
AD\931594HU.doc PE504.305v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Költségvetési Bizottság

2012/0295(COD)

27.3.2013

VÉLEMÉNY
a Költségvetési Bizottság részéről

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére

a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapról 
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD))

A vélemény előadója: Derek Vaughan



PE504.305v02-00 2/20 AD\931594HU.doc

HU

PA_Legam



AD\931594HU.doc 3/20 PE504.305v02-00

HU

RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság javaslatot tett egy rendeletre (a leginkább rászoruló személyeket támogató 
európai segítségnyújtási alap), amely a 2014–2020 közötti időszakra új eszközt hoz létre, 
hogy a meglévő kohéziós eszközöket és különösen az Európai Szociális Alapot kiegészítse a 
szegénység legsúlyosabb és társadalmi szempontból legártalmasabb formái, az 
élelmiszerhiány, valamint a hajléktalanság és a gyermekek anyagi nélkülözése elleni 
fellépéssel, egyidejűleg támogatva a leginkább rászoruló uniós polgárok újbóli társadalmi 
beilleszkedését célzó kísérő intézkedéseket.

A Bizottság a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó új többéves pénzügyi keretben erre az 
eszközre 2011-es árakon 2,5 milliárd euró összegű költségvetést javasol. Az előadó üdvözli az 
alap létrehozását, ugyanakkor aggodalmának ad hangot a javasolt szinttel kapcsolatban, amely 
a jelenlegi élelmiszersegély-programhoz képest csökkentést jelent. Emellett hangsúlyozni 
kell, hogy az alap hatókörét kiterjesztették az anyagi nélkülözésben élők és a hajléktalanok 
támogatására.

Az előadó rámutat, hogy a programot a strukturális és kohéziós alapok keretében a tagállamok 
számára előirányzott támogatásból kell finanszírozni. Következésképpen az új alap 
végrehajtása megosztott irányítás keretében történik, a strukturális és kohéziós alapok 
esetében használt végrehajtási szabályok alkalmazásával. A Bizottság javaslata helyenként 
bonyolultnak tűnik, és fokozott adminisztratív terhet róhat a kedvezményezettekre, akiknek 
többsége nem kormányzati szervezet. Bár a Bizottság tett bizonyos erőfeszítéseket a 
szabályok egyszerűsítése érdekében, az előadó véleménye szerint elengedhetetlen, hogy a 
rendelet a lehető legegyszerűbb legyen, hogy a legnagyobb hatást gyakorolja a szegénység és 
a társadalmi kirekesztés csökkentése terén.

Az előadó megjegyzi, hogy ez az alap az élelmiszer-osztási program helyébe lép, amelynek 
keretében az olyan mezőgazdasági felesleget osztották szét uniós polgárok között, amelyet 
különben adott esetben megsemmisítettek volna. Az intervenciós készletek 2011–2020 közötti 
időszakban várható kimerülésével és nagyfokú kiszámíthatatlanságával a program elvesztette 
eredeti létjogosultságát, és 2013 végétől megszűnik. Az intervenciós készleteket azonban, 
amikor lehetséges, ingyenesen a leginkább rászoruló személyek javára kell fordítani, 
kiegészítve a programot, nem pedig levonva azokat a tagállamok számára előirányzott 
költségvetésből. 

Az előadó javasolja a társfinanszírozásra vonatkozó rendelkezés törlését, mivel az néhány 
tagállam – különösen a súlyos gazdasági és pénzügyi nehézségekkel küzdők – esetében 
akadályozhatja az alaphoz való hozzáférést. Az éhínség, a hajléktalanság és az anyagi 
nélkülözés felszámolása nem függhet a tagállamok társfinanszírozási képességétől.

