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KRATKA OBRAZLOŽITEV

I. Povzetek predloga Komisije 

Evropska unija si je v okviru strategije Evropa 2020 zastavila cilj do leta 2020 zmanjšati 
število ljudi, ki jih je prizadela oz. jih ogroža revščina ali socialna izključenost, za vsaj 
20 milijonov. Leta 2010 je bila skoraj četrtina vseh Evropejcev (116 milijonov) na pragu 
tveganja revščine ali socialne izključenosti. Kot je Komisija upravičeno opozorila, se ta 
položaj vsak dan poslabšuje, saj prizadeva vse države Unije, vedno več prebivalstva in nove 
družbene skupine, kot so revni delavci ali upokojenci z nizkimi dohodki. Del tega 
prebivalstva oziroma 43 milijonov ljudi živi v hudi materialni deprivaciji in ne more 
zadovoljiti svojih najosnovnejših potreb za preživetje, saj ne morejo dostopati do zadostne in 
kakovostne hrane. Poleg tega so najbolj ranljivi med njimi preveč oddaljeni od trga dela, da bi 
imeli koristi od ukrepov ESS v zvezi s socialnim vključevanjem. 

Komisija predlaga Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim, ki bo nadomestil Program za 
razdeljevanje hrane najbolj ogroženim osebam (MDP), do katerega so bile nekatere države 
članice kritične, ker naj bi bila ta problematika socialno vprašanje, za katero so odgovorne 
samo države članice. Novi sklad, ki bi moral delovati po pravilih strukturnih skladov, 
obravnava pomanjkanje hrane, brezdomstvo in materialno deprivacijo otrok. Financiral bi naj 
nakup hrane in osnovnega potrošniškega blaga za osebno uporabo ter zagotavljal 
spremljevalne ukrepe za socialno vključevanje. Sklad je povezan s politikami ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije EU, njegovo financiranje pa bo zagotavljal samo ESS. 

II. Kritike predloga Komisije 

1. Sredstva še zdaleč ne zadoščajo

(a) Proračunska sredstva, ki jih Komisija predlaga za obdobje 2014–2020, znašajo 
2,5 milijarde EUR. S tem bi se pomoč zmanjšala za eno milijardo v primerjavi z zneskom, ki 
je zdaj namenjen samo pomoči v hrani, ki se zagotavlja 20 državam članicam, ki sodelujejo v 
programu MDP. Na pogajanjih med voditelji držav in vlad se je ta znesek celo zmanjšal na 
2,1 milijarde. V okviru sedanjega MDP je bilo za prejšnje večletno obdobje predvidene 
3,5 milijarde. V času, ko se položaj poslabšuje, je posebej presenetljivo, da se proračun za 
najbolj ogrožene osebe zmanjšuje. Številni državljani tega ne razumejo dobro, kar krepi 
protievropska čustva med prebivalstvom. 

(b) Predlog, ki je omejen na nekatere skupine prebivalstva, je v nasprotju s samim ciljem 
strategije Evropa 2020. Merila za dodelitev sredstev upoštevajo le dva od štirih kazalnikov, ki 
so v strategiji Evropa 2020 uporabljeni za razumevanje revščine in izključenosti, in sicer 
prebivalstvo, ki trpi hudo materialno deprivacijo, in osebe, ki živijo v gospodinjstvih z zelo 
nizko intenzivnostjo dela. Ti merili dejansko izključujeta tako socialno izključeno 
prebivalstvo kot revno prebivalstvo, ki mu zelo grozi izključenost. Člen 4 se namreč sklicuje 
predvsem na brezdomce in otroke.
(c) Del sredstev Sklada je poleg razdeljevanja hrane mogoče uporabiti za nakup osnovnega 
potrošniškega blaga za brezdomce ali otroke (oblačila). Sklad lahko podpira tudi dejavnosti 
socialnega vključevanja. 
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Poročevalec meni, da glede na nezadostnost sredstev, namenjenih hrani za najbolj ogrožene 
osebe, ne bi smeli porabiti preveč sredstev za drugo blago. Po njegovem mnenju je socialno 
vključevanje, ki je nujno, že predmet obravnave: države članice mu bodo morale v prihodnjih 
nacionalnih programskih obdobjih nameniti 20 % sredstev iz ESS.

