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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Komise předložila návrh nařízení (Fond evropské pomoci nejchudším osobám), které 
na období 2014–2020 vytváří nový nástroj, jenž by měl doplnit stávající nástroje soudržnosti 
a zejména Evropský sociální fond tím, že by se zabýval nejhoršími a ze sociálního hlediska 
nejzhoubnějšími formami chudoby, nedostatku jídla a bezdomovectví a také materiálním 
nedostatkem postihujícím děti a zároveň by podporoval doprovodná opatření zaměřená 
na znovuzačlenění nejchudších osob Unie do společnosti. 

Komise na tento nový nástroj navrhuje v příštím víceletém finančním rámci na období let 
2014–2020 rozpočet ve výši 2,5 milionu EUR v cenách roku 2011. Navrhovatel vítá 
vytvoření tohoto fondu, je však znepokojen navrhovaným množstvím finančních prostředků, 
které ve srovnání se stávajícím programem potravinové pomoci představuje snížení. Navíc je 
nutné upozornit na to, že působnost tohoto fondu byla rozšířena tak, aby zahrnovala i osoby 
trpící materiálním nedostatkem a bezdomovectvím.

Navrhovatel konstatuje, že finanční prostředky pro tento fond by měly pocházet z celkových 
finančních prostředků přidělených členským státům v rámci strukturálních fondů a Fondu 
soudržnosti. V důsledku toho se bude tento nový fond uplatňovat v rámci „sdíleného řízení“ 
za použití prováděcích předpisů, které se používají v případě strukturálních fondů a Fondu 
soudržnosti. Návrh Komise se místy zdá příliš složitý a mohl by v případě příjemců pomoci, 
což budou především nevládní organizace, vést k vyšší administrativní zátěži. Přestože se 
Komise snažila tato pravidla zjednodušit, navrhovatel se domnívá, že je naprosto nezbytné, 
aby bylo nařízení co nejjednodušší, aby mohlo mít co největší vliv na snižování chudoby 
a sociálního vyloučení.

Navrhovatel podotýká, že tento fond nahrazuje program rozdělování potravin, v jehož rámci 
se občanům EU rozdělovaly potraviny získané na základě zemědělských přebytků, které by 
jinak mohly být zničeny. Kvůli očekávanému vyčerpání a značné nepředvídatelnosti 
intervenčních zásob v letech 2011–2020 ztrácí tento program své původní opodstatnění, takže 
bude koncem roku 2013 ukončen. Intervenční zásoby by se však měly podle možnosti 
používat bezplatně ve prospěch nejchudších osob a měly by být spíše doplňkem tohoto 
programu, než aby se hradily z rozpočtu přiděleného členským státům. 

Navrhovatel navrhuje, aby se z nařízení odstranilo ustanovení o spolufinancování, které by 
mohlo v případě některých členských států, zejména těch, které čelí závažným hospodářským 
potížím, znemožnit přístup k fondu. Pomoc při odstraňování hladu, bezdomovectví 
a materiálního nedostatku by neměla záviset na schopnosti členských států tato opatření 
spolufinancovat.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako věcně příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:
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Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) V souladu se závěry Evropské rady ze 
dne 17. června 2010, jimiž byla přijata 
strategie Unie pro inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění, si Unie a 
členské státy vytyčily cíl, jímž je snížení 
počtu osob ohrožených chudobou a 
sociálním vyloučením do roku 2020 
nejméně o 20 milionů.

(1) V souladu se závěry Evropské rady ze 
dne 17. června 2010, jimiž byla přijata 
strategie Unie pro inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění, si Unie a 
členské státy vytyčily cíl, jímž je snížení 
počtu osob ohrožených chudobou a 
sociálním vyloučením do roku 2020 
nejméně o 20 milionů. Počet osob 
potýkajících se s chudobou nebo 
sociálním vyloučením však nepopiratelně 
vzrostl ze 23,4 % v roce 2010 na 24,2 % 
v roce 2011. 

Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Fond evropské pomoci nejchudším 
osobám (dále jen „fond“) by měl posílit 
sociální soudržnost, a tím přispět ke snížení 
chudoby v Unii prostřednictvím podpory 
vnitrostátních systémů, jež poskytují 
pomoc nefinanční povahy nejchudším 
osobám, a zmírňují tak deprivaci v oblasti 
potravin, bezdomovectví a materiální 
deprivaci dětí.

