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КРАТКА ОБОСНОВКА

Комисията предлага регламент (Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите 
се лица), с който за периода 2014—2020 г. се създава нов инструмент, който да допълни 
съществуващите инструменти за сближаване и по-специално Европейския социален 
фонд, като се насочи към най-тежките и социално най-разрушителни форми на бедност 
и недоимък на храна, както и към бездомността и материалните лишения, засягащи 
децата, като същевременно оказва подкрепа за съпътстващи мерки, насочени към 
социалната реинтеграция на най-нуждаещите се лица в Съюза.

Комисията предлага бюджет от 2,5 милиарда евро по цени от 2011 г. за този нов 
инструмент в следващата многогодишна финансова рамка за периода 2014—2020 г. 
Докладчикът приветства създаването на фонда, но изразява загриженост от 
предложеното равнище, което представлява съкращение в сравнение с текущата 
програма за продоволствени помощи. Освен това следва да се подчертае, че обхватът 
на този фонд е разширен, така че да включи и подкрепа за лицата, които страдат от 
материални лишения и бездомност.

Докладчикът отбелязва, че финансирането за тази програма следва да се осигури от 
общото финансиране, предоставяно на държавите членки в рамките на структурните 
фондове и Кохезионния фонд. В резултат на това новият фонд ще се изпълнява в режим 
на „споделено управление“, съобразно правилата за прилагане, които се използват за 
структурните фондове и Кохезионния фонд. Някои части от предложението на 
Комисията изглеждат сложни и биха могли да доведат до увеличаване на 
административната тежест за бенефициентите, които ще бъдат основно НПО. Въпреки 
че Комисията е положила усилия за опростяване на тези правила, докладчикът счита, че 
за регламента е жизненоважно да бъде възможно най-опростен, за да има най-голямо 
въздействие върху мерките за намаляване на бедността и социалното изключване.

Докладчикът отбелязва, че този фонд заменя програмата за разпределяне на храна, чрез 
която се разпределяше храна за гражданите на ЕС, като се използваше селскостопанска 
свръхпродукция, която в противен случай вероятно е щяла да бъде унищожена. С 
очакваното изчерпване на интервенционните запаси и голямата им непредсказуемост 
през периода 2011—2020 г. изчезва първоначалното основание за създаването на 
програмата и в края на 2013 г. тя ще бъде прекратена. Въпреки това, когато е възможно, 
интервенционните запаси следва да се използват безплатно в полза на най-нуждаещите 
се лица и следва да бъдат в допълнение към програмата, вместо да се вземат от 
отпуснатите за държавите членки бюджети.

Докладчикът предлага да се премахне разпоредбата за съфинансиране, която за някои 
държави членки, най-вече изправените пред сериозни икономически и финансови 
затруднения, би могла да възпрепятства достъпа до фонда. Помощта за премахване на 
глада, бездомността и материалните лишения не следва да зависи от способността на 
държавите членки да участват във финансирането.

ИЗМЕНЕНИЯ
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Комисията по бюджети приканва водещата комисия по заетост и социални въпроси да 
включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1
Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В съответствие със заключенията на 
Европейския съвет от 17 юни 2010 г., с 
които беше приета стратегията на 
Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, Съюзът и 
държавите членки си поставиха целта 
към 2020 г. хората в риск от бедност и 
социално изключване да бъдат поне с 20 
милиона по-малко.

(1) В съответствие със заключенията на 
Европейския съвет от 17 юни 2010 г., с 
които беше приета стратегията на 
Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, Съюзът и 
държавите членки си поставиха целта 
към 2020 г. хората в риск от бедност и 
социално изключване да бъдат поне с 20 
милиона по-малко. При все това броят 
на хората, изправени пред бедност 
или социално изключване, безспорно се 
увеличи от 23,4 % през 2010 г. на 
24,2 % през 2011 г.

Изменение 2
Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Фондът за европейско подпомагане 
на най-нуждаещите се лица (по-долу
„Фондът“) следва да засилва социалното 
сближаване, като допринася за 
намаляването на бедността в Съюза, 
подпомагайки националните програми, 
предоставящи нефинансово 
подпомагане на най-нуждаещите се 
лица с цел облекчаване на 
хранителния недоимък, 
бездомността и материалните 
лишения сред децата.