2. Pravila za izvajanje sklada so izjemno toga in zapletena

Večina zakonskih predlogov v zvezi s skladom se zgleduje po pravilih za sedanje strukturne 
sklade, bremeni pa jih pretirana birokracija. Opisana pravila za upravljanje niso v skladu s 
ciljem Sklada, ki zahteva prožnost in prilagodljivost v izrednih razmerah. Temu je treba 
dodati potrebo po vnaprejšnjem nakazilu sredstev, potrebnih za izvajanje ukrepov, kar lahko 
nekaterim državam članicam povzroči težave. 

Poročevalec meni, da lahko tako težavno izvajanje privede do neučinkovitosti in 
protislovnega položaja, ko bi sredstva obstajala, vendar ne bi bila uporabljena.

3. Prehodno leto 2014 bo težavno 

Zaradi zapletenosti izvajanja Sklada je več kot verjetno, da bo ta začel delovati šele jeseni 
2014. Torej bo prepozno, da bi v letu 2014 zadovoljili temeljne potrebe najbolj ogroženih 
oseb.

III. Predlogi poročevalca

O proračunu in načelih:

 Ohraniti finančna sredstva na sedanji ravni, to je 3,5 milijarde EUR za sedemletno 
obdobje.

 Kot prejemnike pomoči upoštevati osebe, ki ustrezajo štirim kazalnikom, ki jih je EU 
uporabila v strategiji Evropa 2020.

 Dati prednost hrani, ki je bistvena potreba najbolj ogroženih oseb, hkrati pa vsaki 
državi članici prepustiti odločitev, da dobavlja pomoč glede na to, katere skupine 
prebivalstva jo najbolj potrebujejo.

 Zaradi učinkovitosti mora Unija svoje delovanje vključiti v celosten in skladen pristop 
boja proti revščini in izključenosti, ki zajema potrebe ljudi. V teh okoliščinah se zdi 
nujno uporabiti vse politike Unije in vsa razpoložljiva sredstva: ESS, EKSRP, ESRR 
… 

 Zaloge intervencijskih proizvodov se bodo lahko še naprej uporabljale za 
razdeljevanje najbolj ogroženim osebam. Poročevalec vseeno poudarja, da vrednosti 
teh zalog ne bi smeli odšteti od sredstev, dodeljenih Skladu. 

 Spodbujati je treba tudi donacije hrane.

O prehodnem letu 2014: 
 Predlagati bi bilo treba začasno rešitev. Po zgledu MDP bi lahko vsaki državi članici 

dali na voljo evropska sredstva iz različnih skladov, da bi začele izvajati svoj program. 
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IV. Možni so dopolnilni prispevki SKP – predlogi poročevalca

(a) Olajšati donacije hrane in hkrati zmanjšati količine zavržene hrane

Poročevalec meni, da se je nujno boriti proti nastajanju živilskih odpadkov, ki je resnična 
nadloga v Evropi. Komisija in Evropski parlament (v resoluciji z dne 19. januarja 20121 –
poročilo Caronna) sta menila, da se v celotni verigi ustvari približno 190 kg živilskih 
odpadkov na leto na Evropejca. 

Poročevalec zato predlaga naslednje ukrepe:

 Obveščati potrošnike o nekaterih informacijah o zdravju, ki izhajajo iz predpisov 
Skupnosti in so navedene na kmetijskih proizvodih in hrani, kot sta rok uporabe in 
priporočeni rok uporabe, saj ti navedbi ustvarjata veliko zmedo pri potrošnikih, kar je 
vzrok za veliko zavržene hrane. 

