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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή πρότεινε κανονισμό (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους) ο 
οποίος θεσπίζει για την περίοδο 2014-2020 ένα νέο μέσο, που αναμένεται να συμπληρώσει τα 
υφιστάμενα μέσα συνοχής και ιδίως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, αντιμετωπίζοντας τις 
χειρότερες και περισσότερο κοινωνικά διαβρωτικές μορφές φτώχειας, στέρησης τροφής, 
καθώς και έλλειψης στέγης και υλικής στέρησης των παιδιών, ενώ ταυτόχρονα θα 
υποστηρίξει συνοδευτικά μέτρα για την κοινωνική επανένταξη των απόρων της Ένωσης.

Η Επιτροπή προτείνει ένα προϋπολογισμό ύψους 2,5 δισ. ευρώ σε τιμές 2011 για το νέο αυτό 
μέσο στο προσεχές Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020. Ο 
συντάκτης γνωμοδότησης χαιρετίζει τη δημιουργία του Ταμείου, αλλά εκφράζει την 
ανησυχία του σχετικά με το προτεινόμενο επίπεδο χρηματοδότησης, το οποίο ισοδυναμεί με 
περικοπή συγκρινόμενο με το τρέχον πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας. Εξάλλου, πρέπει να 
υπογραμμιστεί ότι το φάσμα που καλύπτει το Ταμείο αυτό έχει διευρυνθεί προκειμένου να 
υποστηρίξει όσους υποφέρουν από υλικές στερήσεις και είναι άστεγοι.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης επισημαίνει ότι η χρηματοδότηση του προγράμματος αυτού 
πρέπει να προέλθει από τη συνολική χρηματοδότηση που διατίθεται στα κράτη μέλη στο 
πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων και του ταμείου συνοχής. Κατά συνέπεια, το νέο αυτό 
ταμείο θα λειτουργεί υπό «κοινή διαχείριση», ακολουθώντας κανόνες εφαρμογής που 
χρησιμοποιούνται για τα διαρθρωτικά ταμεία και το ταμείο συνοχής. Η πρόταση της 
Επιτροπής φαίνεται, κατά διαστήματα, περίπλοκη και θα μπορούσε να προκαλέσει αύξηση 
του διοικητικού φόρτου των δικαιούχων, που θα είναι κυρίως ΜΚΟ. Αν και η Επιτροπή 
κατέβαλε ορισμένες προσπάθειες προκειμένου να απλοποιήσει τους κανόνες αυτούς, ο 
συντάκτης γνωμοδότησης πιστεύει ότι έχει ζωτική σημασία ο κανονισμός να είναι όσο το 
δυνατό πιο απλός προκειμένου να συμβάλει τα μέγιστα στη μείωση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης επισημαίνει ότι το Ταμείο αυτό αντικαθιστά το πρόγραμμα 
διανομής τροφίμων, το οποίο ήταν αρμόδιο να διανέμει τρόφιμα σε πολίτες της ΕΕ 
αξιοποιώντας τα γεωργικά πλεονάσματα που διαφορετικά θα καταστρέφονταν. Η 
αναμενόμενη εξάντληση και ο υψηλός βαθμός αβεβαιότητας των αποθεμάτων παρέμβασης 
κατά την περίοδο 2011-2020 στέρησαν από το πρόγραμμα αυτό το αρχικό σκεπτικό στο 
οποίο στηριζόταν και έτσι το πρόγραμμα θα διακοπεί στο τέλος του 2013. Ωστόσο, εφόσον 
είναι δυνατό, τα αποθέματα παρέμβασης πρέπει να χρησιμοποιούνται χωρίς οικονομική 
επιβάρυνση προς όφελος των απόρων και πρέπει να προστίθενται στο πρόγραμμα αντί να 
επιβαρύνουν τα κονδύλια που διατίθενται στα κράτη μέλη. 

Ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει να αφαιρεθεί η διάταξη περί συγχρηματοδότησης η 
οποία θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο για την πρόσβαση στο Ταμείο ορισμένων κρατών 
μελών, ιδίως εκείνων που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές και χρηματοδοτικές 
δυσκολίες. Η συμβολή στην εξάλειψη των φαινομένων πείνας, έλλειψης στέγης και υλικής 
στέρησης δεν πρέπει να εξαρτάται από την ικανότητα συγχρηματοδότησης των κρατών 
μελών.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 
2010, με τα οποία εγκρίθηκε η στρατηγική 
της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, η Ένωση και τα 
κράτη μέλη έθεσαν ως στόχο τους να 
μειώσουν τουλάχιστον κατά 20 
εκατομμύρια τους ανθρώπους που 
διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού έως το 2020.