(4) Фондът за европейско подпомагане 
на най-нуждаещите се лица (по-долу
„Фондът“) следва да засилва социалното 
сближаване, като допринася за 
намаляването на бедността в Съюза, 
подпомагайки националните програми, 
предоставящи нефинансово 
подпомагане на най-нуждаещите се 
лица.
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Изменение 3
Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Фондът за европейско подпомагане 
на най-нуждаещите се лица (по-долу
„Фондът“) следва да засилва социалното 
сближаване, като допринася за 
намаляването на бедността в Съюза, 
подпомагайки националните програми, 
предоставящи нефинансово 
подпомагане на най-нуждаещите се 
лица с цел облекчаване на хранителния 
недоимък, бездомността и материалните 
лишения сред децата.

(4) Фондът за европейско подпомагане 
на най-нуждаещите се лица (по-долу
„Фондът“) следва да засилва социалното 
сближаване, като допринася за 
намаляването на бедността в Съюза, 
подпомагайки, най-вече чрез 
осигуряването на хранителни 
доставки, националните програми, 
предоставящи нефинансово 
подпомагане на най-нуждаещите се 
лица с цел облекчаване на хранителния 
недоимък, бездомността и материалните 
лишения сред децата.

Обосновка

Символичната сума, предлагана в този фонд, следва да се насочи основно към 
спешните хранителни доставки. Въпреки това Фондът не следва по никакъв начин да 
се приема от държавите членки като възможност да намалят бюджетите на 
своите национални програми за изкореняване на бедността и социална реинтеграция, 
които остават тяхна отговорност.

Изменение 4
Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Фондът не може да замени 
публичните политики, 
осъществявани от правителствата 
на държавите членки за ограничаване 
на необходимостта от спешна 
продоволствена помощ и за развитие 
на устойчиви цели и политики с цел 
пълно изкореняване на глада, 
бедността и социалното изключване.
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Изменение 5
Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В оперативната програма на всяка 
държава членка следва да се посочват 
формите на материални лишения, по 
които ще се работи, и да се мотивира 
този избор, да се описват целите и 
характеристиките на подпомагането за 
най-нуждаещите се лица, което ще се 
предостави чрез подкрепата на 
съществуващите национални програми. 
В тях следва да се включат и 
елементите, необходими за гарантиране 
на ефективното и ефикасно изпълнение 
на оперативната програма.

(8) В оперативната програма на всяка 
държава членка следва да се посочват 
формите на материални лишения, по 
които ще се работи, и да се мотивира 
този избор, да се описват целите и 
характеристиките на подпомагането за 
най-нуждаещите се лица, което ще се 
предостави чрез подкрепата на 
съществуващите национални програми. 
Достъпът до продоволствена помощ 
следва да бъде първата форма на 
лишение, на която да обърнат 
внимание държавите членки. В тях 
следва да се включат и елементите, 
необходими за гарантиране на 
ефективното и ефикасно изпълнение на 
оперативната програма.

Изменение 6
Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Необходимо е да се определи 
максималното равнище на 
съфинансиране от Фонда за 
оперативните програми, за да се даде 
възможност за мултиплициращ 
ефект от средствата на Съюза, като 
същевременно се работи за 
подобряване на положението на 
държавите членки, изправени пред 
временни бюджетни затруднения.

заличава се
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Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

17. В [предложението за] Регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за 
установяване на обща организация на 
пазарите на селскостопански продукти
(„Общ регламент за ООП“)5 се 
предвижда, че продуктите, закупени в 
рамките на публични интервенции, 
могат да бъдат оползотворявани, като 
бъдат предоставяни на програмата за 
разпределяне на храни на най-
нуждаещите се лица в Съюза, при 
условие че в нея се предвижда такава 
възможност. Като се има предвид, че в 
зависимост от обстоятелствата 
получаването на храни посредством 
използването, преработката или 
продажбата на такива запаси може да 
бъде икономически най-благоприятният 
вариант, е целесъобразно такава 
възможност да се предвиди в настоящия 
регламент. Сумите, получени от 
трансакции със запасите, следва да 
бъдат изразходвани в полза на най-
нуждаещите се лица и следва да не се 
използват по такъв начин, че да се 
облекчават задълженията на 
държавите членки за съфинансиране 
на програмата. С цел да гарантира 
възможно най-ефикасно използване на 
интервенционните запаси и на 
средствата, получени от тях, Комисията 
следва в съответствие с член 19, 
буква д) от Регламент (ЕС) № … (ООП) 
да приеме актове за изпълнение за 
определяне на процедури за 
използването на интервенционните 
запаси, тяхната преработка или 
продажба за целите на програмата за 
най-нуждаещите се лица.