 Pregledati evropske predpise o tržnih standardih za kmetijske proizvode (zlasti v 
sektorju sadja in zelenjave), da se spodbudi ponudba sadja in zelenjave, ki niso 
sortirani po velikosti.

 Dovoliti pravico do ustanavljanja in pravico do opravljanja dejavnosti supermarketov 
pod pogojem, da ti darujejo neprodano hrano.

(b) Uporaba sredstev EKSRP

Obstajajo ukrepi, ki spadajo v okvir dveh prednostnih nalog razvoja podeželja iz reforme, ki 
lahko pomagajo pri boljši preskrbi najbolj ogroženih oseb s hrano. 

– Prednostna naloga 3: Spodbujati organizacijo prehranske verige in zlasti kratkih dobavnih 
verig. Te kratke verige z zmanjševanjem števila posrednikov in ustvarjanjem družbene vezi 
kmetu omogočajo, da dobro proda svoje proizvode po ceni, ki je dostopna potrošnikom. Poleg 
tega so mogoče naložbe v logistične platforme in platforme za predelavo neprodanih in 
konzerviranih proizvodov.
– Prednostna naloga 6: Spodbujati socialno vključevanje, zmanjševanje revščine in 
gospodarski razvoj.

(c) Uporaba prihodnje reforme skupne ureditve trga za sadje in zelenjavo

Prebivalstvo, ki ga zadeva Sklad, mora imeti možnost prehranjevati se z uravnoteženimi 
obroki z dobro hranilno vrednostjo. Sadje in zelenjava so pomemben del obroka. Sedanji 
predpisi omogočajo, da se ti proizvodi brezplačno razdeljujejo dobrodelnim organizacijam, 
ustanovam, ki jih upravljajo države članice, ali javnim ustanovam (bolnišnicam, šolam, 
hospicem idr.). Partnerske organizacije Sklada jih morajo prejeti še več. 

                                               
1 P7_TA-PROV(2012)0014.
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve kot 
pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Določbe bi morale zagotavljati tudi 
skladnost Sklada s socialno in okoljsko 
politiko Unije, kot je boj proti nastajanju 
živilskih odpadkov.

Or. fr

Obrazložitev

Zavržena hrana je velika evropska sramota, proti kateri se je Unija odločila ukrepati. Vsi 
akterji Sklada bi morali vključiti instrumente in mehanizme, da bi pripomogli k boju proti 
nastajanju živilskih odpadkov.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Za določitev ustreznega finančnega 
okvira bi morala Komisija z izvedbenimi 
akti določiti letno razdelitev skupnih virov 
po državah članicah z uporabo objektivne 
in pregledne metode, ki odraža razlike v 
smislu revščine in materialne deprivacije.

(7) Za določitev ustreznega finančnega 
okvira bi morala Komisija z izvedbenimi 
akti določiti letno razdelitev skupnih virov 
po državah članicah z uporabo objektivne 
in pregledne metode, ki odraža razlike v 
smislu revščine in materialne deprivacije, 
kot je prag relativne revščine.

Or. fr

Obrazložitev

Treba je opredeliti preprost skupni mehanizem za zagotovitev, da vsaka država članica cilja 
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podobno skupino prejemnikov, pri čemer je treba upoštevati nacionalne razlike. Ker je 
relativna revščina kazalnik, ki se upošteva v strategiji Evropa 2020 in ga uporablja Eurostat, 
jo je treba uporabiti v okviru Sklada.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Operativni program vsake države 
članice bi moral opredeliti in upravičiti 
oblike materialne deprivacije, ki jih je treba 
obravnavati, ter opisati cilje in značilnosti 
pomoči najbolj ogroženim osebam, ki bo 
zagotovljena s podporo nacionalnih shem.
Vključevati bi moral tudi elemente, 
potrebne za zagotovitev uspešnega in 
učinkovitega izvajanja operativnega 
programa.