(1) Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 
2010, με τα οποία εγκρίθηκε η στρατηγική 
της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, η Ένωση και τα 
κράτη μέλη έθεσαν ως στόχο τους να 
μειώσουν τουλάχιστον κατά 20 
εκατομμύρια τους ανθρώπους που 
διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού έως το 2020. 
Ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που 
είναι αντιμέτωποι με την φτώχεια ή τον 
κοινωνικό αποκλεισμό αυξήθηκε 
αναμφισβήτητα από το 23,4% το 2010 
στο 24,2% το 2011. 

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 
τους Απόρους («Ταμείο») αναμένεται να 
ενισχύσει την κοινωνική συνοχή 
συμβάλλοντας στη μείωση της φτώχειας 
στην Ένωση με την υποστήριξη εθνικών 
συστημάτων που παρέχουν μη οικονομική 
βοήθεια στους απόρους για την 
ανακούφιση της στέρησης τροφής, της 
έλλειψης στέγης και της υλικής στέρησης 
των παιδιών.

(4) Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 
τους Απόρους («Ταμείο») αναμένεται να 
ενισχύσει την κοινωνική συνοχή 
συμβάλλοντας στη μείωση της φτώχειας 
στην Ένωση με την υποστήριξη εθνικών 
συστημάτων που παρέχουν μη οικονομική 
βοήθεια στους απόρους.
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 
τους Απόρους («Ταμείο») αναμένεται να 
ενισχύσει την κοινωνική συνοχή 
συμβάλλοντας στη μείωση της φτώχειας 
στην Ένωση με την υποστήριξη εθνικών 
συστημάτων που παρέχουν μη οικονομική 
βοήθεια στους απόρους για την 
ανακούφιση της στέρησης τροφής, της 
έλλειψης στέγης και της υλικής στέρησης 
των παιδιών.

(4) Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 
τους Απόρους («Ταμείο») αναμένεται να 
ενισχύσει την κοινωνική συνοχή 
συμβάλλοντας στη μείωση της φτώχειας 
στην Ένωση με την υποστήριξη, κυρίως 
μέσω της παροχής τροφίμων, εθνικών 
συστημάτων που παρέχουν μη οικονομική 
βοήθεια στους απόρους για την 
ανακούφιση της στέρησης τροφής, της 
έλλειψης στέγης και της υλικής στέρησης 
των παιδιών.

Αιτιολόγηση

Το συμβολικό ποσό που προσφέρεται στο πλαίσιο του Ταμείου αυτού πρέπει να εστιάζει κυρίως 
στην παροχή επισιτιστικής βοήθειας έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, το Ταμείο δεν πρέπει με 
κανένα τρόπο να θεωρείται από τα κράτη μέλη ως ευκαιρία για να μειώσουν τους 
προϋπολογισμούς των εθνικών προγραμμάτων τους για την εξάλειψη της φτώχειας και την 
κοινωνική επανένταξη, τα οποία εξακολουθούν να βρίσκονται υπό την ευθύνη των κρατών 
μελών.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Το Ταμείο δεν μπορεί να 
αντικαταστήσει δημόσιες πολιτικές που 
ασκούν οι κυβερνήσεις των κρατών 
μελών προκειμένου να περιορίσουν την 
ανάγκη έκτακτης βοήθειας σε αγαθά και 
να αναπτύξουν βιώσιμους στόχους και 
πολιτικές για την πλήρη εξάλειψη της 
πείνας, της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού.
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το επιχειρησιακό πρόγραμμα κάθε 
κράτους μέλους θα πρέπει να προσδιορίζει 
και να δικαιολογεί τις μορφές υλικής 
στέρησης τις οποίες θα καταπολεμά και να 
περιγράφει τους στόχους και τα 
χαρακτηριστικά της βοήθειας προς τους 
απόρους, που θα παρασχεθεί μέσω της 
στήριξης εθνικών συστημάτων. Θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει στοιχεία που είναι 
απαραίτητα για την εξασφάλιση της 
αποτελεσματικής και αποδοτικής 
εφαρμογής του επιχειρησιακού 
προγράμματος.

