a tovar priamo alebo 
prostredníctvom partnerských organizácií 
a ktorých operácie vybral riadiaci subjekt 
v súlade s článkom 29 ods. 3 písm. b);

Or. fr

Odôvodnenie

Výživa je najzákladnejšou potrebou, vďaka ktorej môžu partnerské organizácie a členské štáty 
nadviazať kontakt s tými osobami, ktoré sú vylúčené zo spoločenského života. Ide o najlepší 
prostriedok na zabezpečenie účinnosti tohto fondu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 5 – bod 12a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12a) Komisia, členské štáty a partnerské 
organizácie prispievajú v boji proti 
plytvaniu potravinami v každej fáze 
distribučného reťazca vrátane dodávky 
potravín a vzdelávania príjemcov na tento 
účel.

Or. fr

Odôvodnenie

Plytvanie potravinami vyvoláva v Európe značné pohoršenie, proti ktorému sa Európska únia 
rozhodla konať. Všetky subjekty Fondu by mali preto začleniť nástroje a mechanizmy s cieľom 
prispieť v boji proti plytvaniu potravinami.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Celkové zdroje, ktoré sú k dispozícii na 
rozpočtový záväzok z fondu na obdobie 
rokov 2014 – 2020, predstavujú sumu 
2 500 000 000 EUR v cenách v roku 2011, 
v súlade s ročným rozdelením stanoveným 
v prílohe II.

1. Celkové zdroje, ktoré sú k dispozícii na 
rozpočtový záväzok z fondu na obdobie 
rokov 2014 – 2020, predstavujú sumu 
3 500 000 000 EUR v cenách v roku 2011, 
v súlade s ročným rozdelením stanoveným 
v prílohe II.

Or. fr

Odôvodnenie

Rozpočet navrhovaný Komisiou by znížil pomoc o 1 mld., pokiaľ ide o prostriedky, ktoré sú 
v súčasnosti vyčlenené len na potravinovú pomoc poskytovanú 20 členským štátom 
zúčastňujúcim sa na programe pomoci pre najodkázanejšie osoby. Je preto vhodné zachovať 
minimálne finančné prostriedky plánované na program pomoci pre najodkázanejšie osoby, 
ktoré predstavujú 3,5 mld. EUR na 7 rokov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3 – písmeno -a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia prijme pomocou vykonávacích 
aktov rozhodnutie, ktorým stanovuje ročné 
rozdelenie celkových zdrojov podľa 
členských štátov v súlade s článkom 84 
ods. 5 nariadenia (EÚ) č. ... (NSU) bez 
toho, aby bol dotknutý odsek 4 tohto 
článku, pričom zohľadňuje tieto 
ukazovatele stanovené Eurostatom:

3. Komisia prijme pomocou vykonávacích 
aktov rozhodnutie, ktorým stanovuje ročné 
rozdelenie celkových zdrojov podľa 
členských štátov v súlade s článkom 84 
ods. 5 nariadenia (EÚ) č. ... (NSU) bez 
toho, aby bol dotknutý odsek 4 tohto 
článku, pričom zohľadňuje tieto 
ukazovatele stanovené Eurostatom:

(-a) hranica relatívnej chudoby, čo je 
percentuálna hodnota populácie žijúcej 
v domácnosti, ktorá nemá k dispozícii 
prinajmenšom 60 % národného mediánu 
príjmu;

(a) populácia, ktorá trpí vážnou 
materiálnou depriváciou

(a) populácia, ktorá trpí vážnou 
materiálnou depriváciou
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(b) populácia, ktorá žije v domácnostiach 
s veľmi nízkou pracovnou intenzitou.

(b) populácia, ktorá žije v domácnostiach 
s veľmi nízkou pracovnou intenzitou.

Or. fr

Odôvodnenie

Je vhodné zachovať všetky ukazovatele chudoby uvádzané Európskou úniou v stratégii 
Európa 2020.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Riadiaci subjekt uskutoční v rokoch 
2017 a 2021 štruktúrovaný prieskum 
o konečných príjemcoch podľa vzoru, 
ktorý stanoví Komisia. Komisia prijme 
uvedený vzor prostredníctvom 
vykonávacieho aktu. Tento vykonávací akt 
sa prijíma v súlade s konzultačným 
postupom uvedeným v článku 60 ods. 2.

2. Riadiaci subjekt uskutoční v rokoch 
2017 a 2021 štruktúrovaný prieskum 
o konečných príjemcoch podľa vzoru, 
ktorý stanoví a zavedie Komisia
v spolupráci so zainteresovanými 
stranami. Komisia prijme uvedený vzor 
prostredníctvom vykonávacieho aktu. 
Tento vykonávací akt sa prijíma v súlade 
s konzultačným postupom uvedeným 
v článku 60 ods. 2.

Or. fr

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť súlad hodnotení so skutočnosťou by Komisia mala zaviesť tento model 
v spolupráci s aktívnymi subjektmi v tejto oblasti. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Potraviny a tovar pre bezdomovcov alebo 
pre deti môžu nakúpiť samotné partnerské 
organizácie.