(17) В Регламент (ЕС) №… на 
Европейския парламент и на Съвета от 
…/20хх г. за установяване на обща 
организация на пазарите на 
селскостопански продукти („Общ 
регламент за ООП“) се предвижда, че 
продуктите, закупени в рамките на 
публични интервенции, могат да бъдат 
оползотворявани, като бъдат 
предоставяни на програмата за 
разпределяне на храни на най-
нуждаещите се лица в Съюза, при 
условие че в нея се предвижда такава 
възможност. Като се има предвид, че в 
зависимост от обстоятелствата 
получаването на храни посредством 
използването, преработката или 
продажбата на такива запаси може да 
бъде икономически най-благоприятният 
вариант, е целесъобразно такава 
възможност да се предвиди в настоящия 
регламент. Сумите, получени от 
трансакции със запасите, следва да 
бъдат изразходвани в полза на най-
нуждаещите се лица и следва да не се 
приспадат от отпуснатия на всяка 
държава членка бюджет. С цел да 
гарантира възможно най-ефикасно 
използване на интервенционните запаси 
и на средствата, получени от тях, 
Комисията следва в съответствие с 
член 19, буква д) от Регламент (ЕС) 
№ … (ООП) да приеме актове за 
изпълнение за определяне на процедури 
за използването на интервенционните 
запаси, тяхната преработка или 
продажба за целите на програмата за 
най-нуждаещите се лица.
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Изменение 8
Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Държавите членки следва да 
определят управляващ орган, 
сертифициращ орган и функционално 
независим одитиращ орган за своите 
оперативни програми. С цел да се 
предвиди гъвкавост за държавите 
членки при изграждането на системите 
за контрол е целесъобразно да се 
предвиди възможността функциите на 
сертифициращия орган да се изпълняват 
от управляващия орган. Държавите 
членки следва също така да могат да 
определят междинни звена, които да 
изпълняват определени задачи на 
управляващия или на сертифициращия 
орган. В такъв случай държавите членки 
следва да определят ясно техните 
съответни отговорности и функции.

(21) Държавите членки следва да 
определят управляващ орган, 
сертифициращ орган и функционално 
независим одитиращ орган за своите 
оперативни програми. С цел да се 
предвиди гъвкавост за държавите 
членки при изграждането на системите 
за контрол е целесъобразно да се 
предвиди възможността функциите на 
сертифициращия орган да се изпълняват 
от управляващия орган. Държавите 
членки следва също така да могат да 
определят междинни звена, които да 
изпълняват определени задачи на 
управляващия или на сертифициращия 
орган. В такъв случай държавите членки 
следва да определят ясно техните 
съответни отговорности и функции. 
Държавите членки следва да полагат 
всички възможни усилия за 
отстраняване на пречките, 
пораждани от административните 
тежести, които евентуално засягат 
благотворителните организации.

Изменение 9
Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Без да се засягат правомощията на 
Комисията по отношение на финансовия 
контрол, следва да се гарантира 
сътрудничеството между държавите 
членки и Комисията в рамките на 
настоящия регламент и да се установят 
критерии, които да позволят на 
Комисията да определи в контекста на 

(25) Без да се засягат правомощията на 
Комисията по отношение на финансовия 
контрол, следва да се гарантира 
сътрудничеството между държавите 
членки и Комисията в рамките на 
настоящия регламент и да се установят 
критерии, които да позволят на 
Комисията да определи в контекста на 
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стратегията си за контрол на 
националните системи степента на 
увереност, която тя следва да получи от 
националните одитиращи органи.

стратегията си за контрол на 
националните системи степента на 
увереност, която тя следва да получи от 
националните одитиращи органи. 
Комисията трябва да полага всички 
възможни усилия, за да гарантира, че 
критериите не са толкова 
взискателни, че да увеличават 
административната тежест за 
бенефициерите, като се има предвид 
естеството на Фонда и фактът, че 
по-голямата част от бенефициерите 
осъществяват дейността си на 
доброволни начала.

Изменение 10
Предложение за регламент

Съображение 42 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42а) Като се има предвид датата, на 
която трябва да бъдат изпратени 
поканите за представяне на оферти, 
и сроковете за приемане на 
настоящия регламент и за изготвяне 
на оперативните програми, следва да 
бъдат определени правила, които да 
способстват гъвкав преход през 
2014 г., така че да се избегне 
прекъсване на доставките.