MÓDOSÍTÁSOK
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A Költségvetési Bizottság felkéri a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Tanács 2010. június 17-i 
ülésének következtetéseivel összhangban, 
ahol elfogadták az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedésre vonatkozó uniós 
stratégiát, az Unió és a tagállamok célul 
tűzték ki, hogy 2020-ig legalább 
20 millióval csökkentik a szegénység és 
társadalmi kirekesztés kockázatának kitett 
emberek számát.

(1) Az Európai Tanács 2010. június 17-i 
ülésének következtetéseivel összhangban, 
ahol elfogadták az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedésre vonatkozó uniós 
stratégiát, az Unió és a tagállamok célul 
tűzték ki, hogy 2020-ig legalább 
20 millióval csökkentik a szegénység és 
társadalmi kirekesztés kockázatának kitett 
emberek számát. A szegénység és 
társadalmi kirekesztés kockázatának kitett 
emberek száma azonban tagadhatatlanul 
növekedett, a 2010. évi 23,4%-kal 
szemben 2011-ben 24,2%-ra. 

Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A leginkább rászoruló személyeket 
támogató európai segítségnyújtási alapnak 
(a továbbiakban: az alap) meg kell 
erősítenie a társadalmi kohéziót azáltal, 
hogy hozzájárul az Unióban tapasztalható 
szegénység csökkentéséhez olyan nemzeti 
programok támogatásával, amelyek nem 
pénzügyi jellegű támogatást nyújtanak a 
leginkább rászoruló személyeknek az 
élelmiszerhiány, a hajléktalanság és a 
gyermekek anyagi nélkülözésének 
enyhítése érdekében.

(4) A leginkább rászoruló személyeket 
támogató európai segítségnyújtási alapnak 
(a továbbiakban: az alap) meg kell 
erősítenie a társadalmi kohéziót azáltal, 
hogy hozzájárul az Unióban tapasztalható 
szegénység csökkentéséhez olyan nemzeti 
programok támogatásával, amelyek nem 
pénzügyi jellegű támogatást nyújtanak a 
leginkább rászoruló személyeknek.
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Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A leginkább rászoruló személyeket 
támogató európai segítségnyújtási alapnak 
(a továbbiakban: az alap) meg kell 
erősítenie a társadalmi kohéziót azáltal, 
hogy hozzájárul az Unióban tapasztalható 
szegénység csökkentéséhez olyan nemzeti 
programok támogatásával, amelyek nem 
pénzügyi jellegű támogatást nyújtanak a 
leginkább rászoruló személyeknek az 
élelmiszerhiány, a hajléktalanság és a 
gyermekek anyagi nélkülözésének 
enyhítése érdekében.

(4) A leginkább rászoruló személyeket 
támogató európai segítségnyújtási alapnak 
(a továbbiakban: az alap) meg kell 
erősítenie a társadalmi kohéziót azáltal, 
hogy hozzájárul az Unióban tapasztalható 
szegénység csökkentéséhez olyan nemzeti 
programok támogatásával, amelyek nem 
pénzügyi jellegű támogatást nyújtanak –
elsősorban az élelmiszer-ellátás biztosítása 
révén – a leginkább rászoruló 
személyeknek az élelmiszerhiány, a 
hajléktalanság és a gyermekek anyagi 
nélkülözésének enyhítése érdekében.

Indokolás

Az ezen alap keretében felkínált, jelképes összeget elsősorban vészhelyzeti élelmiszer-
ellátásra kell összpontosítani. A tagállamok azonban semmiképpen sem tekinthetik úgy, hogy 
az alap lehetőséget kínál számukra a szegénység felszámolását és a társadalmi beilleszkedést 
célzó nemzeti programjaik költségvetésének csökkentésére, mivel e célok megvalósítása 
továbbra is a tagállamok feladata marad.

Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az alap nem helyettesítheti a 
tagállami kormányoknak a vészhelyzeti 
élelmiszersegély szükségességének 
korlátozására, valamint – az éhínség, a 
szegénység és a társadalmi kirekesztés 
teljes körű felszámolása céljából –
fenntartható célok és szakpolitikák 
kidolgozására irányuló állami politikáit.
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Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az egyes tagállamok operatív 
programjainak meg kell határozniuk és 
indokolniuk kell az anyagi nélkülözés 
kezelni kívánt formáit és meg kell 
fogalmazniuk a nemzeti programok 
támogatása keretében a leginkább 
rászoruló személyeknek történő 
segítségnyújtás célkitűzéseit és jellemzőit. 
További, olyan elemeket is tartalmazniuk 
kell, amelyek szükségesek az operatív 
program eredményes és hatékony 
végrehajtásának biztosításához.

(8) Az egyes tagállamok operatív 
programjainak meg kell határozniuk és 
indokolniuk kell az anyagi nélkülözés 
kezelni kívánt formáit és meg kell 
fogalmazniuk a nemzeti programok 
támogatása keretében a leginkább 
rászoruló személyeknek történő 
segítségnyújtás célkitűzéseit és jellemzőit. 
Az élelmiszer-segélyhez való 
hozzájutásnak kell lennie az első számú 
olyan nélkülözésnek, melyre a 
tagállamoknak összpontosítaniuk kell.
Továbbá olyan elemeket is tartalmazniuk 
kell, amelyek szükségesek az operatív 
program eredményes és hatékony 
végrehajtásának biztosításához.

Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Meg kell határozni az alapból az 
operatív programokhoz nyújtott 
társfinanszírozás mértékének 
legmagasabb szintjét az uniós források 
multiplikátor hatásának biztosítása 
céljából, egyúttal pedig az időszakos 
költségvetési nehézségekkel küzdő 
tagállamok helyzetére is megoldást kell 
találni.

törölve
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A mezőgazdasági termékpiacok közös 
szervezésének létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletjavaslat5 (az 
egységes közös piacszervezésről szóló 
rendelet) előírja, hogy az állami 
intervencióval vásárolt termékek 
elhelyezése történhet úgy, hogy a 
termékeket az Unió leginkább rászoruló 
személyei részére történő 
élelmiszerosztásra irányuló program 
rendelkezésére bocsátják, amennyiben a 
szóban forgó program ezt lehetővé teszi. 
Mivel, a körülményektől függően, az ilyen 
készletek felhasználásával, feldolgozásával 
vagy értékesítésével való élelmiszer-
előállítás lehet a legkedvezőbb gazdasági 
lehetőség, helyénvaló ebben a rendeletben 
előírni egy ilyen lehetőséget. A 
készletekkel kapcsolatos tranzakciókból 
származó összegeket a leginkább 
rászorulók javára kellene felhasználni, és 
nem használhatók fel a tagállamoknak a 
program társfinanszírozására vonatkozó 
kötelezettségeinek csökkentésére. Az 
intervenciós készletek és az abból eredő 
bevételek lehető leghatékonyabb 
felhasználásának biztosítása érdekében a 
Bizottság, az egységes közös 
piacszervezésről szóló .…/…./EU rendelet 
19. cikke e) pontjának megfelelően, 
fogadjon el olyan eljárásokat létrehozó 
végrehajtási aktusokat, amelyek révén az 
intervenciós készletekben lévő termékek 
felhasználhatók, feldolgozhatók vagy 
értékesíthetők a leginkább rászorulók 
számára kidolgozott program céljaira.

