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

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Budżetowa

2012/0295(COD)

27.3.2013

OPINIA
Komisji Budżetowej

dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

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

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Derek Vaughan



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

PL

PA_Legam



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

PL

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Komisja Europejska zaproponowała rozporządzenie (w sprawie Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym) ustawiające na lata 2014–2020 nowy instrument, który 
uzupełnia istniejące instrumenty spójności, przede wszystkim Europejski Fundusz Społeczny, 
i obejmuje takie kwestie jak najcięższe i najbardziej szkodliwe społecznie formy ubóstwa, 
niedobór żywności, bezdomność i materialną deprywację dzieci, oraz wspiera środki 
towarzyszące mające na celu ponowną integrację społeczną osób najbardziej potrzebujących 
w Unii.

Dla tego nowego instrumentu Komisja proponuje w kolejnych wieloletnich ramach 
finansowych na lata 2014–2020 budżet w wysokości 2,5 mld EUR według cen z 2011 r. 
Sprawozdawca przyjmuje z zadowoleniem utworzenie Funduszu, jest jednak zaniepokojony 
zaproponowanym poziomem środków, gdyż oznaczałby on redukcję w stosunku do obecnego 
programu pomocy żywnościowej. Ponadto należy podkreślić, że zakres Funduszu został 
rozszerzony, tak aby wsparcia w ramach Funduszu można było udzielać osobom bezdomnym 
i dotkniętym deprywacją materialną.

Sprawozdawca zauważa, że finansowanie tego programu powinno pochodzić z ogólnych 
środków przyznanych państwom członkowskim w ramach funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności. W konsekwencji ten nowy Fundusz zostanie wdrożony w ramach 
zarządzania dzielonego, przy zastosowaniu przepisów wykonawczych obowiązujących w 
odniesieniu do funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Wniosek Komisji wydaje się w 
niektórych swoich elementach złożony i może doprowadzić do zwiększenia obciążeń 
administracyjnych spoczywających na beneficjentach, którymi w głównej mierze będą 
organizacje pozarządowe.   Chociaż Komisja poczyniła pewne wysiłki w celu uproszczenia 
tych zasad, sprawozdawca uważa, że podstawowe znaczenie ma, by rozporządzenie było 
możliwe jak najprostsze , tak aby mogło w jak największym stopniu przyczynić się do 
ograniczania ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Sprawozdawca zwraca uwagę, że Fundusz zastępuje program dystrybucji żywności, 
odpowiedzialny za dystrybucję żywności wśród obywateli UE, dokonywaną z 
wykorzystaniem nadwyżek produktów rolnych, które w innym przypadku mogłyby zostać 
zniszczone.  Oczekiwane uszczuplenie zapasów interwencyjnych i ich wysoka 
nieprzewidywalność w latach 2011–2020 pozbawiły program dystrybucji żywności 
początkowej racji bytu – pod koniec 2013 r. program zostanie zakończony. Jeżeli tylko jest to 
możliwe, zapasy interwencyjne powinny jednak być wykorzystywane bezpłatnie na rzecz 
osób najbardziej potrzebujących i powinny funkcjonować jako dodatkowy element programu, 
bez odliczania ich od budżetów przydzielonych poszczególnym państwom członkowskim. 

Sprawozdawca proponuje, by usunąć zapis dotyczący współfinansowania, który dla 
niektórych państw członkowskich, zwłaszcza tych, które borykają się z poważnymi 
trudnościami gospodarczymi i finansowymi, mógłby okazać się przeszkodą w dostępie do 
Funduszu. Nie należy bowiem uzależniać pomocy na rzecz eliminacji ubóstwa, bezdomności 
i deprywacji materialnej od zdolności państw członkowskich do współfinansowania.
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POPRAWKI

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako 
do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek: 

Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Zgodnie z konkluzjami Rady 
Europejskiej z dnia 17 czerwca 2010 r., w 
których przyjęto unijną strategię na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, Unia i państwa członkowskie 
wyznaczyły sobie cel, jakim jest 
zmniejszenie do roku 2020 o co najmniej 
20 milionów liczby osób zagrożonych 
ubóstwem bądź wykluczeniem 
społecznym.