Изменение 11
Предложение за регламент

Съображение 42 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42а) Ако по някаква причина 
изглежда, че настоящият регламент 
не може да започне да се прилага на 
1 януари 2014 г., Комисията следва да 
предприеме преходни мерки, за да 
предотврати прекъсването или 
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намаляването на помощта от 
бюджета на ЕС за най-нуждаещите 
се лица.

Изменение 12
Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Ако по някаква причина изглежда, 
че настоящият регламент не може 
да започне да се прилага на 1 януари 
2014 г., Комисията следва да 
предприеме преходни мерки, за да 
предотврати прекъсването или 
намаляването на помощта от 
бюджета на ЕС за най-нуждаещите 
се лица.

Изменение 13
Предложение за регламент

Член 2 – алинея 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „най-нуждаещи се лица“ означава 
физически лица, били те отделни лица, 
семейства, домакинства или групи, 
съставени от такива лица, чиято нужда 
от подпомагане е установена въз основа 
на обективни критерии, приети от 
националите компетентни органи или
определени от партньорските 
организации и одобрени от 
компетентните органи;

(1) „най-нуждаещи се лица“ означава 
физически лица, били те отделни лица, 
семейства, домакинства или групи, 
съставени от такива лица, чиято нужда 
от подпомагане е установена въз основа 
на обективни критерии, приети от 
националите компетентни органи или в 
сътрудничество с партньорските 
организации и одобрени от 
компетентните органи;

Изменение 14
Предложение за регламент

Член 2 – алинея 1 – точка 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) „краен получател“ означава най-
нуждаещите се лица, получаващи 
храните или стоките и/или ползващи се 
от съпътстващите мерки;

(7) „краен получател“ означава най-
нуждаещите се лица, получаващи 
храните или стоките и/или ползващи се 
от съпътстващите мерки, според 
определението на държавите членки 
в съответствие с техните 
национални критерии;

Изменение 15
Предложение за регламент

Член 3 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Фондът се използва като допълнение 
към националните стратегии, а не за 
да замества или намалява 
националните дългосрочни и 
устойчиви програми за изкореняване 
на бедността и за социално 
приобщаване, които остават 
отговорност на държавите членки.

Изменение 16
Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Фондът подпомага национални 
програми, чрез които на най-
нуждаещите се лица чрез партньорски 
организации, избрани от държавите 
членки, се разпределят хранителни 
продукти и основни потребителски 
стоки за лично ползване на бездомни 
лица и за лично ползване на деца.

1. Фондът подпомага национални 
програми, чрез които на най-
нуждаещите се лица чрез партньорски 
организации, избрани от държавите 
членки, се разпределят хранителни 
продукти и основни потребителски 
стоки за лично ползване на крайните 
получатели.



PE504.305v02-00 12/20 AD\931594BG.doc

BG

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Глобалните налични средства за 
поемане на бюджетни задължения от 
Фонда за периода 2014 — 2020 г. са в 
размер на 2 500 000 000 EUR по цени 
от 2011 г. в съответствие с 
годишното разпределение, посочено в 
приложение II.

1. Глобалните налични средства за 
поемане на бюджетни задължения от 
Фонда за периода 2014—2020 г. са не 
по-малко в реално изражение от 
средствата за Европейската програма 
за подпомагане с храна на 
нуждаещите се лица за периода 
2007—2013 г.

Изменение 18
Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) население, застрашено от бедност

Изменение 19
Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

В тримесечен срок след влизането в 
сила на настоящия регламент всяка 
държава членка представя на Комисията 
оперативна програма, обхващаща 
периода от 1 януари 2014 г. до 
31 декември 2020 г. и съдържаща 
следните точки:

В тримесечен срок след влизането в 
сила на настоящия регламент всяка 
държава членка, която желае да 
кандидатства за помощ от Фонда,
представя на Комисията оперативна 
програма, обхващаща периода от 
1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. 
и съдържаща следните точки:

Изменение 20
Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

В тримесечен срок след влизането в 
сила на настоящия регламент всяка 
държава членка представя на Комисията 
оперативна програма, обхващаща 
периода от 1 януари 2014 г. до 
31 декември 2020 г. и съдържаща
следните точки:

