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Изменение 64

Milan Cabrnoch

Проект на законодателна резолюция
0

Проект на законодателна резолюция Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. en

Обосновка

Въпреки несъмнената спешна необходимост от предоставяне на помощ и 
подпомагане на най-нуждаещите се лица в Европейския съюз, ние считаме, че подобни 
мерки се осъществяват по-добре и по-ефективно от отделните държави членки 
посредством техните национални социални програми и регионални и местни власти, 
които най-добре могат да идентифицират и отговорят на потребностите на най-
нуждаещите се хора и деца в техните държави. Политиката на сближаване на ЕС 
следва да се концентрира върху активирането на мерките и да допринесе за 
преодоляване на бедността чрез програмите на Европейския социален фонд (ЕСФ), за 
да помогне на хората в неравностойно положение да започнат работа. Считаме, че 
настоящото предложение за регламент не е съвместимо с принципа на 
субсидиарност. Освен това се съмняваме в ефективността на този механизъм, като 
се опасяваме от допълнителни бюрократични структури и последици в резултат на 
такова преразпределение.

Изменение 65
Sylvie Guillaume

Предложение за регламент
Заглавие 0

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за Предложение за
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
относно Фонда за европейско 
подпомагане на най-нуждаещите се 
лица

относно Фонда за европейско 
подпомагане с храна на нуждаещите
се лица
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Or. fr

Изменение 66
Marije Cornelissen

Предложение за регламент
Позоваване 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– като взе предвид Хартата за 
основните права на Европейския съюз, 
и по-специално членове 1, 24 и 34 от 
нея,

Or. en

Изменение 67
Emer Costello

Предложение за регламент
Позоваване 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– като взе предвид доклада на 
Eurofound (2012) относно третото 
европейско проучване на качеството 
на живот „Качеството на живот в 
Европа: въздействие на кризата“;

Or. en

Изменение 68
Emer Costello

Предложение за регламент
Позоваване 6б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– като взе предвид доклада на 
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Eurofound (2012) „Консултантски 
услуги в Европейския съюз по 
въпросите на задълженията на 
домакинствата“;

Or. en

Изменение 69
Frédéric Daerden

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(1) В съответствие със заключенията на 
Европейския съвет от 17 юни 2010 г., с 
които беше приета стратегията на 
Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, Съюзът и 
държавите членки си поставиха целта 
към 2020 г. хората в риск от бедност и 
социално изключване да бъдат поне с 
20 милиона по-малко. Не можем обаче 
да не отбележим, че броят на хората, 
изправени пред риск от бедност и 
социално изключване, е нараснал, 
достигайки 24,2 % през 2011 г. срещу 
23,4 % през 2010 г.

Or. fr

Изменение 70
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjeе

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В съответствие със заключенията на 
Европейския съвет от 17 юни 2010 г., с 
които беше приета стратегията на 
Съюза за интелигентен, устойчив и 

(1) Като отчетоха огромното 
значение на снабдяването с 
хранителни и земеделски продукти и 
на подпомагането на най-
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приобщаващ растеж, Съюзът и 
държавите членки си поставиха целта 
към 2020 г. хората в риск от бедност и 
социално изключване да бъдат поне с 
20 милиона по-малко.

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

Or. fr

Изменение 71
Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Броят на хората в Съюза, живеещи в 
материални и дори в тежки 
материални лишения се увеличава, 
като често пъти степента им на 
социално изключване е твърде голяма, 
за да могат да се възползват от мерките 
за активизиране съгласно Регламент 
(ЕС) № […..РОР], и по-специално 
съгласно Регламент (ЕС) № […ЕСФ].

(2) През 2011 г. около 24,2 % от 
населението в Европа (или около 
119,6 милиона души в ЕС-27, от които 
25 милиона деца) се считаха за 
застрашени от бедност и/или 
социално изключване, съгласно 
приетото от стратегията 
„Европа 2020“ определение. В 
страните, в които се прилагат така 
наречените политики на строги 
икономии, броят на хората, живеещи в 
материални лишения, се увеличава 
драстично, като често пъти степента им 
на социално изключване е твърде 
голяма, за да могат да се възползват от 
мерките за активизиране съгласно 
Регламент (ЕС) № […..РОР], и по-
специално съгласно Регламент 
(ЕС) № […ЕСФ], което в този 
контекст придава важна роля на 
Фонда за европейско подпомагане на 
най-нуждаещите се лица.