(8) Το επιχειρησιακό πρόγραμμα κάθε 
κράτους μέλους θα πρέπει να προσδιορίζει 
και να δικαιολογεί τις μορφές υλικής 
στέρησης τις οποίες θα καταπολεμά και να 
περιγράφει τους στόχους και τα 
χαρακτηριστικά της βοήθειας προς τους 
απόρους, που θα παρασχεθεί μέσω της 
στήριξης εθνικών συστημάτων. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να αντιμετωπίζουν κατά 
προτεραιότητα τη στέρηση τροφίμων 
παρέχοντας πρόσβαση στην επισιτιστική 
βοήθεια. Θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει στοιχεία που είναι 
απαραίτητα για την εξασφάλιση της 
αποτελεσματικής και αποδοτικής 
εφαρμογής του επιχειρησιακού 
προγράμματος.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Είναι απαραίτητο να οριστεί μέγιστο 
επίπεδο συγχρηματοδότησης από το 
Ταμείο στα επιχειρησιακά προγράμματα 
με σκοπό την επίτευξη 
πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος των 
πόρων της Ένωσης, ενώ θα πρέπει να 
εξεταστεί η κατάσταση των κρατών 
μελών που αντιμετωπίζουν προσωρινές 
δημοσιονομικές δυσκολίες.

διαγράφεται
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) [Η πρόταση κανονισμού] Ο 
κανονισμός του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών 
γεωργικών προϊόντων (ενιαίος κανονισμός 
ΚΟΑ) προβλέπει ότι τα προϊόντα που 
έχουν αγοραστεί με δημόσια παρέμβαση 
μπορούν να διατίθενται με σκοπό να 
διανεμηθούν στο πλαίσιο του καθεστώτος 
διανομής τροφίμων σε απόρους της 
Ένωσης, εάν αυτό προβλέπεται από το εν 
λόγω καθεστώς. Δεδομένου ότι, ανάλογα 
και με τις περιστάσεις, η εξασφάλιση 
τροφίμων από τη χρήση, την επεξεργασία 
ή την πώληση αυτών των αποθεμάτων 
μπορεί να είναι από οικονομική άποψη η 
προσφορότερη επιλογή, είναι σκόπιμο να 
προβλεφθεί αυτή δυνατότητα στον 
παρόντα κανονισμό. Τα ποσά που 
προκύπτουν από συναλλαγή που αφορά τα 
αποθέματα θα πρέπει να αξιοποιούνται 
προς όφελος των απόρων και δεν θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται με σκοπό τον 
περιορισμό της υποχρέωσης των κρατών 
μελών να συγχρηματοδοτούν το 
πρόγραμμα. Για να εξασφαλιστεί η 
αποδοτικότερη δυνατή χρήση των 
αποθεμάτων παρέμβασης και των σχετικών 
εισπράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 19 στοιχείο 
ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΟΑ] 
εκτελεστικές πράξεις για την εφαρμογή 
διαδικασιών βάσει των οποίων θα μπορούν 
να χρησιμοποιούνται, να μεταποιούνται ή 
να πωλούνται τα προϊόντα των 
αποθεμάτων παρέμβασης για τους σκοπούς 
του προγράμματος για τους απόρους.

(17) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής 
οργάνωσης των αγορών γεωργικών 
προϊόντων της …/20 xx (ενιαίος 
κανονισμός ΚΟΑ) προβλέπει ότι τα 
προϊόντα που έχουν αγοραστεί με δημόσια 
παρέμβαση μπορούν να διατίθενται με 
σκοπό να διανεμηθούν στο πλαίσιο του 
καθεστώτος διανομής τροφίμων σε 
απόρους της Ένωσης, εάν αυτό 
προβλέπεται από το εν λόγω καθεστώς.
Δεδομένου ότι, ανάλογα και με τις 
περιστάσεις, η εξασφάλιση τροφίμων από 
τη χρήση, την επεξεργασία ή την πώληση 
αυτών των αποθεμάτων μπορεί να είναι 
από οικονομική άποψη η προσφορότερη 
επιλογή, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί 
αυτή δυνατότητα στον παρόντα κανονισμό.
Τα ποσά που προκύπτουν από συναλλαγή 
που αφορά τα αποθέματα θα πρέπει να 
αξιοποιούνται προς όφελος των απόρων 
και να μην μειώνουν τα κονδύλια που 
διατίθενται ανά κράτος μέλος. Για να 
εξασφαλιστεί η αποδοτικότερη δυνατή 
χρήση των αποθεμάτων παρέμβασης και 
των σχετικών εισπράξεων, η Επιτροπή θα 
πρέπει να εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 
19 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[ΚΟΑ] εκτελεστικές πράξεις για την 
εφαρμογή διαδικασιών βάσει των οποίων 
θα μπορούν να χρησιμοποιούνται, να 
μεταποιούνται ή να πωλούνται τα προϊόντα 
των αποθεμάτων παρέμβασης για τους 
σκοπούς του προγράμματος για τους 
απόρους.
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν 
μια διαχειριστική αρχή, μια αρχή 
πιστοποίησης και μια λειτουργικά 
ανεξάρτητη αρχή ελέγχου για κάθε 
επιχειρησιακό πρόγραμμα. Για να 
διαθέτουν τα κράτη μέλη ευελιξία ως προς 
τη διαμόρφωση συστημάτων ελέγχου, 
ενδείκνυται να δοθεί η δυνατότητα στη 
διαχειριστική αρχή να εκτελεί τα 
καθήκοντα της αρχής πιστοποίησης. Θα 
πρέπει επίσης να παρέχεται στο κράτος 
μέλος η δυνατότητα να ορίζει ενδιάμεσους 
φορείς που θα εκτελούν ορισμένα 
καθήκοντα της διαχειριστικής αρχής ή της 
αρχής πιστοποίησης. Στην περίπτωση 
αυτή, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
προσδιορίζουν σαφώς τις αρμοδιότητες και 
τα καθήκοντα των ενδιάμεσων φορέων.