В тримесечен срок след влизането в 
сила на настоящия регламент всяка 
държава членка представя на Комисията 
оперативна програма, обхващаща 
периода от 1 януари 2014 г. до 
31 декември 2020 г. Програмата, 
която следва да допълва други мерки, 
предприети на равнището на 
държавите членки, съдържа следните 
точки:

Изменение 21
Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) описание на механизма, който се 
използва, за да се гарантира допълващия 
ефект от дейността на Фонда по 
отношение на Европейския социален 
фонд;

е) описание на механизма, който се 
използва, за да се гарантира допълващия 
ефект от дейността на Фонда по 
отношение на Европейския социален 
фонд, което показва ясно 
разграничение между дейностите, 
обхванати от тези два фонда;

Изменение 22
Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква й) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) таблица, в която за всяка година в 
съответствие с член 18 се посочва 
размерът на бюджетния кредит, 
предвиден за подкрепата от Фонда, и на 
съфинансирането в съответствие с 
член 18;

i) таблица, в която за всяка година в 
съответствие с член 18 се посочва 
размерът на бюджетния кредит, 
предвиден за подкрепата от Фонда;
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Изменение 23
Предложение за регламент

Член 10 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Платформата включва насърчаване 
на обмена между всички, които 
работят за непосредствено 
облекчаване на материалния 
недоимък, и организациите, работещи 
за по-дългосрочна, устойчива 
социална реинтеграция, и търсене на 
начини за изграждане на връзки 
между тези различни цели.

Обосновка

Предоставянето на спешна хранителна помощ е много по-различно от дейността на 
организациите, които работят за изкореняването на бедността в дългосрочен план, 
което често изисква специално обучение и/или квалификации. Въпреки това може да 
се намерят начини, по които различните организации с различни роли биха могли да 
увеличат своето въздействие, като работят заедно, и Комисията следва да даде 
възможност за осъществяването на такъв обмен.

Изменение 24
Предложение за регламент

Член 11 – параграф 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8а. Процедурата във връзка с 
докладите за изпълнението не е 
прекомерна в сравнение с 
отпуснатите средства и естеството 
на подкрепата и не поражда ненужна 
административна тежест.

Изменение 25
Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Оценките се извършват от експерти, 
които са функционално независими от 
органите, отговарящи за изпълнението 
на оперативната програма. Всички 
оценки се правят обществено достояние 
в тяхната цялост.

2. Оценките се извършват от експерти, 
които са функционално независими от 
органите, отговарящи за изпълнението 
на оперативната програма. Всички 
оценки се правят обществено достояние 
в тяхната цялост, но не могат при 
никакви обстоятелства да включват 
информация относно самоличността 
на отделните бенефициери.

Изменение 26
Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Оценките не са прекомерни в 
сравнение с отпуснатите средства и 
естеството на подкрепата и не 
пораждат ненужна 
административна тежест.

Изменение 27
Предложение за регламент

Член 17 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. При обработката на лични данни в 
съответствие с настоящия член
управляващият орган, както и 
бенефициерите и партньорските 
организации спазват разпоредбите на 
Директива 95/46/ЕО.

6. При обработката на лични данни в 
съответствие с членове 13–17
управляващият орган, както и 
бенефициерите и партньорските 
организации спазват разпоредбите на 
Директива 95/46/ЕО.
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Изменение 28

Предложение за регламент
Член 18 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съфинансиране Финансиране

Изменение 29
Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ставката на съфинансиране на 
нивото на оперативната програма не 
може да надвишава 85% от 
допустимите публични разходи.

1. Ставката на финансиране на нивото 
на оперативната програма е 100 % от 
допустимите публични разходи.
Държавите членки могат да 
допълват Фонда на доброволна основа, 
за да оптимизират неговото 
използване предвид увеличаването на 
броя на нуждаещите се лица в Европа.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В решението на Комисията за 
приемане на оперативната програма се 
определя ставката на съфинансиране, 
приложима към оперативната 
програма, и максималният размер на 
подкрепата от Фонда.

2. В решението на Комисията за 
приемане на оперативната програма се 
определя максималният размер на 
подкрепата от Фонда.