Potraviny a tovar pre konečných príjemcov
môžu nakúpiť samotné partnerské 
organizácie.
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Or. fr

Odôvodnenie

Fond je určený pre najodkázanejšie osoby, ktoré tvoria najväčšiu kategóriu osôb 
potrebujúcich pomoc. Článok 2 ods. 1 a 7 a článok 3 a článok 21 ods. 4 odkazujú okrem 
iného výslovne na najodkázanejšie osoby; cieľom tohto PDN je teda zabezpečiť väčší súlad 
v tomto nariadení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Môže ich nakúpiť aj subjekt verejného 
sektora, ktorý ich bezplatne poskytne 
partnerským organizáciám. V takom 
prípade sa potraviny môžu získať 
z používania, spracúvania alebo predaja 
výrobkov v intervenčných zásobách, ktoré 
sa dajú k dispozícii v súlade s článkom 15 
nariadenia (EÚ) č. [o jednotnej spoločnej 
organizácii trhov] za predpokladu, že je to 
ekonomicky najvýhodnejšia možnosť 
a nespôsobí neprimerané oneskorenie pri 
dodávke potravín partnerským 
organizáciám. Sumy z transakcie súvisiacej 
s uvedenými zásobami sa použijú 
v prospech najodkázanejších osôb a ich 
použitie nesmie viesť k zredukovaniu 
povinnosti členských štátov 
spolufinancovať program, stanovenej 
v článku 18 tohto nariadenia.

Môže ich nakúpiť aj subjekt verejného 
sektora, ktorý ich bezplatne poskytne 
partnerským organizáciám. V takom 
prípade sa potraviny môžu získať 
z používania, spracúvania alebo predaja 
výrobkov v intervenčných zásobách, ktoré 
sa dajú k dispozícii v súlade s článkom 15 
nariadenia (EÚ) č. [o jednotnej spoločnej 
organizácii trhov] za predpokladu, že je to 
ekonomicky najvýhodnejšia možnosť 
a nespôsobí neprimerané oneskorenie pri 
dodávke potravín partnerským 
organizáciám. Sumy z transakcie súvisiacej 
s uvedenými zásobami sa použijú 
v prospech najodkázanejších osôb popri 
prostriedkoch Fondu bez toho, aby sa 
náklady na používanie odčítali 
z vyčlenených rozpočtových prostriedkov.

Or. fr

Odôvodnenie

Pokiaľ existujú intervenčné zásoby, mali by sa pridať a nemali by sa odpočítavať 
z vyčlenených prostriedkov s cieľom zabezpečiť predvídateľnosť pre partnerské organizácie, 
pokiaľ ide o vyčlenené rozpočtové prostriedky.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) náklady na nákup potravín 
a základného spotrebného tovaru na osobné 
použitie pre bezdomovcov alebo deti;

(a) náklady na nákup potravín 
a základného spotrebného tovaru na osobné 
použitie pre konečných príjemcov;

Or. fr

Odôvodnenie

Fond je určený pre najodkázanejšie osoby, ktoré tvoria najväčšiu kategóriu osôb 
potrebujúcich pomoc. Článok 2 ods. 1 a 7 a článok 3 a článok 21 ods. 4 odkazujú okrem 
iného výslovne na najodkázanejšie osoby; cieľom tohto PDN je teda zabezpečiť väčší súlad 
v tomto nariadení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) ak potraviny alebo základný spotrebný 
tovar na osobné použitie pre bezdomovcov 
alebo deti nakupuje subjekt verejného 
sektora, ktorý ich poskytne partnerským 
organizáciám, náklady na prepravu 
potravín alebo tovaru do skladov 
partnerských organizácií v paušálnej 
sadzbe 1 % nákladov uvedených v písm. 
a);

(b) ak potraviny alebo základný spotrebný 
tovar na osobné použitie pre konečných 
príjemcov nakupuje subjekt verejného 
sektora, ktorý ich poskytne partnerským 
organizáciám, náklady na prepravu 
potravín alebo tovaru do skladov 
partnerských organizácií v paušálnej 
sadzbe 1 % nákladov uvedených v písm. 
a);

Or. fr

Odôvodnenie

Fond je určený pre najodkázanejšie osoby, ktoré tvoria najväčšiu kategóriu osôb 
potrebujúcich pomoc. Článok 2 ods. 1 a 7 a článok 3 a článok 21 ods. 4 odkazujú okrem 
iného výslovne na najodkázanejšie osoby; cieľom tohto PDN je teda zabezpečiť väčší súlad 
v tomto nariadení.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) náklady na činnosti, ktorých cieľom je 
sociálne začlenenie, realizované 
a vykázané partnerskými organizáciami 
poskytujúcimi priamu materiálnu pomoc
najodkázanejším osobám v paušálnej 
sadzbe 5 % nákladov uvedených v písm. 
a);

vypúšťa sa

Or. fr

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že pri vykonávaní budúcich vnútroštátnych programov ESF sú členské štáty 
povinné vyčleniť 20 % ESF na sociálne začlenenie, je vhodné vyčleniť to málo dostupných 
prostriedkov na výživu pre tie najodkázanejšie osoby.