Or. pt
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Изменение 72
Marije Cornelissen

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Броят на хората в Съюза, живеещи в 
материални и дори в тежки материални 
лишения се увеличава, като често пъти
степента им на социално изключване е 
твърде голяма, за да могат да се 
възползват от мерките за активизиране 
съгласно Регламент (ЕС) № […..РОР], и 
по-специално съгласно Регламент 
(ЕС) № […ЕСФ].

(2) Броят на хората в Съюза, живеещи в 
материални и дори в тежки материални 
лишения, се увеличава, като степента 
им на социално изключване е твърде 
голяма, за да могат да се възползват от 
традиционните мерки за активизиране 
съгласно Регламент (ЕС) № […..РОР], и 
по-специално съгласно Регламент 
(ЕС) № […ЕСФ]. Като има предвид, че 
това развитие противоречи на целта, 
заложена в стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж.

Or. en

Изменение 73
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjeе

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Броят на хората в Съюза, живеещи в 
материални и дори в тежки материални 
лишения се увеличава, като често пъти 
степента им на социално изключване е 
твърде голяма, за да могат да се 
възползват от мерките за активизиране 
съгласно Регламент (ЕС) № […..РОР], и 
по-специално съгласно Регламент 
(ЕС) № […ЕСФ].

(2) Броят на хората в Съюза, живеещи в 
материални лишения и хранителен 
недоимък и дори в тежки материални 
лишения и хранителен недоимък, се 
увеличава, като често пъти степента им 
на социално изключване е твърде 
голяма, за да могат да се възползват от 
мерките за активизиране съгласно 
Регламент (ЕС) № […..РОР], и по-
специално съгласно Регламент 
(ЕС) № […ЕСФ].

Or. fr
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Изменение 74
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Предложение за регламент
Съображение 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) В член 2 от Договора за 
Европейския съюз се подчертава, че 
Съюзът се основава на ценностите на 
зачитане на човешкото достойнство, 
на свободата, демокрацията, 
равенството, правовата държава, 
както и на зачитането на правата на 
човека, включително правата на 
лицата, които принадлежат към 
малцинства.

Or. en

Изменение 75
Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Съображение 2а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Следва да се вземе предвид, че 
целта за намаляване с поне 
20 милиона на броя на хората, 
изправени пред риск от бедност и 
социално изключване, се явява 
първата стъпка за постигане на 
целите на стратегията 
„Европа 2020“.

Or. es
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Изменение 76
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjeе

Предложение за регламент
Съображение 2а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) През 2010 г. почти една четвърт 
от всички европейци (или 
119,6 милиона души) са били 
изправени пред риск от бедност или 
социално изключване в Европейския 
съюз. Това е почти 4 милиона повече в 
сравнение с 2009 г. Сред тези 
119,6 милиона души, 18 милиона 
зависят почти всекидневно от 
хранителните пакети или 
безплатната храна, раздавана от 
доброволчески организации.

Or. fr

Изменение 77
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Предложение за регламент
Съображение 2б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) В член 6 от Договора за 
Европейския съюз се подчертава, че 
Съюзът зачита правата, свободите и 
принципите, определени в Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз.

Or. en

Изменение 78
Veronica Lope Fontagné
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Предложение за регламент
Съображение 2б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) Приблизително 120 милиона 
души са застрашени от социално 
изключване в Съюза, тъй като се 
намират в повишен риск от бедност, 
страдат от тежки материални 
лишения или живеят в домакинства, 
в които броят на работещите е 
много малък.

Or. es

Изменение 79
Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Съображение 2в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2в) С цел да се предотврати 
маргинализирането на уязвимите 
групи и на тези с ниски доходи и да се 
избегне увеличаването на хората, 
заплашени от бедност и социално 
изключване, е нужно да се прилагат 
стратегии за активно приобщаване, 
достъпни качествени услуги и канали 
за търсенето на работа.

Or. es

Изменение 80
Marije Cornelissen

Предложение за регламент
Съображение 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В член 174 от Договора е 
предвидено, че за да насърчи 
цялостното си хармонично развитие, 
Съюзът разработва и осъществява свои 
инициативи, които водят до 
укрепването на неговото икономическо, 
социално и териториално сближаване.