(21) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν 
μια διαχειριστική αρχή, μια αρχή 
πιστοποίησης και μια λειτουργικά 
ανεξάρτητη αρχή ελέγχου για κάθε 
επιχειρησιακό πρόγραμμα. Για να 
διαθέτουν τα κράτη μέλη ευελιξία ως προς 
τη διαμόρφωση συστημάτων ελέγχου, 
ενδείκνυται να δοθεί η δυνατότητα στη 
διαχειριστική αρχή να εκτελεί τα 
καθήκοντα της αρχής πιστοποίησης. Θα 
πρέπει επίσης να παρέχεται στο κράτος 
μέλος η δυνατότητα να ορίζει ενδιάμεσους 
φορείς που θα εκτελούν ορισμένα 
καθήκοντα της διαχειριστικής αρχής ή της 
αρχής πιστοποίησης. Στην περίπτωση 
αυτή, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
προσδιορίζουν σαφώς τις αρμοδιότητες και 
τα καθήκοντα των ενδιάμεσων φορέων. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να καταβάλουν κάθε 
προσπάθεια για την εξάλειψη των 
εμποδίων που συνδέονται με το 
διοικητικό φόρτο ο οποίος ενδεχομένως 
επιβαρύνει τα φιλανθρωπικά σωματεία.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Με την επιφύλαξη των εξουσιών της 
Επιτροπής όσον αφορά τον λογιστικό 
έλεγχο, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και 
της Επιτροπής στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού και να θεσπιστούν κριτήρια 
που θα επιτρέψουν στην Επιτροπή να 
καθορίσει, στο πλαίσιο της στρατηγικής 
της για τον έλεγχο των εθνικών 

(25) Με την επιφύλαξη των εξουσιών της 
Επιτροπής όσον αφορά τον λογιστικό 
έλεγχο, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και 
της Επιτροπής στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού και να θεσπιστούν κριτήρια 
που θα επιτρέψουν στην Επιτροπή να 
καθορίσει, στο πλαίσιο της στρατηγικής 
της για τον έλεγχο των εθνικών 
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συστημάτων, το επίπεδο αξιοπιστίας που 
θα πρέπει να λαμβάνει από τους εθνικούς 
οργανισμούς ελέγχου.