(4) Fond evropské pomoci nejchudším 
osobám (dále jen „fond“) by měl posílit 
sociální soudržnost, a tím přispět ke snížení 
chudoby v Unii prostřednictvím podpory 
vnitrostátních systémů, jež poskytují 
pomoc nefinanční povahy nejchudším 
osobám.

Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Fond evropské pomoci nejchudším 
osobám (dále jen „fond“) by měl posílit 

(4) Fond evropské pomoci nejchudším 
osobám (dále jen „fond“) by měl posílit 
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sociální soudržnost, a tím přispět ke snížení 
chudoby v Unii prostřednictvím podpory 
vnitrostátních systémů, jež poskytují 
pomoc nefinanční povahy nejchudším 
osobám, a zmírňují tak deprivaci v oblasti 
potravin, bezdomovectví a materiální 
deprivaci dětí.

sociální soudržnost, a tím přispět ke snížení 
chudoby v Unii prostřednictvím podpory 
vnitrostátních systémů, jež poskytují 
pomoc nefinanční povahy nejchudším 
osobám, a zmírňují tak deprivaci v oblasti 
potravin, bezdomovectví a materiální
deprivaci dětí, a to zejména na základě 
poskytování potravinových zásob.

Odůvodnění

Symbolická částka nabízená v rámci tohoto fondu by se měla zaměřovat především 
na poskytování potravin v nouzové situaci. Členské státy by však v žádném případě neměly 
na fond pohlížet jako na možnost, jak snížit vlastní rozpočet věnovaný na vymýcení chudoby 
a na sociální reintegrační programy, které jsou i nadále úkolem členských států.

Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Fond nemůže být náhradou veřejné 
politiky vlád členských států 
při omezování potřeby nouzové 
potravinové pomoci a vypracovávání 
udržitelných cílů a koncepcí zaměřených 
na úplné vymýcení hladu, chudoby 
a sociálního vyloučení.

Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Operační program každého členského 
státu by měl stanovit a vysvětlit formy 
dotčené materiální deprivace a popsat cíle 
a rysy pomoci nejchudším osobám, která 
bude poskytnuta prostřednictvím podpory 
vnitrostátních systémů. Měl by rovněž 
zahrnovat prvky nezbytné k zajištění 
účinného a efektivního provádění 

(8) Operační program každého členského 
státu by měl stanovit a vysvětlit formy 
dotčené materiální deprivace a popsat cíle 
a rysy pomoci nejchudším osobám, která 
bude poskytnuta prostřednictvím podpory 
vnitrostátních systémů. První deprivací, 
kterou se budou členské státy zabývat, by 
měl být přístup k potravinové pomoci. Měl 
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operačního programu. by rovněž zahrnovat prvky nezbytné 
k zajištění účinného a efektivního 
provádění operačního programu.

Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Je třeba stanovit maximální úroveň 
spolufinancování z fondu na operační 
programy, aby se zajistil multiplikační 
účinek unijních zdrojů, a současně by se 
měla řešit situace členských států, jež se 
potýkají s dočasnými rozpočtovými 
nesnázemi.

vypouští se

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

17. [Návrh] nařízení Evropského 
parlamentu a Rady, kterým se stanoví 
společná organizace trhů se zemědělskými 
produkty (nařízení o jednotné společné 
organizaci trhů)5, stanoví, že produkty 
zakoupené v rámci veřejné intervence 
mohou být poskytnuty pro režim distribuce 
potravin nejchudším osobám v Unii, 
umožňuje-li to dotčený režim. Vzhledem 
k tomu, že v závislosti na okolnostech 
může být získání potravin z použití, 
zpracování nebo prodeje takových zásob 
ekonomicky nejvýhodnější možností, je 
vhodné stanovit takovou možnost 
v nařízení. Částky pocházející z prodeje 
dotčených zásob by měly být použity ve 
prospěch nejchudších osob, a neměly by se 
použít ke snížení povinné částky ke 
spolufinancování programu členskými 
státy. V zájmu zajištění co nejúčinnějšího 