(3) Осем процента от европейските 
граждани живеят в условия на 
тежки материални лишения, без да 
имат възможността да водят 
достоен живот. Въпреки това 
бедността и социалното изключване 
не важат в еднаква степен за целия 
Европейски съюз и сериозността на 
ситуацията се различава в отделните 
държави членки. В член 174 от 
Договора е предвидено, че за да насърчи 
цялостното си хармонично развитие, 
Съюзът разработва и осъществява свои 
инициативи, които водят до 
укрепването на неговото икономическо, 
социално и териториално сближаване.

Or. en

Изменение 81
Sari Essayah

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(4) Фондът за европейско подпомагане 
на най-нуждаещите се лица (по-долу 
„Фондът“) следва да засилва социалното 
сближаване, като допринася за 
намаляването на бедността в Съюза, 
подпомагайки националните програми, 
спомагащи за облекчаване на 
хранителния недоимък, за намаляване 
на разхищението на храни и за 
ограничаване на вредните последици 
за климата.

Or. fi
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Изменение 82
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 83
Sylvie Guillaume

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr
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Изменение 84
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 85
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 86
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 87
Niccolò Rinaldi

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Фондът за европейско подпомагане 
на най-нуждаещите се лица (по-долу 
„Фондът“) следва да засилва социалното 

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

сближаване, като допринася за 
намаляването на бедността в Съюза, 
подпомагайки националните програми, 
предоставящи нефинансово спешно
подпомагане на най-нуждаещите се 
лица с цел облекчаване на хранителния 
недоимък, бездомността и материалните 
лишения сред децата.

Or. en

Изменение 88
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 89
Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Фондът за европейско подпомагане 
на най-нуждаещите се лица (по-долу 

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

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

Or. es

Обосновка

Съществува проблем в испанската версия на текста при превода на думата
„Homelessness“ („бездомност“)

Изменение 90
Marije Cornelissen

Предложение за регламент
Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) От 1987 г. Съюзът предоставя на 
най-нуждаещите се граждани пряка 
продоволствена помощ от 
селскостопанските запаси. Това 
доведе до положение, при което голям 
брой лица, получаващи такава помощ, 
станаха зависими от доставките на 
храни за най-нуждаещите се. Фондът 
следва да оцени подобаващо тази 
зависимост от предходните програми 
на Съюза за продоволствена помощ за 
най-нуждаещите се.

Or. en

Изменение 91
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward
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Предложение за регламент
Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Държавите членки трябва да продължат да развиват дългосрочни и устойчиви 
проекти за изкореняване на бедността, недоимъка и социалната изолация. Тази 
отговорност по никакъв начин не може да бъде заменена или намалена чрез използване 
на средства от Европейския фонд.

Изменение 92
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Съображение 4а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Като се има предвид 
нарастващият брой на хората в риск 
от бедност и социално изключване, 
както и че той ще продължи да се 
увеличава през следващите години, е 
необходимо да се увеличат 
предвидените ресурси за финансиране 
на Фонда в рамките на 
многогодишната финансова рамка.

Or. es
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Изменение 93
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за регламент
Съображение 4а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Фондът следва да подпомага 
всички публични и частни 
инициативи, както и 
партньорствата, като насърчава 
даренията на храни или основни 
потребителски продукти.

Or. fr

Изменение 94
Alejandro Cercas, Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Съображение 4а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Фондът следва да допринесе за 
усилията на държавите членки, с цел 
да се сложи край на тежките 
материални лишения на бездомните 
хора, в съответствие с резолюцията 
на Европейския парламент от 14 
септември 2011 г.

Or. es

Изменение 95
Marije Cornelissen

Предложение за регламент
Съображение 4б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) В ЕС годишно се губят 
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90 милиона тона храна, значителна 
част от която е безопасна и годна за 
консумация. Много получатели на 
помощи вече имат източници, 
различни от помощите от ЕС, като 
например местни или регионални 
супермаркети, селскостопански 
производители, ресторанти и др., 
които едновременно предоставят 
помощ на най-нуждаещите се и 
предотвратяват изхвърлянето на 
храна. Независимо от усилията за 
свеждане до минимум на 
хранителните отпадъци, подкрепяни 
от други програми на ЕС, Фондът 
следва да подкрепя развитието или 
засилването на тези местни вериги за 
доставка на хранителни стоки, като 
по този начин се намаляват 
хранителните отпадъци.