συστημάτων, το επίπεδο αξιοπιστίας που 
θα πρέπει να λαμβάνει από τους εθνικούς 
οργανισμούς ελέγχου. Η Επιτροπή πρέπει 
να καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να 
διασφαλίσει ότι τα κριτήρια δεν είναι 
τόσο απαιτητικά ώστε να αυξάνουν τα 
διοικητικά βάρη των δικαιούχων, 
λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του Ταμείου 
και το γεγονός ότι οι περισσότεροι 
δικαιούχοι ενεργούν σε εθελοντική βάση.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42α) Λαμβάνοντας υπόψη την 
ημερομηνία δημοσίευσης των 
προσκλήσεων για την υποβολή 
προσφορών και τις προθεσμίες για την 
έγκριση του παρόντος κανονισμού και για 
την προετοιμασία των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, πρέπει να θεσπιστούν 
κανόνες που θα διευκολύνουν μια 
ευέλικτη μετάβαση το 2014, προκειμένου 
να αποφευχθεί κάθε διακοπή του 
εφοδιασμού σε τρόφιμα.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42α) Εάν για οιονδήποτε λόγο διαφανεί 
ότι ο παρών κανονισμός δεν μπορεί να 
τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014, η 
Επιτροπή πρέπει να λάβει μεταβατικά 
μέτρα προκειμένου να αποτρέψει τη 
διακοπή ή τη μείωση της βοήθειας που 
παρέχεται από τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης στους απόρους.
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Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Εάν για οιονδήποτε λόγο διαφανεί ότι 
ο παρών κανονισμός δεν μπορεί να τεθεί 
σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014, η 
Επιτροπή πρέπει να λάβει μεταβατικά 
μέτρα προκειμένου να αποτρέψει τη 
διακοπή ή τη μείωση της βοήθειας που 
παρέχεται από τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης στους απόρους.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) ως «άποροι» ορίζονται φυσικά
πρόσωπα, άτομα ή οικογένειες, νοικοκυριά 
ή ομάδες τέτοιων προσώπων, των οποίων η 
ανάγκη για βοήθεια έχει διαπιστωθεί 
σύμφωνα με τα αντικειμενικά κριτήρια που 
θέσπισαν οι αρμόδιες εθνικές αρχές ή που 
όρισαν οι οργανώσεις-εταίροι και 
ενέκριναν οι εν λόγω αρμόδιες αρχές·

(1) ως «άποροι» ορίζονται φυσικά 
πρόσωπα, άτομα ή οικογένειες, νοικοκυριά 
ή ομάδες τέτοιων προσώπων, των οποίων η 
ανάγκη για βοήθεια έχει διαπιστωθεί 
σύμφωνα με τα αντικειμενικά κριτήρια που 
θέσπισαν οι αρμόδιες εθνικές αρχές ή σε 
συνεργασία με τις οργανώσεις-εταίρους
και ενέκριναν οι εν λόγω αρμόδιες αρχές·

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) ως «τελικός αποδέκτης» ορίζεται ο 
άπορος που λαμβάνει τρόφιμα ή αγαθά 
και/ή επωφελείται από συνοδευτικά μέτρα· 

(7) ως «τελικός αποδέκτης» ορίζεται ο 
άπορος που λαμβάνει τρόφιμα ή αγαθά 
και/ή επωφελείται από συνοδευτικά μέτρα, 
όπως ορίζονται από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με τα εθνικά τους κριτήρια·
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Ταμείο χρησιμοποιείται για να 
συμπληρώνει τις εθνικές στρατηγικές και 
όχι για να αντικαθιστά ή να μειώνει 
εθνικά προγράμματα για τη 
μακροπρόθεσμη και βιώσιμη εξάλειψη 
της φτώχειας και την κοινωνική ένταξη, 
τα οποία παραμένουν υπό την ευθύνη των 
κρατών μελών.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ταμείο υποστηρίζει εθνικά 
συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται 
στους απόρους τρόφιμα και βασικά 
καταναλωτικά αγαθά για την προσωπική 
χρήση των αστέγων ή των παιδιών, μέσω 
οργανώσεων-εταίρων που επιλέγονται από 
κράτη μέλη.

1. Το Ταμείο υποστηρίζει εθνικά 
συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται 
στους απόρους τρόφιμα και βασικά 
καταναλωτικά αγαθά για την προσωπική 
χρήση των τελικών αποδεκτών, μέσω 
οργανώσεων-εταίρων που επιλέγονται από 
κράτη μέλη

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι συνολικοί πόροι που διατίθενται για 
δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων 
από το Ταμείο για την περίοδο 2014-2020 
ανέρχονται σε 2 500 000 000 ευρώ σε 
τιμές 2011, σύμφωνα με την ετήσια 
ανάλυση που παρουσιάζεται στο 

1. Οι συνολικοί πόροι που διατίθενται για 
δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων 
από το Ταμείο για την περίοδο 2014-2020 
δεν είναι λιγότεροι, σε πραγματικές τιμές, 
από το ποσό που διατέθηκε για την 
περίοδο 2007-2013 στο Ευρωπαϊκό 
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παράρτημα ΙΙ. Πρόγραμμα Επισιτιστικής Βοήθειας προς 
τους Απόρους.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού κάθε κράτος 
μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή ένα 
επιχειρησιακό πρόγραμμα που καλύπτει 
την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2020 και το οποίο 
περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

Εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού κάθε κράτος 
μέλος που επιθυμεί να ζητήσει βοήθεια 
από το Ταμείο υποβάλλει στην Επιτροπή 
ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα που 
καλύπτει την περίοδο από την 1η 
Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 
και το οποίο περιέχει τα ακόλουθα 
στοιχεία:

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού κάθε κράτος 
μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή ένα 
επιχειρησιακό πρόγραμμα που καλύπτει 
την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2020 και το οποίο
περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

Εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού κάθε κράτος 
μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή ένα 
επιχειρησιακό πρόγραμμα που καλύπτει 
την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2020. Το πρόγραμμα, 
το οποίο συμπληρώνει άλλα μέτρα που 
έχουν ληφθεί σε επίπεδο κράτους μέλους, 
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περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) περιγραφή του μηχανισμού που 
εφαρμόζεται για την εξασφάλιση της 
συμπληρωματικότητας με το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο·

στ) περιγραφή του μηχανισμού που 
εφαρμόζεται για την εξασφάλιση της 
συμπληρωματικότητας με το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και χάραξη μιας 
σαφούς διαχωριστικής γραμμής μεταξύ 
των δραστηριοτήτων που καλύπτονται 
από τα δύο αυτά Ταμεία·

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ι – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) πίνακα που προσδιορίζει για κάθε έτος, 
σύμφωνα με το άρθρο 18, το ποσό των 
προβλεπόμενων πιστώσεων στήριξης από 
το Ταμείο και της συγχρηματοδότησης 
σύμφωνα με το άρθρο 18·

i) πίνακα που προσδιορίζει για κάθε έτος, 
σύμφωνα με το άρθρο 18, το ποσό των 
προβλεπόμενων πιστώσεων στήριξης από 
το Ταμείο·

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εν λόγω πλατφόρμα, ενθαρρύνει, 
μεταξύ άλλων, την επικοινωνία μεταξύ 
όλων εκείνων που εργάζονται για την 
άμεση άμβλυνση της υλικής στέρησης και 
των οργανώσεων που εργάζονται για τη 
μακροπρόθεσμη, βιώσιμη κοινωνική 
επανένταξη, και αναζητεί τρόπους 
ανάπτυξης δεσμών μεταξύ των 
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διαφορετικών αυτών στόχων.

Αιτιολόγηση

Η παροχή επείγουσας επισιτιστικής βοήθειας διαφέρει πολύ από το έργο που αναλαμβάνουν οι 
οργανώσεις οι οποίες ασχολούνται με τη μακροπρόθεσμη εξάλειψη της φτώχειας, που συχνά 
απαιτεί ειδική κατάρτιση και/ή προσόντα. Ωστόσο, υπάρχουν τρόποι να αυξηθεί ο αντίκτυπος 
διαφορετικών οργανώσεων με διαφορετικούς ρόλους εάν συνεργαστούν μεταξύ τους και η 
Επιτροπή πρέπει να διευκολύνει την επικοινωνία αυτή.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8α. Η διαδικασία που αφορά τις εκθέσεις 
εφαρμογής δεν είναι υπερβολική σε σχέση 
με τους διατιθέμενους χρηματοδοτικούς 
πόρους και τη φύση της υποστήριξης και 
δεν συνεπάγεται περιττά διοικητικά βάρη.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αξιολογήσεις γίνονται από 
εμπειρογνώμονες λειτουργικά 
ανεξάρτητους από τις αρχές που είναι 
αρμόδιες για την υλοποίηση του 
επιχειρησιακού προγράμματος. Όλες οι 
αξιολογήσεις δημοσιοποιούνται 
ολόκληρες.

2. Οι αξιολογήσεις γίνονται από 
εμπειρογνώμονες λειτουργικά 
ανεξάρτητους από τις αρχές που είναι 
αρμόδιες για την υλοποίηση του 
επιχειρησιακού προγράμματος. Όλες οι 
αξιολογήσεις δημοσιοποιούνται ολόκληρες 
αλλά δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να 
περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με 
την ταυτότητα των δικαιούχων.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι αξιολογήσεις δεν είναι υπερβολικές 
σε σχέση με τους διατιθέμενους 
χρηματοδοτικούς πόρους και τη φύση της 
υποστήριξης και δεν συνεπάγονται 
περιττά διοικητικά βάρη.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Κατά την επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων σύμφωνα με το παρόν άρθρο, 
η διαχειριστική αρχή, καθώς και οι 
δικαιούχοι και οι οργανώσεις-εταίροι 
τηρούν τις διατάξεις της οδηγίας 
95/46/ΕΚ.