Изменение 31
Предложение за регламент

Член 19
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 19 заличава се
Увеличение на плащанията за 
държави членки, изпитващи временни 
бюджетни затруднения
1. По искане на държава членка 
междинните и окончателните 
плащания могат да бъдат увеличени с 
10 процентни пункта над ставката 
на съфинансиране, приложима за 
оперативната програма. Увеличената 
ставка, която не може да надвишава 
100 %, се прилага към исканията за 
плащане, отнасящи се до счетоводния 
период, през който държавата членка 
е подала своето искане, и през 
следващите счетоводни периоди, през 
които държавата членка отговаря на 
едно от следните условия:
з) в случаите, когато съответната 
държава членка е приела еврото, тя 
получава макрофинансова помощ от 
Съюза в съответствие с Регламент 
(ЕС) № 407/2010 на Съвета;
и) в случаите, когато съответната 
държава членка не е приела еврото, 
тя получава средносрочна финансова 
помощ съгласно Регламент (ЕО) 
№ 332/2002 на Съвета;
й) предоставя Й се финансова помощ 
в съответствие с Договора за 
създаване на Европейски механизъм за 
стабилност.
2. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 1, подкрепата на Съюза 
посредством междинните и 
окончателните плащания не може да 
надвишава размера на публичната 
подкрепа и максималния размер на 
помощта от Фонда, както е 
определено в решението на 
Комисията за одобряване на 
оперативната програма.
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Обосновка

Според бюджетното проектостановище на г-н Vaughan финансирането следва да 
бъде в размер на 100 % и следователно член 19 вече не е приложим.

Изменение 32
Предложение за регламент

Член 21 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Храните и стоките за бездомни лица 
или за деца могат да бъдат закупувани 
от самите партньорски организации.

Храните и стоките за крайните 
получатели могат да бъдат закупувани 
от самите партньорски организации.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3 – втора алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

Те могат да бъдат закупувани и от 
публичен орган и да бъдат предоставяни 
безвъзмездно на партньорските 
организации. В такъв случай храните 
могат да бъдат набавяни посредством 
използването на продукти от 
интервенционните запаси, тяхната 
преработка или продажба, извършена в 
съответствие с член 15 от Регламент
(ЕС) № … (ООП), при условие че това е 
икономически най-благоприятният 
вариант и не води до неоправдано 
забавяне на доставката на хранителните 
продукти на партньорските 
организации. Сумите, получени от 
трансакции по отношение на тези 
запаси, следва да бъдат изразходвани в 
полза на най-нуждаещите се лица и 
следва да не се използват по такъв 
начин, че да се облекчат 
задълженията на държавите членки за 
съфинансиране на програмата, 
предвидени в член 18 от настоящия 

Те могат да бъдат закупувани и от 
публичен орган и да бъдат предоставяни 
безвъзмездно на партньорските 
организации. В такъв случай храните 
могат да бъдат набавяни посредством 
използването на продукти от 
интервенционните запаси, тяхната 
преработка или продажба, извършена в 
съответствие с член 15 от Регламент
(ЕС) № … (ООП), при условие че това е 
икономически най-благоприятният 
вариант и не води до неоправдано 
забавяне на доставката на хранителните 
продукти на партньорските 
организации. Сумите, получени от 
трансакции по отношение на тези 
запаси, следва да бъдат изразходвани в 
полза на най-нуждаещите се лица. Те са 
в допълнение към програмата и не се 
приспадат от отпуснатия за
държавите членки бюджет.
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регламент.

Изменение 34
Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) разходи за закупуване на храни и 
основни потребителски стоки за лично 
ползване на бездомни лица или на 
деца;

а) разходи за закупуване на храни и 
основни потребителски стоки за лично 
ползване на крайните бенефициери;

Изменение 35
Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато храните или основните 
потребителски стоки за лично ползване 
на бездомни лица или на деца се 
закупуват от публичен орган и се 
предоставят на партньорски 
организации, разходи за 
транспортирането на храните и стоките 
до складовете на партньорските 
организации под формата на единна 
ставка в размер на 1 % от разходите, 
посочени в буква а);

б) когато храните или основните 
потребителски стоки за лично ползване 
на крайните получатели се закупуват 
от публичен орган и се предоставят на 
партньорски организации, разходи за 
транспортирането на храните и стоките 
до складовете на партньорските 
организации под формата на единна 
ставка в размер на 1 % от разходите, 
посочени в буква а);

Изменение 36
Предложение за регламент

Член 42 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В зависимост от наличието на 
средства Комисията извършва 
междинното плащане не по-късно от 60 
дни след датата, на която заявлението за 
плащане е регистрирано в Комисията.

5. В зависимост от наличието на 
средства Комисията извършва 
междинното плащане не по-късно от 30 
дни след датата, на която заявлението за 
плащане е регистрирано в Комисията.
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