(1) Zgodnie z konkluzjami Rady 
Europejskiej z dnia 17 czerwca 2010 r., w 
których przyjęto unijną strategię na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, Unia i państwa członkowskie 
wyznaczyły sobie cel, jakim jest 
zmniejszenie do roku 2020 o co najmniej 
20 milionów liczby osób zagrożonych 
ubóstwem bądź wykluczeniem 
społecznym. Należy jednak odnotować, że 
liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym zwiększyła się i 
wyniosła 24,2% w 2011 r. w porównaniu z 
23,4% w 2010 r. 

Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Europejski Fundusz Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym (zwany dalej 
„Funduszem”) powinien zwiększyć 
spójność społeczną, przyczyniając się do 
ograniczenia skali ubóstwa w Unii poprzez 
wspieranie systemów krajowych 
świadczących pomoc inną niż finansowa 
osobom najbardziej potrzebującym, aby 
wpływać na zmniejszenie niedoboru 
żywności oraz skali bezdomności i 

(4) Europejski Fundusz Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym (zwany dalej 
„Funduszem”) powinien zwiększyć 
spójność społeczną, przyczyniając się do 
ograniczenia skali ubóstwa w Unii poprzez 
wspieranie systemów krajowych 
świadczących pomoc inną niż finansowa 
osobom najbardziej potrzebującym.
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deprywacji materialnej dzieci.

Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Europejski Fundusz Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym (zwany dalej
„Funduszem”) powinien zwiększyć 
spójność społeczną, przyczyniając się do 
ograniczenia skali ubóstwa w Unii poprzez 
wspieranie systemów krajowych 
świadczących pomoc inną niż finansowa 
osobom najbardziej potrzebującym, aby 
wpływać na zmniejszenie niedoboru 
żywności oraz skali bezdomności i 
deprywacji materialnej dzieci.

(4) Europejski Fundusz Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym (zwany dalej
„Funduszem”) powinien zwiększyć 
spójność społeczną, przyczyniając się do 
ograniczenia skali ubóstwa w Unii poprzez 
wspieranie, przede wszystkim w formie 
dostaw żywności, systemów krajowych 
świadczących pomoc inną niż finansowa 
osobom najbardziej potrzebującym, aby 
wpływać na zmniejszenie niedoboru 
żywności oraz skali bezdomności i 
deprywacji materialnej dzieci.

Uzasadnienie

Symboliczna kwota oferowana w ramach Funduszu powinna skupiać się głównie na pilnym 
zaopatrzeniu w żywność. Fundusz nie powinien jednak w żadnym wypadku być postrzegany 
przez państwa członkowskie jako okazja do ograniczenia przez nie krajowych środków 
budżetowych na eliminację ubóstwa oraz na programy reintegracji społecznej, które nadal 
pozostają w gestii państw członkowskich.

Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Fundusz nie może zastępować 
polityki społecznej, którą rządy państw 
członkowskich prowadzą, aby ograniczyć 
zapotrzebowanie na kryzysową pomoc 
materialną oraz realizować trwałe cele 
i politykę na rzecz pełnej eliminacji głodu, 
ubóstwa i wykluczenia społecznego.
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Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W programie operacyjnym każdego 
państwa członkowskiego powinno się 
określić i uzasadnić formy deprywacji 
materialnej, objęte pomocą oraz opisać 
cele i cechy pomocy osobom najbardziej 
potrzebującym, która zostanie udzielona ze 
wsparciem systemów krajowych. Powinien 
on również zawierać elementy niezbędne 
do zapewnienia skutecznego i sprawnego 
wdrożenia programu operacyjnego.

(8) W programie operacyjnym każdego 
państwa członkowskiego powinno się 
określić i uzasadnić formy deprywacji 
materialnej, objęte pomocą oraz opisać 
cele i cechy pomocy osobom najbardziej 
potrzebującym, która zostanie udzielona ze 
wsparciem systemów krajowych. Potrzeba 
uzyskania dostępu do pomocy 
żywnościowej powinna być pierwszą 
formą deprywacji, na której koncentrują 
się państwa członkowskie. Powinien on 
również zawierać elementy niezbędne do 
zapewnienia skutecznego i sprawnego 
wdrożenia programu operacyjnego.

Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Konieczne jest ustalenie 
maksymalnego poziomu 
współfinansowania programów 
operacyjnych ze środków Funduszu, aby 
osiągnąć efekt mnożnikowy dotyczący 
zasobów Unii; jednocześnie należy zająć 
się sytuacją państw członkowskich 
zmagających się z tymczasowymi 
trudnościami budżetowymi.

skreślony
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) [Wniosek w sprawie] rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady
ustanawiającego wspólną organizację 
rynków produktów rolnych
(rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynków; CMO) stanowi, że 
zbyt produktów zakupionych w ramach 
interwencji publicznej może odbyć się 
przez udostępnienie ich w ramach 
programu dystrybucji żywności osobom 
najbardziej potrzebującym w Unii, jeśli 
przedmiotowy program tak stanowi. Biorąc 
pod uwagę, w zależności od okoliczności, 
że pozyskiwanie żywności w wyniku 
użytkowania, przetwarzania lub sprzedaży 
takich zapasów może być opcją 
najkorzystniejszą pod względem 
ekonomicznym, należy zezwolić na taką 
możliwość w niniejszym rozporządzeniu.
Kwoty pochodzące z transakcji dotyczącej 
zapasów powinny zostać wykorzystane na 
rzecz osób najbardziej potrzebujących i nie 
powinny być wykorzystywane w sposób 
zmniejszający zobowiązanie państw 
członkowskich do współfinansowania 
programu. Aby zapewnić najbardziej 
wydajne wykorzystanie zapasów 
interwencyjnych oraz kwot pochodzących 
z transakcji dotyczących zapasów, Komisja 
powinna, zgodnie z art. 19 lit. e) 
rozporządzenia (UE) nr [CMO], przyjąć 
akty wykonawcze ustanawiające procedury 
umożliwiające użytkowanie, przetwarzanie 
lub sprzedaż produktów pochodzących z 
zapasów interwencyjnych dla celów 
programu na rzecz osób najbardziej 
potrzebujących.

(17) Rozporządzenie (UE) nr …
Parlamentu Europejskiego i Rady
ustanawiające wspólną organizację 
rynków produktów rolnych z dnia …/20xx
(rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynków; CMO) stanowi, że 
zbyt produktów zakupionych w ramach 
interwencji publicznej może odbyć się 
przez udostępnienie ich w ramach 
programu dystrybucji żywności osobom 
najbardziej potrzebującym w Unii, jeśli 
przedmiotowy program tak stanowi. Biorąc 
pod uwagę, w zależności od okoliczności, 
że pozyskiwanie żywności w wyniku 
użytkowania, przetwarzania lub sprzedaży 
takich zapasów może być opcją 
najkorzystniejszą pod względem 
ekonomicznym, należy zezwolić na taką 
możliwość w niniejszym rozporządzeniu.
Kwoty pochodzące z transakcji dotyczącej 
zapasów powinny zostać wykorzystane na 
rzecz osób najbardziej potrzebujących i nie 
powinny zmniejszać budżetu 
przydzielonego poszczególnym państwom 
członkowskim. Aby zapewnić najbardziej 
wydajne wykorzystanie zapasów 
interwencyjnych oraz kwot pochodzących 
z transakcji dotyczących zapasów, Komisja 
powinna, zgodnie z art. 19 lit. e) 
rozporządzenia (UE) nr [CMO], przyjąć 
akty wykonawcze ustanawiające procedury 
umożliwiające użytkowanie, przetwarzanie 
lub sprzedaż produktów pochodzących z 
zapasów interwencyjnych dla celów 
programu na rzecz osób najbardziej 
potrzebujących.
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Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Państwa członkowskie powinny 
wyznaczyć dla programu operacyjnego 
instytucję zarządzającą, instytucję 
certyfikującą i funkcjonalnie niezależną 
instytucję audytową. Aby zapewnić 
państwom członkowskim elastyczność w 
ustanawianiu systemów kontroli, należy 
przewidzieć możliwość wykonywania 
funkcji instytucji certyfikującej przez 
instytucję zarządzającą. Państwa 
członkowskie powinny mieć również 
możliwość wyznaczenia instytucji 
pośredniczących do wykonywania 
niektórych zadań instytucji zarządzającej 
lub instytucji certyfikującej. Państwa 
członkowskie powinny w takim przypadku 
wyraźnie określić obowiązki i funkcje tych 
instytucji.