(17) A mezőgazdasági termékpiacok közös 
szervezésének létrehozásáról szóló, 20xx. 
…-i …/…/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet (az egységes közös 
piacszervezésről szóló rendelet) előírja, 
hogy az állami intervencióval vásárolt 
termékek elhelyezése történhet úgy, hogy a 
termékeket az Unió leginkább rászoruló 
személyei részére történő 
élelmiszerosztásra irányuló program 
rendelkezésére bocsátják, amennyiben a 
szóban forgó program ezt lehetővé teszi. 
Mivel, a körülményektől függően, az ilyen 
készletek felhasználásával, feldolgozásával 
vagy értékesítésével való élelmiszer-
előállítás lehet a legkedvezőbb gazdasági 
lehetőség, helyénvaló ebben a rendeletben 
előírni egy ilyen lehetőséget. A 
készletekkel kapcsolatos tranzakciókból 
származó összegeket a leginkább 
rászorulók javára kellene felhasználni, és 
azok nem csökkenthetik a tagállamonként 
előirányzott költségvetést. Az intervenciós 
készletek és az abból eredő bevételek 
lehető leghatékonyabb felhasználásának 
biztosítása érdekében a Bizottság, az 
egységes közös piacszervezésről szóló 
.…/…./EU rendelet 19. cikke e) pontjának 
megfelelően, fogadjon el olyan eljárásokat 
létrehozó végrehajtási aktusokat, amelyek 
révén az intervenciós készletekben lévő 
termékek felhasználhatók, feldolgozhatók 
vagy értékesíthetők a leginkább rászorulók 
számára kidolgozott program céljaira.
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Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Ezért a tagállamoknak irányító 
hatóságot, igazoló hatóságot és 
feladatkörében független ellenőrző 
hatóságot kell kijelölniük operatív 
programjaik esetében. A tagállamok 
számára az ellenőrző rendszerek 
felállításával kapcsolatos flexibilitás 
érdekében indokolt annak a lehetőségnek a 
biztosítása, hogy az igazoló hatóság 
feladatát az irányító hatóság végezze el. 
Lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok 
közreműködő szervezeteket tudjanak 
kijelölni az irányító hatóság vagy az 
igazoló hatóság bizonyos feladatainak az 
elvégzésére. Ebben az esetben a 
tagállamoknak egyértelműen meg kell 
határozniuk ezek feladatait és funkcióit.

(21) Ezért a tagállamoknak irányító 
hatóságot, igazoló hatóságot és 
feladatkörében független ellenőrző 
hatóságot kell kijelölniük operatív 
programjaik esetében. A tagállamok 
számára az ellenőrző rendszerek 
felállításával kapcsolatos flexibilitás 
érdekében indokolt annak a lehetőségnek a 
biztosítása, hogy az igazoló hatóság 
feladatát az irányító hatóság végezze el. 
Lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok 
közreműködő szervezeteket tudjanak 
kijelölni az irányító hatóság vagy az 
igazoló hatóság bizonyos feladatainak az 
elvégzésére. Ebben az esetben a 
tagállamoknak egyértelműen meg kell 
határozniuk ezek feladatait és funkcióit. A 
tagállamoknak mindent meg kell tenniük 
azért, hogy elhárítsák a jótékonysági 
szervezetekre háruló esetleges 
adminisztratív terhekből eredő 
akadályokat.

Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A Bizottság pénzügyi ellenőrzésre 
vonatkozó jogkörének sérelme nélkül 
biztosítani kell a tagállamok és a Bizottság 
közötti, e rendelet keretében történő 
együttműködést, és meg kell állapítani 
azokat a feltételeket, amelyek lehetővé 
teszik a Bizottság számára, hogy – a 
nemzeti rendszerek ellenőrzésére irányuló 
stratégia tekintetében – meghatározza a 

(25) A Bizottság pénzügyi ellenőrzésre 
vonatkozó jogkörének sérelme nélkül 
biztosítani kell a tagállamok és a Bizottság 
közötti, e rendelet keretében történő 
együttműködést, és meg kell állapítani 
azokat a feltételeket, amelyek lehetővé 
teszik a Bizottság számára, hogy – a 
nemzeti rendszerek ellenőrzésére irányuló 
stratégia tekintetében – meghatározza a 
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biztosítékok azon szintjét, amelyet a 
nemzeti ellenőrző szervektől meg kell 
kapnia.

biztosítékok azon szintjét, amelyet a 
nemzeti ellenőrző szervektől meg kell 
kapnia. A Bizottságnak mindent meg kell 
tennie annak biztosítása érdekében, hogy 
a megkívánt követelményszint ne rójon 
további adminisztratív terhet a 
kedvezményezettekre, tekintettel az alap 
jellegére és arra, hogy a 
kedvezményezettek többsége önkéntesen 
dolgozik.

Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat

42 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42a) Tekintettel az ajánlati felhívások 
közzétételének előírt időpontjára, az e 
rendelet elfogadása tekintetében szabott 
határidőkre és az operatív programok 
előkészítésére, célszerű lenne olyan 
szabályokat kialakítani, amelyek 2014-ben 
rugalmas áttérést tesznek lehetővé, 
kiküszöbölendő az ellátás megszakadását.

Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat

42 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42a) Ha bármilyen ok miatt úgy tűnik, 
hogy e rendelet 2014. január 1-jén nem 
vezethető be, a Bizottságnak átmeneti 
intézkedéseket kell hoznia, hogy el 
lehessen kerülni az uniós költségvetésből 
a leginkább rászorulók számára nyújtott 
segélyek csökkenését vagy folyósításuk 
leállását.
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Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Ha bármilyen ok miatt úgy tűnik, 
hogy e rendelet 2014. január 1-jén nem 
vezethető be, a Bizottság átmeneti 
intézkedéseket hoz, hogy el lehessen 
kerülni az uniós költségvetésből a 
leginkább rászorulók számára nyújtott 
segélyek csökkenését vagy folyósításuk 
leállását.

Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 albekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „leginkább rászoruló személyek”: olyan 
természetes személyek, egyének, vagy az e 
személyekből álló családok, háztartások 
vagy csoportok, akiknek rászorultságát a 
nemzeti illetékes hatóságok által
elfogadott, vagy a partnerszervezetek által 
megállapított és az említett illetékes 
hatóságok által jóváhagyott objektív 
kritériumok szerint határozták meg;

1. „leginkább rászoruló személyek”: olyan 
természetes személyek, egyének, vagy az e 
személyekből álló családok, háztartások 
vagy csoportok, akiknek rászorultságát a 
nemzeti illetékes hatóságok által vagy a 
partnerszervezetekkel együttműködve 
elfogadott és az említett illetékes hatóságok 
által jóváhagyott objektív kritériumok 
szerint határozták meg;

Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 albekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. „végső kedvezményezett”: az élelmiszert 
vagy termékeket kapó, illetve a kísérő 
intézkedések előnyeit élvező leginkább 
rászoruló személyek; 

7. „végső kedvezményezett”: az élelmiszert 
vagy termékeket kapó, illetve a kísérő 
intézkedések előnyeit élvező leginkább 
rászoruló személyek, az egyes tagállamok 
által nemzeti kritériumaiknak megfelelően 
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meghatározottak szerint;

Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alapot a nemzeti stratégiák 
kiegészítésére, nem pedig a szegénység 
felszámolását és a társadalmi befogadást 
célzó hosszú távú, fenntartható – és 
továbbra is a tagállamok felelősségi 
körébe tartozó – nemzeti programok 
helyett vagy azok csökkentésére kell 
felhasználni.

Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az alap olyan nemzeti programokat 
támogat, amelyek keretében a 
hajléktalanok és a gyermekek számára 
személyes felhasználásra szánt élelmiszert 
és alapvető fogyasztási cikkeket juttatnak a 
leginkább rászoruló személyek számára.