Or. en

Изменение 96
Sari Essayah

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Тези разпоредби гарантират също 
така, че подкрепените операции 
съответстват на приложимото 
законодателство на Съюза и на 
националните законодателства, по-
специално по отношение на 
безопасността на стоките, които се 
разпределят на най-нуждаещите се лица.

(6) Тези разпоредби гарантират също 
така, че подкрепените операции 
съответстват на приложимото 
законодателство на Съюза и на 
националните законодателства, по-
специално по отношение на 
безопасността на храните, които се 
разпределят на най-нуждаещите се лица.

Or. fi

Изменение 97
Marije Cornelissen
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Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Тези разпоредби гарантират също 
така, че подкрепените операции 
съответстват на приложимото 
законодателство на Съюза и на 
националните законодателства, по-
специално по отношение на 
безопасността на стоките, които се 
разпределят на най-нуждаещите се лица.

(6) Тези разпоредби гарантират също 
така, че подкрепените операции 
съответстват на приложимото 
законодателство на Съюза и на 
националните законодателства, по-
специално по отношение на 
безопасността на стоките, които се 
разпределят на най-нуждаещите се лица,
и в частност на член 3 от 
Европейския социален фонд.

Or. en

Изменение 98
Sylvie Guillaume

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Тези разпоредби гарантират също 
така, че подкрепените операции 
съответстват на приложимото 
законодателство на Съюза и на 
националните законодателства, по-
специално по отношение на 
безопасността на стоките, които се 
разпределят на най-нуждаещите се 
лица.

(6) Тези разпоредби гарантират също 
така, че подкрепените операции 
съответстват на приложимото 
законодателство на Съюза и на 
националните законодателства, по-
специално по отношение на 
безопасността на хранителните 
продукти, които се разпределят на 
нуждаещите се лица.

Or. fr

Изменение 99
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Предложение за регламент
Съображение 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Тези разпоредби гарантират също 
така, че подкрепените операции 
съответстват на приложимото 
законодателство на Съюза и на 
националните законодателства, по-
специално по отношение на 
безопасността на стоките, които се 
разпределят на най-нуждаещите се лица.

(6) Тези разпоредби гарантират също 
така, че подкрепените операции 
съответстват на приложимото 
законодателство на Съюза и на 
националните законодателства, по-
специално по отношение на 
безопасността на стоките и качеството 
на храните, които се разпределят на 
най-нуждаещите се лица.

Or. fr

Изменение 100
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Тези разпоредби гарантират също 
така, че подкрепените операции 
съответстват на приложимото 
законодателство на Съюза и на 
националните законодателства, по-
специално по отношение на 
безопасността на стоките, които се 
разпределят на най-нуждаещите се лица.

(6) Тези разпоредби гарантират също 
така, че подкрепените операции 
съответстват на приложимото 
законодателство на Съюза и на 
националните законодателства, по-
специално по отношение на 
безопасността на стоките и качеството 
на храните, които се разпределят на 
най-нуждаещите се лица.

Or. fr

Изменение 101
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjeе

Предложение за регламент
Съображение 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Тези разпоредби гарантират също 
така, че подкрепените операции 
съответстват на приложимото 
законодателство на Съюза и на 
националните законодателства, по-
специално по отношение на 
безопасността на стоките, които се 
разпределят на най-нуждаещите се лица.

(6) Тези разпоредби гарантират също 
така, че подкрепените операции 
съответстват на приложимото 
законодателство на Съюза и на 
националните законодателства, по-
специално по отношение на 
безопасността на стоките и качеството 
на храните, които се разпределят на 
най-нуждаещите се лица.

Or. fr

Изменение 102
Marije Cornelissen

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За да определи целесъобразна 
финансова рамка, Комисията следва да 
установи чрез актове за изпълнение 
годишно разпределение на глобалните 
средства по държави членки, като 
използва обективен и прозрачен метод, 
който отразява различията по 
отношение на бедността и материалните 
лишения.

(7) За да определи целесъобразна 
финансова рамка, Комисията следва да 
установи чрез актове за изпълнение 
годишно разпределение на глобалните 
средства по държави членки, 
участващи в програмата, като 
използва обективен и прозрачен метод, 
който отразява различията по 
отношение на бедността и материалните 
лишения и оценката на зависимостта 
на бенефициерите от предходните 
програми на Съюза за разпределяне на 
храна за най-нуждаещите се.