(21) Państwa członkowskie powinny 
wyznaczyć dla programu operacyjnego 
instytucję zarządzającą, instytucję 
certyfikującą i funkcjonalnie niezależną 
instytucję audytową. Aby zapewnić 
państwom członkowskim elastyczność w 
ustanawianiu systemów kontroli, należy 
przewidzieć możliwość wykonywania 
funkcji instytucji certyfikującej przez 
instytucję zarządzającą. Państwa 
członkowskie powinny mieć również 
możliwość wyznaczenia instytucji 
pośredniczących do wykonywania 
niektórych zadań instytucji zarządzającej 
lub instytucji certyfikującej. Państwa 
członkowskie powinny w takim przypadku 
wyraźnie określić obowiązki i funkcje tych 
instytucji. Państwa członkowskie powinny 
podejmować wszelkie działania w celu 
usunięcia przeszkód związanych z 
obciążeniami administracyjnymi, które 
mogą ciążyć na stowarzyszeniach 
charytatywnych.

Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Bez uszczerbku dla uprawnień 
Komisji w zakresie kontroli finansowej 
należy zapewnić współpracę między 
państwami członkowskimi a Komisją w 
ramach niniejszego rozporządzenia oraz 
ustalić kryteria, które pozwolą Komisji 
określić w kontekście przyjętej przez nią 
strategii kontroli systemów krajowych 

(25) Bez uszczerbku dla uprawnień 
Komisji w zakresie kontroli finansowej 
należy zapewnić współpracę między 
państwami członkowskimi a Komisją w 
ramach niniejszego rozporządzenia oraz 
ustalić kryteria, które pozwolą Komisji 
określić w kontekście przyjętej przez nią 
strategii kontroli systemów krajowych 
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poziom gwarancji, które powinna ona 
uzyskać ze strony krajowych instytucji 
audytowych.

poziom gwarancji, które powinna ona 
uzyskać ze strony krajowych instytucji 
audytowych. Komisja Europejska musi 
podjąć wszelkie kroki, aby dopilnować, że 
poziom wymagań nie stanowi 
dodatkowego obciążenia 
administracyjnego dla beneficjentów, 
biorąc pod uwagę charakter funduszu i 
fakt, że beneficjentami są głównie 
wolontariusze.

Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 42 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42a) Mając na uwadze datę ogłoszenia 
przetargów, termin przyjęcia niniejszego 
rozporządzenia i konieczność 
przygotowania programów operacyjnych, 
należałoby zapewnić przepisy 
umożliwiające elastyczne przejście w 
2014 r. do korzystania z nowego 
instrumentu, aby uniknąć przerwy w 
dostawach żywności.

Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 42 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42a) Jeżeli z jakiegoś powodu okaże się, 
że niniejsze rozporządzenie nie może 
obowiązywać od dnia 1 stycznia 2014 r., 
Komisja powinna podjąć kroki 
przejściowe dla uniknięcia wstrzymania 
lub ograniczenia pomocy z budżetu 
europejskiego dla osób najbardziej 
potrzebujących.
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Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Jeżeli z jakiegoś powodu okaże się, że 
niniejsze rozporządzenie nie może 
obowiązywać od dnia 1 stycznia 2014 r., 
Komisja powinna podjąć kroki 
przejściowe dla uniknięcia wstrzymania 
lub ograniczenia pomocy z budżetu 
europejskiego dla osób najbardziej 
potrzebujących.

Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „osoby najbardziej potrzebujące” 
oznaczają osoby fizyczne, w tym osoby 
żyjące samotnie, w rodzinie lub grupy 
złożone z takich osób, których potrzeba 
uzyskania pomocy została stwierdzona na 
podstawie obiektywnych kryteriów 
przyjętych przez właściwe organy krajowe 
lub ustalonych przez organizacje 
partnerskie i zatwierdzonych przez 
odnośne właściwe organy;

1) „osoby najbardziej potrzebujące” 
oznaczają osoby fizyczne, w tym osoby 
żyjące samotnie, w rodzinie lub grupy 
złożone z takich osób, których potrzeba 
uzyskania pomocy została stwierdzona na 
podstawie obiektywnych kryteriów 
przyjętych przez właściwe organy krajowe 
lub we współpracy z organizacjami 
partnerskimi i zatwierdzonych przez 
odnośne właściwe organy;

Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7) „odbiorcy końcowi” oznaczają osoby 
najbardziej potrzebujące otrzymujące 
żywność lub inne produkty lub 

7) „odbiorcy końcowi” oznaczają osoby 
najbardziej potrzebujące otrzymujące
żywność lub inne produkty lub 
korzystające ze środków towarzyszących, 
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korzystające ze środków towarzyszących; określone przez państwa członkowskie w 
zależności od warunków krajowych;

Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Fundusz jest wykorzystywany jako 
uzupełnienie strategii krajowych, a nie 
w celu zastąpienia lub ograniczenia 
krajowych, długoterminowych, trwałych 
programów mających na celu eliminację 
ubóstwa i włączenie społeczne, 
pozostających w gestii państw 
członkowskich.

Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ramach Funduszu udziela się 
wsparcia programom krajowym, w których 
dostarcza się osobom najbardziej 
potrzebującym, za pośrednictwem 
organizacji partnerskich wybranych przez 
państwa członkowskie, produkty 
żywnościowe i podstawowe produkty 
konsumpcyjne do osobistego użytku osób 
bezdomnych lub dzieci.

1. W ramach Funduszu udziela się 
wsparcia programom krajowym, w których 
dostarcza się osobom najbardziej 
potrzebującym, za pośrednictwem 
organizacji partnerskich wybranych przez 
państwa członkowskie, produkty 
żywnościowe i podstawowe produkty 
konsumpcyjne do osobistego użytku
odbiorców końcowych.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dostępne zasoby ogólne przeznaczone 
na zobowiązania budżetowe w ramach 

1. Dostępne zasoby ogólne przeznaczone 
na zobowiązania budżetowe w ramach 
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Funduszu w okresie 2014–2020 wynoszą 
2 500 000 000 EUR według cen z 2011 r., 
zgodnie z rocznym podziałem 
przedstawionym w załączniku II.

Funduszu w okresie 2014–2020 nie są
według wartości rzeczywistych niższe niż 
kwota przyznana w Europejskim 
Programie Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym na okres 2007-2013.

Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) liczba osób zagrożonych ubóstwem

Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie przedkłada 
Komisji, w ciągu trzech miesięcy od 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, jeden program operacyjny, 
obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 
r. do dnia 31 grudnia 2020 r., z podaniem 
następujących informacji:

Każde państwo członkowskie, które chce 
złożyć wniosek o skorzystanie z Funduszu,
przedkłada Komisji, w ciągu trzech 
miesięcy od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, jeden program operacyjny, 
obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 
r. do dnia 31 grudnia 2020 r., z podaniem 
następujących informacji:

Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie przedkłada 
Komisji, w ciągu trzech miesięcy od 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, jeden program operacyjny, 
obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 
r. do dnia 31 grudnia 2020 r., z podaniem 

Każde państwo członkowskie przedkłada 
Komisji, w ciągu trzech miesięcy od
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, jeden program operacyjny, 
obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 
r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
Komplementarny w stosunku do innych 
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następujących informacji: środków podejmowanych na szczeblu 
państw członkowskich program zawiera 
następujące informacje:

Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) opis zastosowanego sposobu 
zapewnienia spójności z Europejskim 
Funduszem Społecznym;

f) opis zastosowanego sposobu 
zapewnienia spójności z Europejskim 
Funduszem Społecznym, pokazujący jasne 
rozgraniczenie między działaniami 
finansowanymi z tych dwóch funduszy;

Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera j – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) tabelę określającą na każdy rok kwotę 
środków finansowych przewidzianych na 
wsparcie z Funduszu i na 
współfinansowanie, zgodnie z art. 18;

(i) tabelę określającą na każdy rok kwotę 
środków finansowych przewidzianych na 
wsparcie z Funduszu;

Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do zakresu działania tej platformy należy 
zachęcanie do wymiany między wszystkimi 
podmiotami zajmującymi się doraźnym 
łagodzeniem deprywacji materialnej 
i organizacjami pracującymi na rzecz 
bardziej długoterminowej, trwałej 
reintegracji społecznej, a także refleksja 
nad tym, w jaki sposób można powiązać te 
odrębne cele.
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Uzasadnienie