(17) Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. …ze dne …/20xx, kterým 
se stanoví společná organizace trhů 
se zemědělskými produkty (nařízení 
o jednotné společné organizaci trhů), 
stanoví, že produkty zakoupené v rámci 
veřejné intervence mohou být poskytnuty 
pro režim distribuce potravin nejchudším 
osobám v Unii, umožňuje-li to dotčený 
režim. Vzhledem k tomu, že v závislosti na 
okolnostech může být získání potravin 
z použití, zpracování nebo prodeje 
takových zásob ekonomicky nejvýhodnější 
možností, je vhodné stanovit takovou 
možnost v nařízení. Částky pocházející 
z prodeje dotčených zásob by měly být 
použity ve prospěch nejchudších osob, 
a neměly by vést ke snížení rozpočtových 
prostředků přidělených jednotlivým 
členským státům. V zájmu zajištění co 
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využití intervenčních zásob a výnosu 
z nich by měla Komise v souladu s čl. 19 
písm. e) nařízení (EU) č. [nařízení o 
společných ustanoveních] přijmout 
prováděcí akty stanovící postupy, podle 
nichž lze výrobky z intervenčních zásob 
použít, zpracovat či prodat pro účely 
programu pomoci nejchudším osobám.

nejúčinnějšího využití intervenčních zásob 
a výnosu z nich by měla Komise v souladu 
s čl. 19 písm. e) nařízení (EU) č. [nařízení 
o společných ustanoveních] přijmout 
prováděcí akty stanovící postupy, podle 
nichž lze výrobky z intervenčních zásob 
použít, zpracovat či prodat pro účely 
programu pomoci nejchudším osobám.

Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Členské státy by měly určit pro svůj 
operační program řídící orgán, certifikační 
orgán a funkčně nezávislý auditní orgán. 
Aby se zajistila flexibilita pro členské státy 
při zřizování jejich systémů kontroly, je 
vhodné umožnit, aby funkce certifikačního 
orgánu mohl vykonávat i řídící orgán. 
Členské státy by měly mít rovněž možnost 
určit zprostředkující subjekty, které mají 
provádět určité úkoly řídícího orgánu nebo 
certifikačního orgánu. Členské státy by 
měly v takovém případě jasně stanovit 
jejich povinnosti a funkce.

(21) Členské státy by měly určit pro svůj 
operační program řídící orgán, certifikační 
orgán a funkčně nezávislý auditní orgán. 
Aby se zajistila flexibilita pro členské státy 
při zřizování jejich systémů kontroly, je 
vhodné umožnit, aby funkce certifikačního 
orgánu mohl vykonávat i řídící orgán. 
Členské státy by měly mít rovněž možnost 
určit zprostředkující subjekty, které mají 
provádět určité úkoly řídícího orgánu nebo 
certifikačního orgánu. Členské státy by 
měly v takovém případě jasně stanovit 
jejich povinnosti a funkce. Členské státy by 
se měly vynasnažit o odstranění překážek 
způsobených administrativní zátěží, které 
by mohly postihovat dobročinné 
organizace.

Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Aniž jsou dotčeny pravomoci Komise, 
pokud jde o finanční kontrolu, měla by se 
zajistit spolupráce mezi členskými státy a 

(25) Aniž jsou dotčeny pravomoci Komise, 
pokud jde o finanční kontrolu, měla by se 
zajistit spolupráce mezi členskými státy a 



PE504.305v02-00 8/18 AD\931594CS.doc

CS

Komisí v rámci tohoto nařízení a měla by 
být stanovena kritéria, jež Komisi umožní, 
aby v souvislosti se svou strategií kontroly 
vnitrostátních systémů určila úroveň 
ujištění, kterou by jí měly poskytovat 
vnitrostátní auditní subjekty.

Komisí v rámci tohoto nařízení a měla by 
být stanovena kritéria, jež Komisi umožní, 
aby v souvislosti se svou strategií kontroly 
vnitrostátních systémů určila úroveň 
ujištění, kterou by jí měly poskytovat 
vnitrostátní auditní subjekty. Vzhledem 
k povaze fondu a k tomu, že většina 
příjemců pomoci funguje na bázi 
dobrovolnosti, se Komise musí vynasnažit 
zajistit, aby kritéria nebyla natolik 
náročná, aby pro příjemce představovala 
další administrativní zátěž.

Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení

Bod odůvodnění 42 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42a) Vzhledem k datu, kdy musejí být 
vydány výzvy k výběrovému řízení, 
a ke lhůtám pro přijetí tohoto nařízení 
a pro vypracování operačních programů 
by měla být sestavena pravidla, která by 
umožnila v roce 2014 flexibilní přechod, 
aby nedošlo k žádnému přerušení dodávek 
potravin.

Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení

Bod odůvodnění 42 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42a) Pokud by se z jakéhokoli důvodu 
zdálo, že toto nařízení nebude moci být 
dne 1. ledna 2014 funkční, měla by 
Komise přijmout přechodná opatření, 
která by zabránila přerušení nebo 
omezení pomoci nejchudším osobám, 
která jim plyne z rozpočtu EU.
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Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení

Čl. 1. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pokud by se z jakéhokoli důvodu 
zdálo, že toto nařízení nebude moci být 
dne 1. ledna 2014 funkční, měla by 
Komise přijmout přechodná opatření, 
která by zabránila přerušení nebo 
omezení pomoci nejchudším osobám, 
která jim plyne z rozpočtu EU.

Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení

Čl. 2 – pododstavec 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „nejchudšími osobami“ se rozumí 
fyzické osoby, ať již jednotlivci, rodiny, 
domácnosti nebo skupiny takových osob, 
jejichž potřeba pomoci byla stanovena 
v souladu s objektivními kritérii, jež určily 
kompetentní vnitrostátní orgány nebo 
definovaly partnerské organizace a jež 
schválily příslušné orgány;

1) „nejchudšími osobami“ se rozumí 
fyzické osoby, ať již jednotlivci, rodiny, 
domácnosti nebo skupiny takových osob, 
jejichž potřeba pomoci byla stanovena 
v souladu s objektivními kritérii, jež určily 
kompetentní vnitrostátní orgány nebo jež 
byla určena ve spolupráci s partnerskými 
organizacemi a jež schválily příslušné 
orgány;

Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení

Čl. 2 – pododstavec 1 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7) „konečným příjemcem“ se rozumí 
nejchudší osoby, jež obdrží potraviny nebo 
zboží a/nebo jež využívají doprovodných 
opatření; 

7) „konečným příjemcem“ se rozumí 
nejchudší osoby, jež obdrží potraviny nebo 
zboží a jež případně využívají 
doprovodných opatření, jak je definovaly 
členské státy v souladu se svými vlastními 
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kritérii;

Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení

Čl. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Fond se používá jako doplněk strategie 
členských států a neměl by vést 
k nahrazení nebo omezení dlouhodobých 
programů členských států zaměřených 
na udržitelné vymýcení chudoby 
a sociálního vyloučení, což je i nadále 
úkolem členských států.

Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Fond podporuje vnitrostátní systémy, jež 
prostřednictvím partnerských organizací 
vybraných členskými státy distribuují 
nejchudším osobám potraviny a základní 
spotřební zboží pro osobní spotřebu lidí 
bez domova nebo dětí.

1. Fond podporuje vnitrostátní systémy, jež 
prostřednictvím partnerských organizací 
vybraných členskými státy distribuují 
nejchudším osobám potraviny a základní 
spotřební zboží pro osobní spotřebu 
konečných příjemců.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Celkové finanční zdroje, které jsou k 
dispozici na rozpočtové závazky z fondu 
na období 2014 až 2020, činí 
2 500 000 000 EUR v cenách roku 2011, 
v souladu s ročním rozpisem uvedeným v 
příloze II.

1. Celkové finanční zdroje, které jsou 
k dispozici na rozpočtové závazky z fondu 
na období 2014 až 2020, nesmí být v 
reálných hodnotách nižší než zdroje 
přidělené na evropský program 
potravinové pomoci určené nejchudšímu 
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obyvatelstvu v letech 2007–2013.

Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) obyvatelstvo, které je ohroženo 
chudobou.

Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý členský stát pošle Komisi do tří 
měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost 
operační program na období od 1. ledna 
2014 do 31. prosince 2020 obsahující tyto 
prvky:

Každý členský stát, který chce požádat 
o pomoc z fondu, pošle Komisi do tří 
měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost 
operační program na období od 1. ledna 
2014 do 31. prosince 2020 obsahující tyto 
prvky:

Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý členský stát pošle Komisi do tří 
měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost 
operační program na období od 1. ledna 
2014 do 31. prosince 2020 obsahující tyto 
prvky:

Každý členský stát pošle Komisi do tří 
měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost 
operační program na období od 1. ledna 
2014 do 31. prosince 2020. Program, který 
by měl doplňovat jiná opatření přijímaná 
na úrovni členských států, obsahuje tyto 
prvky:

Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. f
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) popis mechanismu použitého k zajištění 
doplňkovosti s Evropským sociálním 
fondem;

f) popis mechanismu použitého k zajištění 
doplňkovosti s Evropským sociálním 
fondem, kde by byly jasně rozlišeny 
činnosti financované z těchto dvou fondů;

Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. j – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) tabulku, ve které se pro jednotlivé roky v 
souladu s článkem 18 uvede výše 
předpokládaných finančních prostředků na 
podporu z fondu a spolufinancování 
v souladu s článkem 18;

i) tabulku, ve které se pro jednotlivé roky 
v souladu s článkem 18 uvede výše 
předpokládaných finančních prostředků 
na podporu z fondu;

Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení

Čl. 10 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mezi činnost této platformy patří podpora 
spolupráce mezi všemi, kdo pracují 
na okamžitém zmírnění materiální 
deprivace, a organizacemi, které se snaží 
o dlouhodobou a udržitelnou sociální 
reintegraci, přičemž se tato platforma 
musí snažit o propojení těchto různých 
cílů.