Or. en

Изменение 103
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Предложение за регламент
Съображение 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За да определи целесъобразна 
финансова рамка, Комисията следва да 
установи чрез актове за изпълнение 
годишно разпределение на глобалните 
средства по държави членки, като 
използва обективен и прозрачен метод, 
който отразява различията по 
отношение на бедността и 
материалните лишения.

(7) За да определи целесъобразна 
финансова рамка, Комисията следва да 
установи чрез актове за изпълнение 
годишно разпределение на глобалните 
средства по държави членки, като 
използва обективен и прозрачен метод 
на базата на показатели като прага 
на относителна бедност.

Or. fr

Изменение 104
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За да определи целесъобразна 
финансова рамка, Комисията следва да 
установи чрез актове за изпълнение 
годишно разпределение на глобалните 
средства по държави членки, като 
използва обективен и прозрачен метод, 
който отразява различията по 
отношение на бедността и материалните 
лишения.

(7) За да определи целесъобразна 
финансова рамка, Комисията следва да 
установи чрез актове за изпълнение 
годишно разпределение на глобалните 
средства по държави членки, като 
използва обективен и прозрачен метод, 
който отразява различията по 
отношение на бедността и материалните 
лишения, като прага на относителна 
бедност.

Or. es

Изменение 105
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Съображение 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За да определи целесъобразна 
финансова рамка, Комисията следва да 
установи чрез актове за изпълнение 
годишно разпределение на глобалните 
средства по държави членки, като 
използва обективен и прозрачен метод, 
който отразява различията по 
отношение на бедността и материалните 
лишения.

(7) За да определи целесъобразна 
финансова рамка, Комисията следва да 
установи чрез актове за изпълнение 
годишно разпределение на глобалните 
средства по държави членки, като 
използва обективен и прозрачен метод, 
който отразява различията по 
отношение на бедността, 
относителната бедност и 
материалните лишения.

Or. fr

Изменение 106
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjeе

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За да определи целесъобразна
финансова рамка, Комисията следва да 
установи чрез актове за изпълнение 
годишно разпределение на глобалните 
средства по държави членки, като 
използва обективен и прозрачен метод, 
който отразява различията по 
отношение на бедността и материалните 
лишения.

(7) За да определи целесъобразна 
финансова рамка, Комисията следва да 
установи чрез актове за изпълнение 
годишно разпределение на глобалните 
средства по държави членки, като 
използва обективен и прозрачен метод, 
който отразява различията по 
отношение на бедността и материалните 
лишения, съществуващи в рамките на 
всяка държава членка, отчитайки 
броя на лицата, които могат да 
бъдат считани за най-нуждаещи се, 
както и сумите, разпределени на 
държавите членки по линия на 
програмата за ННЛ.

Or. fr

Изменение 107
Sari Essayah
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Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fi

Изменение 108
Marije Cornelissen

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(8) В оперативната програма на 
държавите членки, избрали да 
участват във Фонда, следва да се 
посочват формите на материални 
лишения, по които ще се работи, и да се 
мотивира този избор, да се описват 
целите и характеристиките на 
подпомагането за най-нуждаещите се 
лица, което ще се предостави чрез 
подкрепата на съществуващите 
национални програми. В тях следва да 
се включат и елементите, необходими за 
гарантиране на ефективното и ефикасно 
изпълнение на оперативната програма, 
като се обърне специално внимание на 
намаляването на разхищаването на 
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храни и укрепването на местните 
вериги за доставка на хранителни 
стоки.

Or. en

Изменение 109
Sylvie Guillaume

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 110
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В оперативната програма на всяка 
държава членка следва да се посочват 
формите на материални лишения, по 
които ще се работи, и да се мотивира 
този избор, да се описват целите и 
характеристиките на подпомагането за 

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

най-нуждаещите се лица, което ще се 
предостави чрез подкрепата на 
съществуващите национални програми. 
Достъпът до хранителна помощ 
следва да бъде първото лишение, върху 
което държавите членки трябва да се 
фокусират. В тях следва да се включат 
и елементите, необходими за 
гарантиране на ефективното и ефикасно 
изпълнение на оперативната програма.