Zapewnianie kryzysowej pomocy żywnościowej to praca bardzo odmienna od tej, którą 
prowadzą organizacje działające na rzecz długoterminowej eliminacji ubóstwa, co często 
wymaga specjalnego wyszkolenia i/lub kwalifikacji. Można jednak zapewne wypracować 
metody, dzięki którym różne organizacje, spełniające różne role, mogłyby przez współpracę 
zwiększyć swoje oddziaływanie, a Komisja powinna umożliwiać zaistnienie takiej wymiany.

Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Procedura dotycząca sprawozdań 
z realizacji nie jest nadmiernie 
rozbudowana w porównaniu 
z przyznanymi środkami finansowymi 
i charakterem wsparcia oraz nie powoduje 
nadmiernego obciążenia 
administracyjnego.

Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Oceny przeprowadzają eksperci, którzy 
są funkcjonalnie niezależni od organów 
odpowiedzialnych za realizację programu 
operacyjnego. Wszystkie oceny są 
podawane do wiadomości publicznej w 
całości.

2. Oceny przeprowadzają eksperci, którzy 
są funkcjonalnie niezależni od organów 
odpowiedzialnych za realizację programu 
operacyjnego. Wszystkie oceny są 
podawane do wiadomości publicznej w 
całości, lecz nie mogą zawierać informacji 
dotyczących tożsamości przyjmowanych 
osób.  

Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Oceny nie są nadmiernie 
rozbudowane w porównaniu 
z przyznanymi środkami finansowymi 
i charakterem wsparcia oraz nie powodują 
nadmiernego obciążenia 
administracyjnego.

Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Przy przetwarzaniu danych osobowych 
na podstawie niniejszego artykułu
instytucja zarządzająca oraz beneficjenci i 
organizacje partnerskie działają zgodnie z 
dyrektywą 95/46/WE.

6. Przy przetwarzaniu danych osobowych 
na podstawie art. 13–17 instytucja 
zarządzająca oraz beneficjenci i 
organizacje partnerskie działają zgodnie z 
dyrektywą 95/46/WE.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Współfinansowanie Finansowanie

Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Poziom współfinansowania na poziomie 
programu operacyjnego nie przekracza 
85% publicznych wydatków 
kwalifikowalnych.

1. Poziom finansowania na poziomie 
programu operacyjnego wynosi 100%
publicznych wydatków kwalifikowalnych.
Na zasadzie dobrowolności i dla 
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zoptymalizowania wykorzystania 
funduszu w kontekście zwiększania się 
liczby osób potrzebujących w Europie 
państwa członkowskie mogą przyznać 
dodatkowe wsparcie finansowe na rzecz 
funduszu. 

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W decyzji Komisji o przyjęciu programu 
operacyjnego ustala się poziom 
współfinansowania mający zastosowanie 
do tego programu i maksymalną kwotę 
wsparcia z Funduszu.

2. W decyzji Komisji o przyjęciu programu 
operacyjnego ustala się maksymalną kwotę 
wsparcia z Funduszu.

Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19 skreślony
Zwiększenie płatności dla państw 
członkowskich mających tymczasowe 
trudności budżetowe
1. Na wniosek państwa członkowskiego 
płatności okresowe i płatność salda 
końcowego mogą zostać zwiększone o 10 
punktów procentowych ponad poziom 
współfinansowania mający zastosowanie 
do danego programu operacyjnego. 
Zwiększony poziom finansowania, który 
nie może przekraczać 100 %, stosuje się 
do wniosków o płatność w okresie 
obrachunkowym, w którym państwo 
członkowskie przedstawiło swój wniosek, i 
w następnych okresach obrachunkowych, 
podczas których państwo członkowskie 
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spełnia jeden z następujących warunków:
a) jeżeli dane państwo członkowskie 
przyjęło euro, otrzymuje pomoc 
makrofinansową Unii zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (UE) nr 407/2010;
b) jeżeli dane państwo członkowskie nie 
przyjęło euro, otrzymuje 
średnioterminową pomoc finansową 
zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 
332/2002;
c) pomoc finansowa jest mu udostępniona 
zgodnie z Traktatem ustanawiającym 
europejski mechanizm stabilności.
2. Niezależnie od przepisów ust. 1 
wsparcie Unii realizowane przez płatności 
okresowe i płatności salda końcowego nie 
jest wyższe niż wsparcie publiczne i 
maksymalna kwota wsparcia z Funduszu 
określone w decyzji Komisji o 
zatwierdzeniu programu operacyjnego.