(8) Operativni program vsake države 
članice bi moral opredeliti in upravičiti 
oblike materialne deprivacije, ki jih je treba 
obravnavati, ter opisati cilje in značilnosti 
pomoči najbolj ogroženim osebam, ki bo 
zagotovljena s podporo nacionalnih shem.
Dostop do hrane bi moral biti glavno 
pomanjkanje, ki se ga morajo lotiti države 
članice. Program bi moral vključevati tudi 
elemente, potrebne za zagotovitev 
uspešnega in učinkovitega izvajanja 
operativnega programa.

Or. fr

Obrazložitev

Hrana je najosnovnejša potreba, ki partnerskim organizacijam in državam članicam 
omogoča, da stopijo v stik s temi osebami, ki so izključene iz družbenega življenja. To je 
najboljši način za zagotovitev učinkovitosti Sklada.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Da se izboljšata kakovost in zasnova 
vsakega operativnega programa ter ocenita 
uspešnost in učinkovitost Sklada, bi bilo 
treba izvesti predhodno in naknadno oceno.
Navedeni oceni bi bilo treba dopolniti z 
raziskavami med najbolj ogroženimi 
osebami, ki so prejele pomoč iz 
operativnega programa, in po potrebi z 

(12) Da se izboljšata kakovost in zasnova 
vsakega operativnega programa ter ocenita 
uspešnost in učinkovitost Sklada, bi bilo 
treba izvesti predhodno in naknadno oceno.
Navedeni oceni bi bilo treba dopolniti z 
raziskavami podatkov o relativni revščini v 
vsaki državi članici. V zvezi s tem bi bilo 
treba podrobno opredeliti pristojnosti držav 
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ocenjevanji med programskim obdobjem.
V zvezi s tem bi bilo treba podrobno 
opredeliti pristojnosti držav članic in 
Komisije.

članic in Komisije.

Or. fr

Obrazložitev

Tovrstne ocene bi bile dodatno upravno breme za države članice in partnerske organizacije, 
zaradi česar bi bil Sklad manj učinkovit. Splošne ocene relativne revščine na nacionalni ravni 
bi dosegle isti cilj, kar bi omogočilo večjo učinkovitost proračuna, dodeljenega pomoči za 
najbolj ogrožene osebe.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Uredba Evropskega parlamenta in 
Sveta o vzpostavitvi skupne ureditve trgov 
kmetijskih proizvodov (Uredba o enotni 
skupni ureditvi trgov – SUT) [oz. njen 
predlog] določa, da se proizvodi, 
odkupljeni z javno intervencijo, lahko dajo 
na voljo za shemo razdeljevanja hrane 
najbolj ogroženim v Uniji, če navedeni 
program tako določa. Če je glede na 
okoliščine pridobivanje hrane z uporabo, 
predelavo ali prodajo takih zalog 
ekonomsko gledano najboljša možnost, je 
ustrezno v tej uredbi določiti takšno 
možnost. Zneske, ki izvirajo iz transakcije 
v zvezi z zalogami, bi bilo treba uporabiti v 
korist najbolj ogroženih, ne pa za 
zmanjšanje obveznosti držav članic za 
sofinanciranje programa. Za zagotovitev 
najučinkovitejše možne uporabe 
intervencijskih zalog in prihodkov od tega,
bi Komisija v skladu s členom 19(e) 
Uredbe (EU) št. [SUT] morala sprejeti 
izvedbene akte o vzpostavitvi postopkov, v 
skladu s katerimi se proizvodi iz 
intervencijskih zalog lahko uporabijo, 
predelajo ali prodajo za namene programa 