Or. en

Изменение 111
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 112
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland
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Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 113
Rachida Dati

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(8) В оперативната програма на всяка 
държава членка следва да се посочват 
формите на материални лишения, по 
които ще се работи, и да се мотивира 
този избор, като се дава приоритет на 
предоставянето на основни храни и 
стоки, чието значение става 
жизненоважно, да се описват целите и 
характеристиките на подпомагането за 
най-нуждаещите се лица, което ще се 
предостави чрез подкрепата на 
съществуващите национални програми. 
В тях следва да се включат и 
елементите, необходими за гарантиране 
на ефективното и ефикасно изпълнение 
на оперативната програма.
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Or. fr

Обосновка

Предоставянето на основни храни и стоки трябва да се ползва с приоритет пред 
другите действия, за да се гарантира, че близо 43-те милиона европейци, които не 
успяват да се изхранват в достатъчна или подходяща степен, могат да постигнат 
поне жизнения минимум.

Изменение 114
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe 
Boulland

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 115
Marian Harkin

Предложение за регламент
Съображение 8a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Участието на държавите членки 
в този фонд следва да бъде 
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доброволно.

Or. en

Изменение 116
Marije Cornelissen

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С цел да се увеличи максимално 
ефективността на Фонда, по-специално 
по отношение на условията в 
различните държави членки, е 
целесъобразно да се определи 
процедура за евентуални изменения на 
оперативната програма.

(9) С цел да се увеличи максимално 
ефективността на Фонда и да се 
гарантира максимално 
взаимодействие с мерките на ЕСФ, 
по-специално по отношение на 
възможните промени в условията в 
различните държави членки, е 
целесъобразно да се определи 
процедура за евентуални изменения на 
оперативната програма.

Or. en

Изменение 117
Marije Cornelissen

Предложение за регламент
Съображение 9a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) С цел зачитане на избора на 
националните политики, участието 
в различните цели на Фонда следва да 
бъде незадължително за държавите 
членки.

Or. en
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Изменение 118
Marije Cornelissen

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Обмяната на опит и добри практики 
има значителна добавена стойност и 
Комисията следва да гарантира 
нейното осъществяване.

(10) Социалните иновации и обмяната 
на опит и добри практики имат
значителна добавена стойност, по-
специално между организации, 
ползващи финансиране от ЕС или 
друго публично финансиране или 
помощ, и такива, които не го 
ползват, и Комисията следва да 
гарантира тяхното осъществяване и 
насърчаване, което следва да бъде 
отчетено в размера на техническата 
помощ, посочена в член 108 от 
Регламента относно общите 
разпоредби за европейските
структурни и инвестиционни 
фондове (по-долу наричани ЕСИ 
фондове).

Or. en

Изменение 119
Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Обмяната на опит и добри практики 
има значителна добавена стойност и 
Комисията следва да допринася за 
нейното осъществяване.

(10) Обмяната на опит и добри практики 
има значителна добавена стойност и 
Комисията следва да допринася за 
нейното осъществяване. Посредством 
обмяната на опит се спомага по-
лесно да се определят и разрешават 
общите проблеми, поради което е 
необходимо партньорските 
организации да участват активно.
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Or. es

Изменение 120
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Обмяната на опит и добри практики 
има значителна добавена стойност и 
Комисията следва да допринася за 
нейното осъществяване.

(10) Обмяната на опит и добри практики 
има значителна добавена стойност и 
Комисията следва да допринася за 
нейното насърчаване и осъществяване.

Or. fr

Изменение 121
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) С цел проследяване на напредъка в 
изпълнението на оперативните 
програми държавите членки, следва да 
изготвят и представят на Комисията 
годишни и окончателни доклади за 
изпълнението и така да гарантират 
наличието на основна и актуална 
информация. Пак със същата цел 
Комисията и държавите членки следва 
да провеждат годишна среща помежду 
си за двустранен преглед, освен ако не 
се договорят друго.

(11) С цел проследяване на напредъка в 
изпълнението на оперативните 
програми държавите членки, в 
сътрудничество с участващите 
граждански организации, следва да 
изготвят и представят на Комисията 
годишни и окончателни доклади за 
изпълнението и така да гарантират 
наличието на основна и актуална 
информация. Пак със същата цел 
Комисията и държавите членки следва 
да провеждат годишна среща помежду 
си за двустранен преглед, освен ако не 
се договорят друго.