(1) Az alap olyan nemzeti programokat 
támogat, amelyek keretében a végső 
kedvezményezettek számára személyes 
felhasználásra szánt élelmiszert és alapvető 
fogyasztási cikkeket juttatnak a leginkább 
rászoruló személyek számára.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2014–2020 közötti időszak 
vonatkozásában az alapból finanszírozandó 
költségvetési kötelezettségvállalások 
tekintetében rendelkezésre álló globális 
források összege 2011. évi árakon
2 500 000 000 EUR, a II. mellékletben 

(1) A 2014–2020 közötti időszak 
vonatkozásában az alapból finanszírozandó 
költségvetési kötelezettségvállalások 
tekintetében rendelkezésre álló globális 
források összege reálértéken nem 
alacsonyabb a leginkább rászorulók 
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meghatározott éves bontásban. számára nyújtott európai élelmiszersegély-
program számára a 2007–2013 közötti 
időszakban biztosított összegnél.

Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a szegénység kockázatának kitett 
lakosság

Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet hatálybalépésétől számított 
három hónapon belül minden tagállam egy, 
a 2014. január 1. és 2020. december 31. 
közötti időszakra vonatkozó operatív 
programot nyújt be a Bizottságnak, amely a 
következőket tartalmazza:

E rendelet hatálybalépésétől számított 
három hónapon belül minden olyan 
tagállam, amely kérelmet kíván benyújtani 
az alaphoz egy, a 2014. január 1. és 
2020. december 31. közötti időszakra 
vonatkozó operatív programot nyújt be a 
Bizottságnak, amely a következőket 
tartalmazza:

Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet hatálybalépésétől számított 
három hónapon belül minden tagállam egy, 
a 2014. január 1. és 2020. december 31. 
közötti időszakra vonatkozó operatív 
programot nyújt be a Bizottságnak, amely a 
következőket tartalmazza:

E rendelet hatálybalépésétől számított 
három hónapon belül minden tagállam egy, 
a 2014. január 1. és 2020. december 31. 
közötti időszakra vonatkozó operatív 
programot nyújt be a Bizottságnak. A 
tagállami szinten hozott egyéb 
intézkedéseket kiegészíteni hivatott 
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program a következőket tartalmazza:

Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az Európai Szociális Alapnak kiegészítő 
jelleget biztosító mechanizmus bemutatása;

f) az Európai Szociális Alapnak kiegészítő 
jelleget biztosító mechanizmus bemutatása, 
a két alap által lefedett tevékenységek 
egyértelmű elhatárolásával;

Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – j pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az alapból származó támogatásra 
tervezett pénzügyi előirányzat összegének 
évenkénti bontását, valamint a 
társfinanszírozás mértékét a 18. cikkel 
összhangban tartalmazó táblázat;

i. az alapból származó támogatásra 
tervezett pénzügyi előirányzat összegének 
évenkénti bontását a 18. cikkel 
összhangban tartalmazó táblázat;

Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ennek a platformnak része az anyagi 
nélkülözés azonnali enyhítésén dolgozók 
és a hosszabb távú, fenntartható újbóli 
társadalmi beilleszkedésért tevékenykedő 
szervezetek közötti tapasztalatcsere 
ösztönzése, és annak vizsgálata, hogy 
miként lehet kapcsolatokat kiépíteni e 
különféle célkitűzések között.

Indokolás

A vészhelyzeti élelmiszer-segélyezés nagymértékben eltér a szegénység hosszú távú 



PE504.305v02-00 14/20 AD\931594HU.doc

HU

felszámolásán dolgozó szervezetek által végzett munkától, melyhez gyakorta külön képzés 
és/vagy szakképzettség szükséges. Biztosan vannak azonban olyan módozatok, melyek révén 
az eltérő szerepkörű szervezetek az együttműködéssel erősíthetik hatásukat, és a Bizottságnak 
lehetővé kell tennie e tapasztalatcseréket.

Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A végrehajtási jelentésekkel 
kapcsolatos eljárás a juttatott forrásokhoz 
és a támogatás jellegéhez képest nem lehet 
túl bonyolult, és nem okozhat 
szükségtelen adminisztratív terheket.

Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az értékeléseket az operatív program 
végrehajtásáért felelős hatóságoktól 
független szakértők végzik. Minden 
értékelést teljes egészében nyilvánosságra 
kell hozni.