(17) Uredba Evropskega parlamenta in 
Sveta o vzpostavitvi skupne ureditve trgov 
kmetijskih proizvodov (Uredba o enotni 
skupni ureditvi trgov – SUT) [oz. njen 
predlog] določa, da se proizvodi, 
odkupljeni z javno intervencijo, lahko dajo 
na voljo za shemo razdeljevanja hrane 
najbolj ogroženim v Uniji, če navedeni 
program tako določa. Če je glede na 
okoliščine pridobivanje hrane z uporabo, 
predelavo ali prodajo takih zalog 
ekonomsko gledano najboljša možnost, je 
ustrezno v tej uredbi določiti takšno 
možnost. Zneske, ki izvirajo iz transakcije 
v zvezi z zalogami, bi bilo treba uporabiti v 
korist najbolj ogroženih, skupaj s sredstvi 
Sklada, ne da bi se stroški uporabe odšteli 
od dodeljenih finančnih sredstev. Za 
zagotovitev najučinkovitejše možne 
uporabe intervencijskih zalog in prihodkov 
od tega bi Komisija v skladu s členom 
19(e) Uredbe (EU) št. [SUT] morala 
sprejeti izvedbene akte o vzpostavitvi 
postopkov, v skladu s katerimi se proizvodi 
iz intervencijskih zalog lahko uporabijo, 
predelajo ali prodajo za namene programa 
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za najbolj ogrožene. za najbolj ogrožene.

Or. fr

Obrazložitev

Kadar obstajajo intervencijske zaloge, bi jih bilo treba dodati dodeljenim sredstvom, ne pa 
odšteti od njih, da bi se zagotovilo, da bi partnerske organizacije lahko predvidele dodeljena 
finančna sredstva.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „najbolj ogrožene osebe“ pomenijo 
fizične osebe, bodisi posameznike, družine, 
gospodinjstva ali skupine takih oseb, 
katerih potreba po pomoči je določena na 
podlagi objektivnih meril, ki jih sprejmejo 
pristojni nacionalni organi ali določijo 
partnerske organizacije in odobrijo 
zadevni pristojni organi;

(1) „najbolj ogrožene osebe“ pomenijo 
fizične osebe, bodisi posameznike, družine, 
gospodinjstva ali skupine takih oseb, 
katerih potreba po pomoči je določena na 
podlagi objektivnih meril, ki jih sprejmejo 
pristojni nacionalni organi v sodelovanju s 
partnerskimi organizacijami in odobrijo 
zadevni nacionalni organi;

Or. fr

Obrazložitev
Treba je zagotoviti večjo jasnost in dialog med pristojnimi nacionalnimi organi in 
partnerskimi organizacijami, da bi spodbudili učinkovitost. 

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) „partnerske organizacije“ pomenijo 
javne organe ali neprofitne organizacije, ki 
neposredno ali prek partnerski organizacij 
dobavljajo hrano ali blago najbolj 
ogroženim osebam in katerih dejavnosti je 
organ upravljanja izbral v skladu s 
členom 29(3)(b);

(2) „partnerske organizacije“ pomenijo 
javne organe ali neprofitne organizacije, ki 
neposredno ali prek partnerski organizacij 
dobavljajo hrano in blago najbolj 
ogroženim osebam in katerih dejavnosti je 
organ upravljanja izbral v skladu s 
členom 29(3)(b);
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Or. fr

Obrazložitev

Hrana je najosnovnejša potreba, ki partnerskim organizacijam in državam članicam 
omogoča, da stopijo v stik s temi osebami, ki so izključene iz družbenega življenja. To je 
najboljši način za zagotovitev učinkovitosti Sklada.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 5 – točka 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Komisija, države članice in 
partnerske organizacije prispevajo k boju 
proti nastajanju živilskih odpadkov v vsaki 
fazi distribucijske verige, tudi pri 
zagotavljanju hrane in izobraževanju 
prejemnikov za ta namen.

Or. fr

Obrazložitev

Zavržena hrana je velika evropska sramota, proti kateri se je Unija odločila ukrepati. Vsi 
akterji Sklada bi morali vključiti instrumente in mehanizme, da bi pripomogli k boju proti 
nastajanju živilskih odpadkov.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Skupni viri, ki so na voljo za 
proračunske obveznosti iz Sklada za 
obdobje 2014–2020, znašajo
2 500 000 000 EUR po cenah iz leta 2011, 
v skladu z letno razdelitvijo, ki je določena 
v Prilogi II.