6. Κατά την επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 13 έως 
και 17, η διαχειριστική αρχή, καθώς και οι 
δικαιούχοι και οι οργανώσεις-εταίροι 
τηρούν τις διατάξεις της οδηγίας 
95/46/ΕΚ.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συγχρηματοδότηση Χρηματοδότηση

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης στο 
επίπεδο του επιχειρησιακού προγράμματος 
δεν υπερβαίνει το 85% της δημόσιας 
επιλέξιμης δαπάνης.

1. Το ποσοστό χρηματοδότησης στο 
επίπεδο του επιχειρησιακού προγράμματος 
ανέρχεται στο 100% της δημόσιας 
επιλέξιμης δαπάνης. Τα κράτη μέλη 
μπορούν, σε εθελοντική βάση, να 
παρέχουν συμπληρωματική 
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χρηματοδοτική υποστήριξη στο Ταμείο, 
προκειμένου να βελτιστοποιήσουν τη 
χρήση του σε μια συγκυρία αύξησης του 
αριθμού των απόρων στην Ευρώπη. 

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η απόφαση της Επιτροπής για την 
έγκριση ενός επιχειρησιακού 
προγράμματος καθορίζει το ποσοστό 
συγχρηματοδότησης που εφαρμόζεται 
στο επιχειρησιακό πρόγραμμα και το
ανώτατο ποσοστό στήριξης από το Ταμείο.

2. Η απόφαση της Επιτροπής για την 
έγκριση ενός επιχειρησιακού 
προγράμματος καθορίζει το ανώτατο 
ποσοστό στήριξης από το Ταμείο.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 19 διαγράφεται
Αύξηση στις πληρωμές για κράτη μέλη με 
προσωρινές δημοσιονομικές δυσκολίες
1. Μετά από αίτηση κράτους μέλους, τα 
ποσά των ενδιάμεσων πληρωμών και οι 
πληρωμές του τελικού υπολοίπου 
μπορούν να αυξηθούν κατά 10 
ποσοστιαίες μονάδες άνω του ποσοστού 
συγχρηματοδότησης που εφαρμόζεται 
στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Το 
αυξημένο ποσοστό, που δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 100%, εφαρμόζεται σε 
αιτήσεις πληρωμών που αφορούν τη 
λογιστική περίοδο κατά την οποία το 
κράτος μέλος υπέβαλε την αίτησή του και 
μεταγενέστερες λογιστικές περιόδους 
κατά τις οποίες το κράτος μέλος πληροί 
μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
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α) εάν το οικείο κράτος μέλος έχει 
υιοθετήσει το ευρώ, λαμβάνει 
μακροοικονομική χρηματοδοτική 
συνδρομή από την Ένωση βάσει του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 407/2010 του 
Συμβουλίου·
β) εάν το οικείο κράτος μέλος δεν έχει 
υιοθετήσει το ευρώ, λαμβάνει 
μεσοπρόθεσμη χρηματοδοτική συνδρομή 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
332/2002 του Συμβουλίου·
γ) η χρηματοδοτική συνδρομή τέθηκε στη 
διάθεσή του σύμφωνα με τη Συνθήκη για 
τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Σταθερότητας.
2. Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, 
η στήριξη της Ένωσης με μορφή 
ενδιάμεσων πληρωμών και πληρωμών 
του τελικού υπολοίπου δεν είναι 
υψηλότερη από τη δημόσια στήριξη και 
το ανώτατο ποσό της στήριξης από το 
Ταμείο, όπως ορίζεται στην απόφαση της 
Επιτροπής για την έγκριση του 
επιχειρησιακού προγράμματος.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το σχέδιο γνωμοδότησης για τον προϋπολογισμό του κ. Vaughan, η 
χρηματοδότηση πρέπει να ανέρχεται στο 100% και συνεπώς το άρθρο 19 δεν ισχύει πλέον.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα τρόφιμα και τα αγαθά για αστέγους ή 
για παιδιά μπορούν να αγοράζονται από 
τις ίδιες τις οργανώσεις-εταίρους.