(2) Az értékeléseket az operatív program 
végrehajtásáért felelős hatóságoktól 
független szakértők végzik. Minden 
értékelést teljes egészében nyilvánosságra 
kell hozni, ugyanakkor azok semmilyen 
esetben sem tartalmazhatnak az egyes 
kedvezményezettek személyazonosságára 
vonatkozó információkat.  

Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az értékelések a juttatott forrásokhoz 
és a támogatás jellegéhez képest nem 
lehetnek túl bonyolultak, és nem 
okozhatnak szükségtelen adminisztratív 
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terheket.

Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A személyes adatok e cikk értelmében 
történő feldolgozása során az irányító 
hatóság, valamint a kedvezményezettek és 
a partnerszervezetek a 
95/46/EK irányelvnek megfelelően járnak 
el.

(6) A személyes adatoknak a 13–17. cikk
értelmében történő feldolgozása során az 
irányító hatóság, valamint a 
kedvezményezettek és a partnerszervezetek 
a 95/46/EK irányelvnek megfelelően 
járnak el.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Társfinanszírozás Finanszírozás

Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az operatív program társfinanszírozási
aránya nem lehet magasabb a támogatható 
közkiadások 85 %-ánál.

(1) Az operatív program finanszírozási
aránya a támogatható közkiadások 100%-a. 
Önkéntes alapon és az alap 
felhasználásának optimalizálása céljából 
– lévén, hogy Európában nő a rászorulók 
száma – a tagállamok kiegészítő pénzügyi 
támogatást nyújthatnak az alapnak. 
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Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság operatív programot 
elfogadó határozata rögzíti az operatív 
program esetében alkalmazandó 
társfinanszírozási arányt és az alapból 
igénybe vehető támogatás maximális 
összegét.

(2) A Bizottság operatív programot 
elfogadó határozata rögzíti az alapból 
igénybe vehető támogatás maximális 
összegét.

Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. cikk törölve
Kifizetések emelése az átmeneti 
költségvetési nehézségekkel küzdő 
tagállamok esetében
(1) A tagállam kérésére az időközi 
kifizetést és a végső egyenleg összegét az 
operatív programra vonatkozó 
társfinanszírozási arányhoz képest 
10 százalékponttal növelt szintnek 
megfelelő összeggel lehet megemelni. A 
megemelt arány, amely nem lépheti túl a 
100 %-ot, az olyan kifizetési kérelmekre 
vonatkozik, amelyek azzal a számviteli 
időszakkal kapcsolatosak, amelyre a 
tagállam a kérelmét benyújtotta, és az azt 
követő számviteli időszakokra, amelyek 
során a tagállam megfelel az alábbi 
feltételek egyikének:
h) amennyiben az érintett tagállam 
bevezette az eurót, makrofinanszírozási 
támogatást kap az Uniótól a 
407/2010/EU tanácsi rendelettel 
összhangban;
i) amennyiben az érintett tagállam nem 
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vezette be az eurót, középtávú 
finanszírozási támogatást kap a 
332/2002/EK tanácsi rendelet értelmében;
j) a finanszírozási támogatás folyósítása 
az Európai Stabilitási Mechanizmus 
létrehozásáról szóló szerződés szerint 
történik.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak ellenére 
az időközi kifizetések és a végsőegyenleg-
kifizetések révén nyújtott uniós támogatás 
nem haladhatja meg a közpénzekből 
folyósított támogatást és az operatív 
programot jóváhagyó bizottsági 
határozatban előírt, az alapból nyújtott 
támogatás legmagasabb összegét.

Indokolás

Derek Vaughan költségvetésről szóló véleménytervezetének megfelelően a finanszírozásnak 
100%-osnak kell lennie, következésképpen a 19. cikk többé nem alkalmazandó.

Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hajléktalanoknak és a gyermekeknek 
szánt élelmiszert és termékeket maguk a 
partnerszervezetek is beszerezhetik.