Odůvodnění

Poskytování nouzové potravinové pomoci se velmi liší od činnosti, kterou se zabývají 
organizace pracující na dlouhodobém odstranění chudoby, a často vyžaduje zvláštní 
odbornou přípravu, příp. kvalifikaci. Mohou však v každém případě existovat způsoby, jak by 
mohly různé organizace s odlišnou úlohou zvýšit dopad své činnosti tím, že by 
spolupracovaly, přičemž Komise by měla tuto výměnu zkušeností umožnit.
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Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení

Čl. 11. – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Postup týkající se zpráv o provádění 
nařízení nesmí být ve srovnání 
s přidělenými finančními prostředky 
a charakterem podpory nepřiměřený 
a nesmí vést ke zbytečné administrativní 
zátěži.

Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Hodnocení provádějí odborníci, kteří 
jsou funkčně nezávislí na řídících 
orgánech, které jsou odpovědné za 
provádění operačního programu. Všechna 
hodnocení se v plném rozsahu zveřejňují.

2. Hodnocení provádějí odborníci, kteří
jsou funkčně nezávislí na řídících 
orgánech, které jsou odpovědné za 
provádění operačního programu. Všechna 
hodnocení se v plném rozsahu zveřejňují, 
v žádném případě však nesmějí obsahovat 
informace o totožnosti jednotlivých 
příjemců pomoci.  

Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení

Čl. 13. – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Tato hodnocení nesmějí být 
ve srovnání s přidělenými finančními 
prostředky a charakterem podpory 
nepřiměřená a nesmějí vést ke zbytečné 
administrativní zátěži.
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Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Při zpracovávání osobních údajů podle 
tohoto článku řídící orgán, příjemci a 
partnerské organizace dodržují ustanovení 
směrnice 95/46/ES.

6. Při zpracovávání osobních údajů podle 
článků 13–17 řídící orgán, příjemci 
a partnerské organizace dodržují 
ustanovení směrnice 95/46/ES.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 18 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Spolufinancování Financování

Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Míra spolufinancování na úrovni 
operačního programu nesmí být vyšší než 
85 % způsobilých výdajů z veřejných 
zdrojů.

1. Míra financování na úrovni operačního 
programu činí 100 % způsobilých výdajů 
z veřejných zdrojů. Vzhledem k tomu, že 
počet osob, které potřebují pomoc, 
v Evropě roste, mohou členské státy fond 
doplňovat na dobrovolném základě s cílem 
optimalizovat jeho využití. 

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V rozhodnutí Komise o přijetí 2. V rozhodnutí Komise o přijetí 
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operačního programu se stanoví míra 
spolufinancování pro operační program a
maximální výše podpory z fondu.

operačního programu se stanoví maximální 
výše podpory z fondu.

Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení

Článek 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 19 vypouští se
Zvýšení plateb pro členské státy s 
dočasnými rozpočtovými problémy
1. Na žádost členského státu mohou být 
průběžné platby a platby konečného 
zůstatku navýšeny o 10 procentních bodů 
nad míru spolufinancování platnou pro 
operační program. Navýšená míra, která 
nesmí přesáhnout 100 %, se uplatňuje v 
případě žádostí o platby za účetní období, 
ve kterém členský stát podal svou žádost, a 
v následujících účetních obdobích, v 
jejichž průběhu členský stát splňuje jednu 
z následujících podmínek:
h) pokud dotyčný členský stát přijal euro, 
dostává makrofinanční pomoc od Unie 
v souladu s nařízením Rady (EU) 
č. 407/2010;
i) pokud dotyčný členský stát nepřijal 
euro, dostává střednědobou finanční 
pomoc v souladu s nařízením Rady (ES) 
č. 332/2002;
j) členskému státu je dána k dispozici 
finanční pomoc v souladu se Smlouvou o 
založení Evropského mechanismu 
stability.
2. Aniž je dotčen odstavec 1, nesmí být 
podpora Unie vyplacená prostřednictvím 
průběžných plateb a plateb konečného 
zůstatku vyšší než podpora z veřejných 
zdrojů a maximální výše podpory z fondu, 
jak stanoví rozhodnutí Komise o schválení 
operačního programu.
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Odůvodnění

Podle stanoviska pana Vaughana k návrhu rozpočtu by mělo financování dosahovat 100 %, 
a článek 19 se proto již neuplatní.

Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Potraviny a zboží pro osoby bez domova 
nebo děti mohou nakupovat samy 
partnerské organizace.

Potraviny a zboží pro konečné příjemce
mohou nakupovat samy partnerské 
organizace.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Může je nakupovat rovněž veřejnoprávní 
subjekt a bezplatně je poskytovat 
partnerským organizacím. V takovém 
případě mohou být potraviny získány z 
použití, zpracování nebo prodeje výrobků z 
intervenčních zásob, které se poskytnou v 
souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 
[nařízení o společných ustanoveních], 
jedná-li se o ekonomicky nejvýhodnější 
možnost a nezpůsobí-li to přílišné zpoždění 
při dodávce potravin partnerským 
organizacím. Veškeré částky získané z 
transakce zahrnující tyto zásoby se použijí 
ve prospěch nejchudších osob a nesmí se 
použít ke snížení povinné částky ke 
spolufinancování programu členskými 
státy, jak je stanoveno v článku 18 tohoto 
nařízení.

Může je nakupovat rovněž veřejnoprávní 
subjekt a bezplatně je poskytovat 
partnerským organizacím. V takovém 
případě mohou být potraviny získány z 
použití, zpracování nebo prodeje výrobků z 
intervenčních zásob, které se poskytnou v 
souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 
[nařízení o společných ustanoveních], 
jedná-li se o ekonomicky nejvýhodnější 
možnost a nezpůsobí-li to přílišné zpoždění 
při dodávce potravin partnerským 
organizacím. Veškeré částky získané 
z transakce zahrnující tyto zásoby 
se použijí ve prospěch nejchudších osob.
Jedná se o doplnění programu, nikoli 
o snižování rozpočtových prostředků 
přidělených členským státům.
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Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) výdaje na nákup potravin a základního 
spotřebního zboží pro osobní potřebu osob 
bez domova a dětí;

a) výdaje na nákup potravin a základního 
spotřebního zboží pro osobní potřebu 
konečných příjemců;

Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení

Čl. 24 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) provádí-li nákup potravin a základního 
spotřebního zboží pro osobní potřebu osob 
bez domova a dětí veřejný subjekt a 
poskytuje je partnerským organizacím, 
výdaje za dopravu potravin nebo zboží do 
skladu partnerské organizace v paušální 
výši 1 % výdajů zmíněných v písmeni a);

b) provádí-li nákup potravin a základního 
spotřebního zboží pro osobní potřebu 
konečných příjemců veřejný subjekt 
a poskytuje je partnerským organizacím, 
výdaje za dopravu potravin nebo zboží 
do skladu partnerské organizace v paušální 
výši 1 % výdajů zmíněných v písmeni a);

Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. V závislosti na dostupných finančních 
prostředcích provede Komise průběžnou 
platbu nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy 
byla žádost o platbu zaregistrována 
u Komise.

5. V závislosti na dostupných finančních 
prostředcích provede Komise průběžnou 
platbu nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy 
byla žádost o platbu zaregistrována 
u Komise.



PE504.305v02-00 18/18 AD\931594CS.doc

CS

POSTUP

Název Evropský fond pomoci nejchudším osobám

Referenční údaje COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD)

Věcně příslušný výbor
       Datum oznámení na zasedání

EMPL
19.11.2012

Výbor, který vypracoval stanovisko
       Datum oznámení na zasedání

BUDG
19.11.2012

Navrhovatel(ka)
       Datum jmenování

Derek Vaughan
18.12.2012

Datum přijetí 26.3.2013

Výsledek konečného hlasování +:
–:
0:

33
4
0

Členové přítomní při konečném 
hlasování

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis 
Cottigny, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider 
Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg 
Gräßle, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, 
Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, 
George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Vojtěch Mynář, 
Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, 
Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném 
hlasování

François Alfonsi, Burkhard Balz, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric 
Daerden, Hynek Fajmon, Charles Goerens, Jürgen Klute, María Muñiz 
De Urquiza, Georgios Stavrakakis, Catherine Trautmann