Uzasadnienie

Zgodnie z projektem opinii budżetowej D. Vaughana poziom finansowania powinien wynosić 
100%, w związku z czym art. 19 nie ma już zastosowania.

Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Żywność i inne produkty dla osób 
bezdomnych lub dzieci mogą być 
kupowane przez same organizacje 
partnerskie.

Żywność i inne produkty dla odbiorców 
końcowych mogą być kupowane przez 
same organizacje partnerskie.
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Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Mogą one być również kupowane przez 
podmiot publiczny i udostępniane 
bezpłatnie organizacjom partnerskim. W 
takim przypadku żywność może być 
pozyskana w wyniku użytkowania, 
przetwarzania lub sprzedaży produktów 
pochodzących z zapasów interwencyjnych 
udostępnionych zgodnie z art. 15 
rozporządzenia (UE) nr [CMO], pod 
warunkiem że jest to opcja 
najkorzystniejsza pod względem 
ekonomicznym i że jej zastosowanie nie 
opóźni dostarczenia produktów 
żywnościowych organizacjom partnerskim.
Każda kwota pochodząca z transakcji 
dotyczącej zapasów jest wykorzystywana 
na rzecz osób najbardziej potrzebujących i 
nie jest wykorzystywana w sposób 
zmniejszający zobowiązanie państw 
członkowskich, nałożone w art. 18 
niniejszego rozporządzenia, do 
współfinansowania programu.

Mogą one być również kupowane przez 
podmiot publiczny i udostępniane 
bezpłatnie organizacjom partnerskim. W 
takim przypadku żywność może być 
pozyskana w wyniku użytkowania, 
przetwarzania lub sprzedaży produktów 
pochodzących z zapasów interwencyjnych 
udostępnionych zgodnie z art. 15 
rozporządzenia (UE) nr [CMO], pod 
warunkiem że jest to opcja 
najkorzystniejsza pod względem 
ekonomicznym i że jej zastosowanie nie 
opóźni dostarczenia produktów 
żywnościowych organizacjom partnerskim.
Każda kwota pochodząca z transakcji 
dotyczącej zapasów jest wykorzystywana 
na rzecz osób najbardziej potrzebujących. 
Jest ona uzupełnieniem programu i nie 
zmniejsza budżetu przydzielonego 
poszczególnym państwom członkowskim.

Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) koszty zakupu żywności lub 
podstawowych produktów 
konsumpcyjnych do użytku osobistego
osób bezdomnych lub dzieci;

a) koszty zakupu żywności lub 
podstawowych produktów 
konsumpcyjnych do użytku osobistego
beneficjentów końcowych;

Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 1 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku gdy podmiot publiczny 
kupuje żywność lub podstawowe produkty 
konsumpcyjne do użytku osobistego osób 
bezdomnych lub dzieci i dostarcza je 
organizacjom partnerskim, koszty 
transportu żywności i innych produktów do 
magazynów organizacji partnerskich, w 
zryczałtowanej wysokości 1 % kosztów, o 
których mowa w lit. a);

b) w przypadku gdy podmiot publiczny 
kupuje żywność lub podstawowe produkty 
konsumpcyjne do użytku osobistego
odbiorców końcowych i dostarcza je 
organizacjom partnerskim, koszty 
transportu żywności i innych produktów do 
magazynów organizacji partnerskich, w 
zryczałtowanej wysokości 1 % kosztów, o 
których mowa w lit. a);

Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Z zastrzeżeniem dostępności środków 
Komisja dokonuje płatności okresowej nie 
później niż 60 dni od daty zarejestrowania 
przez Komisję wniosku o płatność.

5. Z zastrzeżeniem dostępności środków 
Komisja dokonuje płatności okresowej nie 
później niż 30 dni od daty zarejestrowania 
przez Komisję wniosku o płatność.
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