Or. es
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Изменение 122
Sylvie Guillaume

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За да бъде повишено качеството и 
подобрено разработването на 
оперативните програми и за да бъде 
оценена ефективността и ефикасността 
на Фонда, следва да бъдат направени 
предварителни и последващи оценки. 
Тези оценки следва да бъдат допълнени 
с проучвания на най-нуждаещите се 
лица, ползвали подпомагане от 
оперативната програма, и ако е 
необходимо, с оценки в течение на 
програмния период. В това отношение 
следва да бъдат определени 
отговорностите на държавите членки и 
на Комисията.

(12) За да бъде повишено качеството и 
подобрено разработването на 
оперативните програми и за да бъде 
оценена ефективността и ефикасността 
на Фонда, следва да бъдат направени 
предварителни и последващи оценки. 
Тези оценки следва да бъдат допълнени 
с проучвания на нуждаещите се лица, 
ползвали подпомагане от оперативната 
програма, и ако е необходимо, с оценки 
в течение на програмния период. В това 
отношение следва да бъдат определени 
отговорностите на държавите членки и 
на Комисията.

Or. fr

Изменение 123
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За да бъде повишено качеството и 
подобрено разработването на 
оперативните програми и за да бъде 
оценена ефективността и ефикасността 
на Фонда, следва да бъдат направени 
предварителни и последващи оценки. 
Тези оценки следва да бъдат допълнени 
с проучвания на най-нуждаещите се 
лица, ползвали подпомагане от 
оперативната програма, и ако е 
необходимо, с оценки в течение на 
програмния период. В това отношение 

(12) За да бъде повишено качеството и 
подобрено разработването на 
оперативните програми и за да бъде 
оценена ефективността и ефикасността 
на Фонда, следва да бъдат направени 
предварителни и последващи оценки. 
Тези оценки следва да бъдат допълнени 
с проучвания относно въздействието 
на тези програми върху индексите за 
относителна бедност във всяка
държава членка. В това отношение 
следва да бъдат определени 
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следва да бъдат определени 
отговорностите на държавите членки и 
на Комисията.

отговорностите на държавите членки и 
на Комисията.

Or. es

Изменение 124
Sari Essayah

Предложение за регламент
Съображение 12а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Разпределението на 
хранителните помощи е прекрасна 
възможност за осъществяване на 
контакт с най-нуждаещите се лица и 
за провеждане на проучвания за 
условията, при които живеят, 
причините за бедността и други 
нужди от помощ, тъй като тези 
проучвания ще позволят да се 
използва получената информация, 
като се зачита правото на 
неприкосновеност на личния живот.

Or. fi

Изменение 125
Emer Costello

Предложение за регламент
Съображение 12a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) При извършването на тези 
оценки, допълнени от проучвания 
относно най-нуждаещите се лица, 
трябва да се отбележи, че лишението 
е сложно понятие, което трудно 
може да се разбере, ако се използват 
ограничен брой показатели, тъй като 
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те могат да бъдат подвеждащи и 
следователно да доведат до 
неефективни политики.

Or. en

Изменение 126
Emer Costello

Предложение за регламент
Съображение 12б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12б) Както се подчертава в 
Eurofound (2012) – „Трето европейско 
проучване на качеството на живот“, 
измерването на материалните 
лишения в ЕС касае невъзможността 
за набавяне на стоки, които се 
считат за основни, независимо от 
притежанията и доходите на 
хората. Поради това при 
разработването на показател за 
лишенията, който да позволи по-
точна оценка на материалните 
лишения на домакинствата, следва да 
се вземат предвид показатели като 
ниво на доходите, неравенства в 
доходите, способност за 
преживяване, свръхзадлъжнялост и 
удовлетвореност от жизнения 
стандарт.

Or. en

Изменение 127
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Съображение 13
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Гражданите имат правото да знаят 
как се инвестират финансовите средства 
на Съюза и какъв резултат се постига с 
тяхна помощ. За да се осигури 
разпространяване на широка основа на 
информация за постиженията на Фонда 
и да се гарантира достъпът до 
възможности за финансиране и тяхната 
прозрачност, следва да бъдат 
определени подробни правила за 
информацията и комуникацията, 
особено по отношение на 
отговорностите на държавите членки и 
бенефициерите.