1. Skupni viri, ki so na voljo za 
proračunske obveznosti iz Sklada za 
obdobje 2014–2020, znašajo 3 500 000 
000 EUR po cenah iz leta 2011, v skladu z 
letno razdelitvijo, ki je določena v 
Prilogi II.

Or. fr
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Obrazložitev

S proračunom, ki ga predlaga Komisija, bi se pomoč zmanjšala za eno milijardo v primerjavi 
z zneskom, ki je zdaj namenjen samo pomoči v hrani, ki se zagotavlja 20 državam članicam, ki 
sodelujejo v programu MDP. Treba je zagotoviti najmanj znesek, predviden za program 
MDP, oziroma 3,5 milijarde za sedemletno obdobje.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – točka (-a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija z izvedbenimi akti sprejme 
sklep o letni razdelitvi skupnih virov po 
državah članicah v skladu s členom 
84(5) Uredbe (EU) št. … (uredba o 
skupnih določbah), brez poseganja v 
odstavek 4 tega člena, pri čemer upošteva 
naslednja merila, ki jih je določil Eurostat:

3. Komisija z izvedbenimi akti sprejme 
sklep o letni razdelitvi skupnih virov po 
državah članicah v skladu s členom 
84(5) Uredbe (EU) št. … (uredba o 
skupnih določbah), brez poseganja v 
odstavek 4 tega člena, pri čemer upošteva 
naslednja merila, ki jih je določil Eurostat:

(-a) prag relativne revščine oziroma 
odstotni delež prebivalstva, ki živi v 
gospodinjstvu brez dohodka, ki bi bil enak 
vsaj 60 % povprečnega nacionalnega 
dohodka;

(a) prebivalstvo, ki trpi hudo materialno 
deprivacijo;

(a) prebivalstvo, ki trpi hudo materialno 
deprivacijo;

(b) prebivalstvo, ki živi v gospodinjstvu z 
zelo nizko intenzivnostjo dela.

(b) prebivalstvo, ki živi v gospodinjstvu z 
zelo nizko intenzivnostjo dela.

Or. fr

Obrazložitev

Treba je ohraniti vse kazalnike revščine, ki jih EU uporablja v strategiji Evropa 2020.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Organ upravljanja leta 2017 in 2021 2. Organ upravljanja leta 2017 in 2021 
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izvede strukturirano raziskavo o končnih 
prejemnikih v skladu s predlogo, ki jo 
zagotovi Komisija. Komisija sprejme 
predlogo z izvedbenim aktom. Ta 
izvedbeni akt se sprejme v skladu s 
svetovalnim postopkom iz člena 60(2).

izvede strukturirano raziskavo o končnih 
prejemnikih v skladu s predlogo, ki jo 
zagotovi Komisija in se pripravi v 
sodelovanju z zainteresiranimi stranmi.
Komisija sprejme predlogo z izvedbenim 
aktom. Ta izvedbeni akt se sprejme v 
skladu s svetovalnim postopkom iz 
člena 60(2).

Or. fr

Obrazložitev

Komisija bi morala za zagotovitev skladnosti ocen z dejanskimi razmerami pripraviti to 
predlogo v sodelovanju z akterji, ki delujejo na tem področju. 

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 3 – alinéa 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Hrano in blago za brezdomce ali otroke
lahko kupijo partnerske organizacije same.

Hrano in blago za končne prejemnike
lahko kupijo partnerske organizacije same.