Τα τρόφιμα και τα αγαθά για τους 
τελικούς αποδέκτες μπορούν να 
αγοράζονται από τις ίδιες τις οργανώσεις-
εταίρους.
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Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μπορούν να αγοράζονται επίσης από 
δημόσιο φορέα και να διατίθενται δωρεάν 
στις οργανώσεις-εταίρους. Στην περίπτωση 
αυτή τα τρόφιμα μπορούν να λαμβάνονται 
από τη χρήση, την επεξεργασία ή την 
πώληση των προϊόντων από αποθέματα 
παρέμβασης τα οποία έχουν καταστεί 
διαθέσιμα βάσει του άρθρου 15 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΟΑ], υπό τον 
όρο ότι πρόκειται για την προσφορότερη, 
από οικονομική άποψη, επιλογή και ότι δεν 
καθυστερείται αδικαιολόγητα η παράδοση 
τροφίμων στις οργανώσεις-εταίρους. Τα 
ποσά που προκύπτουν από συναλλαγή που 
αφορά τα εν λόγω αποθέματα 
αξιοποιούνται προς όφελος των απόρων 
και δεν χρησιμοποιούνται με σκοπό τον 
περιορισμό της υποχρέωσης των κρατών 
μελών, που προβλέπεται στο άρθρο 18 
του παρόντος κανονισμού, να 
συγχρηματοδοτούν το πρόγραμμα.

Μπορούν να αγοράζονται επίσης από 
δημόσιο φορέα και να διατίθενται δωρεάν 
στις οργανώσεις-εταίρους. Στην περίπτωση 
αυτή τα τρόφιμα μπορούν να λαμβάνονται 
από τη χρήση, την επεξεργασία ή την 
πώληση των προϊόντων από αποθέματα 
παρέμβασης τα οποία έχουν καταστεί 
διαθέσιμα βάσει του άρθρου 15 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΟΑ], υπό τον 
όρο ότι πρόκειται για την προσφορότερη, 
από οικονομική άποψη, επιλογή και ότι δεν 
καθυστερείται αδικαιολόγητα η παράδοση 
τροφίμων στις οργανώσεις-εταίρους. Τα 
ποσά που προκύπτουν από συναλλαγή που 
αφορά τα εν λόγω αποθέματα 
αξιοποιούνται προς όφελος των απόρων. 
Τα ποσά αυτά προστίθενται στο 
πρόγραμμα και δεν μειώνουν τα κονδύλια 
που διατίθενται στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι δαπάνες για την αγορά τροφίμων και 
βασικών καταναλωτικών αγαθών για την 
προσωπική χρήση των αστέγων ή των
παιδιών·

α) οι δαπάνες για την αγορά τροφίμων και 
βασικών καταναλωτικών αγαθών για την 
προσωπική χρήση των τελικών 
αποδεκτών.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εάν τα τρόφιμα ή τα βασικά 
καταναλωτικά αγαθά για προσωπική 
χρήση των αστέγων ή των παιδιών
αγοράζονται από δημόσιο φορέα ο οποίος 
τα παρέχει στη συνέχεια σε οργανώσεις-
εταίρους, το κόστος μεταφοράς των 
τροφίμων ή των αγαθών στις αποθήκες των 
οργανώσεων-εταίρων βάσει κατ’
αποκοπήν ποσοστού 1% των δαπανών που 
αναφέρονται στο στοιχείο α)·

β) εάν τα τρόφιμα ή τα βασικά 
καταναλωτικά αγαθά για προσωπική 
χρήση των τελικών αποδεκτών
αγοράζονται από δημόσιο φορέα ο οποίος 
τα παρέχει στη συνέχεια σε οργανώσεις-
εταίρους, το κόστος μεταφοράς των 
τροφίμων ή των αγαθών στις αποθήκες των 
οργανώσεων-εταίρων βάσει κατ’
αποκοπήν ποσοστού 1% των δαπανών που 
αναφέρονται στο στοιχείο α)·

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Με την επιφύλαξη των διαθέσιμων 
χρηματοδοτικών πόρων, η Επιτροπή 
πραγματοποιεί την ενδιάμεση πληρωμή το
αργότερο εντός 60 ημερών από την 
ημερομηνία καταχώρισης της αίτησης 
πληρωμής από την Επιτροπή.

5. Με την επιφύλαξη των διαθέσιμων 
χρηματοδοτικών πόρων, η Επιτροπή 
πραγματοποιεί την ενδιάμεση πληρωμή το 
αργότερο εντός 30 ημερών από την 
ημερομηνία καταχώρισης της αίτησης 
πληρωμής από την Επιτροπή.
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