A végső kedvezményezetteknek szánt 
élelmiszert és termékeket maguk a 
partnerszervezetek is beszerezhetik.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – második albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az élelmiszert és termékeket közszervezet 
is megvásárolhatja, és díjmentesen a 
partnerszervezetek rendelkezésére 
bocsáthatja. Ebben az esetben az élelmiszer 
az egységes közös piacszervezésről szóló 
…/.../EU rendelet 15. cikkének 

Az élelmiszert és termékeket közszervezet 
is megvásárolhatja, és díjmentesen a 
partnerszervezetek rendelkezésére 
bocsáthatja. Ebben az esetben az élelmiszer 
az egységes közös piacszervezésről szóló 
…/.../EU rendelet 15. cikkének 
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megfelelően rendelkezésre bocsátott 
intervenciós készletekből származó 
termékek felhasználásából, feldolgozásából 
vagy értékesítéséből is származhat, feltéve, 
hogy ez a gazdaságilag legkedvezőbb 
lehetőség, és nem késlelteti indokolatlanul 
az élelmiszerek partnerszervezetekhez való 
szállítását. Minden olyan összeg, amely e 
készletekkel kapcsolatos ügyletből 
származik, a leginkább rászoruló 
személyek javára használandó fel, és nem 
használható fel a tagállamok e rendelet 
18, cikkében előírt, a program 
társfinanszírozására vonatkozó 
kötelezettségeinek csökkentésére.

megfelelően rendelkezésre bocsátott 
intervenciós készletekből származó 
termékek felhasználásából, feldolgozásából 
vagy értékesítéséből is származhat, feltéve, 
hogy ez a gazdaságilag legkedvezőbb 
lehetőség, és nem késlelteti indokolatlanul 
az élelmiszerek partnerszervezetekhez való 
szállítását. Minden olyan összeg, amely e 
készletekkel kapcsolatos ügyletből 
származik, a leginkább rászoruló 
személyek javára használandó fel. Ez a 
program kiegészítéseképpen történik, és 
nem csökkenti a tagállamok számára 
előirányzott költségvetést.

Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az élelmiszer, illetve a hajléktalanok 
vagy a gyermekek számára személyes 
felhasználásra szánt alapvető fogyasztási 
cikkek beszerzésének költségei;

a) az élelmiszer, illetve a végső 
kedvezményezettek számára személyes 
felhasználásra szánt alapvető fogyasztási 
cikkek beszerzésének költségei;

Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben közszervezet a 
hajléktalanok és a gyermekek számára 
személyes felhasználásra szánt élelmiszert 
és alapvető fogyasztási cikket vásárol és 
partnerszervezetek számára továbbítja 
azokat, az élelmiszernek és a termékeknek 
a partnerszervezetek raktárába történő 
szállításának költségei, az a) pontban 
említett költségek 1 %-ának megfelelő 
átalányösszegként megadva;

b) amennyiben közszervezet a végső 
kedvezményezettek számára személyes 
felhasználásra szánt élelmiszert és alapvető 
fogyasztási cikket vásárol és 
partnerszervezetek számára továbbítja 
azokat, az élelmiszernek és a termékeknek 
a partnerszervezetek raktárába történő 
szállításának költségei, az a) pontban 
említett költségek 1%-ának megfelelő 
átalányösszegként megadva;
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Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A finanszírozási eszközök 
rendelkezésére állásának függvényében a 
Bizottság az időközi kifizetést legkésőbb a 
kifizetési kérelemnek a Bizottság által 
történt igazolt átvételét követő 60 napon
belül teljesíti.

(5) A finanszírozási eszközök 
rendelkezésére állásának függvényében a 
Bizottság az időközi kifizetést legkésőbb a 
kifizetési kérelemnek a Bizottság által 
történt igazolt átvételét követő 30 napon
belül teljesíti.
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