Or. fr

Obrazložitev

Sklad je namenjen najbolj ogroženim osebam, ki so širša kategorija oseb, ki potrebuje pomoč. 
Med drugim se člen 2(1) in (7) ter člena 3 in 21(4) izrecno sklicujejo na najbolj ogrožene 
osebe; ta predlog spremembe torej zagotavlja večjo doslednost te uredbe.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 3 – alinéa 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Lahko ju kupi tudi javni organ in ju 
brezplačno zagotovi partnerskim 
organizacijam. V tem primeru se hrana 
lahko dobi iz uporabe, predelave ali 
prodaje proizvodov iz intervencijskih 
zalog, ki so dane na voljo v skladu s 

Lahko ju kupi tudi javni organ in ju 
brezplačno zagotovi partnerskim 
organizacijam. V tem primeru se hrana 
lahko dobi iz uporabe, predelave ali 
prodaje proizvodov iz intervencijskih 
zalog, ki so dane na voljo v skladu s 
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členom 15 Uredbe (EU) št. [uredba o 
skupnih določbah], če je to ekonomsko 
gledano najboljša možnost in neupravičeno 
ne odloži dostave hrane partnerskim 
organizacijam. Vsi zneski, ki izhajajo iz 
transakcij v zvezi s temi zalogami, se 
porabijo v korist najbolj ogroženih oseb in 
ne na način, da bi se zmanjšala obveznost 
držav članic iz člena 18 te uredbe glede 
sofinanciranja programa.

členom 15 Uredbe (EU) št. [uredba o 
skupnih določbah], če je to ekonomsko 
gledano najboljša možnost in neupravičeno 
ne odloži dostave hrane partnerskim 
organizacijam. Vsi zneski, ki izhajajo iz 
transakcij v zvezi s temi zalogami, se 
porabijo v korist najbolj ogroženih oseb, 
skupaj s sredstvi Sklada, ne da bi se
stroški uporabe odšteli od dodeljenih 
finančnih sredstev.

Or. fr

Obrazložitev

Kadar obstajajo intervencijske zaloge, bi jih bilo treba dodati dodeljenim sredstvom, ne pa 
odšteti od njih, da bi se zagotovilo, da bi partnerske organizacije lahko predvidele dodeljena 
finančna sredstva.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) stroški nakupa hrane in osnovnega 
potrošniškega blaga za osebno uporabo za
brezdomce ali otroke;

(a) stroški nakupa hrane in osnovnega 
potrošniškega blaga za osebno uporabo za
končne prejemnike;

Or. fr

Obrazložitev

Sklad je namenjen najbolj ogroženim osebam, ki so širša kategorija oseb, ki potrebuje pomoč. 
Med drugim se člen 2(1) in (7) ter člena 3 in 21(4) izrecno sklicujejo na najbolj ogrožene 
osebe; ta predlog spremembe torej zagotavlja večjo doslednost te uredbe.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) stroški prevoza hrane ali blaga v 
skladišča partnerskih organizacij po 

(b) stroški prevoza hrane ali blaga v 
skladišča partnerskih organizacij po 
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pavšalni stopnji 1 % stroškov iz točke (a), 
kadar javni organ kupi hrano ali osnovno 
potrošniško blago za osebno uporabo za
brezdomce ali otroke ter ju zagotovi 
partnerskim organizacijam;

pavšalni stopnji 1 % stroškov iz točke (a), 
kadar javni organ kupi hrano ali osnovno 
potrošniško blago za osebno uporabo za
končne prejemnike ter ju zagotovi 
partnerskim organizacijam;

Or. fr

Obrazložitev

Sklad je namenjen najbolj ogroženim osebam, ki so širša kategorija oseb, ki potrebuje pomoč. 
Med drugim se člen 2(1) in (7) ter člena 3 in 21(4) izrecno sklicujejo na najbolj ogrožene 
osebe; ta predlog spremembe torej zagotavlja večjo doslednost te uredbe.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) stroški dejavnosti socialnega 
vključevanja, ki jih izvajajo in prijavijo 
partnerske organizacije, ki neposredno 
zagotavljajo materialno pomoč najbolj 
ogroženim osebam, po pavšalni stopnji 
5 % stroškov iz točke (a);

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Ker morajo države članice pri izvajanju prihodnjih nacionalnih programov ESS 20 % 
sredstev iz ESS nameniti socialnemu vključevanju, je treba tako malo sredstev, ki so na voljo 
za najbolj ogrožene osebe, nameniti za hrano.