(13) Гражданите имат правото да знаят 
как се инвестират финансовите средства 
на Съюза и какъв резултат се постига с 
тяхна помощ. За да се осигури 
разпространяване на широка основа на 
информация за постиженията на Фонда 
и да се гарантира достъпът до 
възможности за финансиране и тяхната 
прозрачност, следва да бъдат 
определени подробни правила за 
информацията и комуникацията, 
особено по отношение на 
отговорностите на държавите членки и 
бенефициерите, както и на 
критериите за допустимост.

Or. es

Изменение 128
Frédéric Daerden

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 129
Marije Cornelissen
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Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 130
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(15) Фондът финансира оперативните 
програми до 100 %. Това не 
освобождава държавите членки от 
необходимостта да разработват 
национални стратегии за борба с 
бедността. Държавите членки следва 
също така да могат да участват със 
собствени средства във 
финансираните от Фонда дейности.

Or. fr

Изменение 131
Sylvie Guillaume
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Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 132
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(15) Необходимо е Фондът да бъде 
финансиран изцяло от Европейския 
съюз.

Or. es

Изменение 133
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marielle de 
Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa 
i Balcells, Liam Aylward
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Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(15) Държавите членки, които имат 
най-голяма нужда от Фонда, е най-
малко вероятно да имат възможност 
да съфинансират мерките, затова 
Фондът следва да бъде 100 % 
финансиран от Европейския съюз, 
така че да се гарантира усвояването 
му във възможно най-висока степен.

Or. en

Обосновка

Целта на Фонда е да предоставя спешна помощ на хора, за които тя е належаща. 
Затова е логично Съюзът да финансира 100%. Това гарантира равен достъп до Фонда 
на всички граждани на Европа, независимо от бюджетната ситуация в тяхната 
държава членка.

Изменение 134
Marije Cornelissen

Предложение за регламент
Съображение 15a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) Този Фонд по никакъв начин не 
замества задълженията на 
държавите членки да изпълняват 
своите основни задачи за 
изкореняване на бедността.

Or. en

Изменение 135
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjeе
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Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) В целия Съюз следва да се прилагат 
единни и справедливи правила относно 
периода на допустимост, операциите и 
разходите на Фонда. Условията за 
допустимост следва да отразяват 
специфичното естество на целите на 
Фонда и групите от населението, с 
които той работи, по-специално чрез 
адекватни условия относно 
допустимостта на операциите, формите 
на подкрепа и правилата и условията за 
възстановяване на средства.

(16) В целия Съюз следва да се прилагат 
единни, справедливи и опростени
правила относно периода на 
допустимост, операциите и разходите на 
Фонда. Условията за допустимост 
следва да отразяват специфичното 
естество на целите на Фонда и групите 
от населението, с които той работи, по-
специално чрез адекватни и опростени
условия относно допустимостта на 
операциите, формите на подкрепа и 
правилата и условията за 
възстановяване на средства.

Or. fr

Изменение 136
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Предложение за регламент
Съображение 16a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) При все че всички граждани на 
Европейския съюз следва да бъдат 
третирани еднакво, степента на 
лишения е различна в държавите 
членки и Комисията следва да 
изготви доклад, който да покаже 
какво е процентното изражение на 
европейските фондове в 
националните бюджети за 
програмите за подпомагане на най-
нуждаещите се лица.

Or. en
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Обосновка

Програмата за най-нуждаещите се лица е европейска схема, но все още не всички 
граждани на Европа се възползват от предоставяната спешна помощ. Би било много 
интересно да се сравнят националните бюджети за предоставяне на спешна 
хранителна помощ и да се види какъв е процентът на приноса на ЕС към бюджетите 
на държавите членки, които са решили да използват програмата за най-нуждаещите 
се лица.

Изменение 137
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Предложение за регламент
Съображение 16б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16б) Голяма част от работата на 
сдруженията, предоставящи храна за 
най-нуждаещите се лица в Европа, се 
извършва от доброволци и процесът 
на кандидатстване за бенефициер на 
Фонда не трябва да бъде прекалено 
сложен.

Or. en

Обосновка

Въпреки че е от съществено значение европейските фондове да бъдат контролирани в 
необходимата степен, за да се гарантира, че се използват правилно, изключително 
важно е също така хората, които са в нужда, да имат възможност за достъп до 
наличното финансиране. Следователно процесът на кандидатстване за участие във 
Фонда не трябва да бъде прекалено сложен.

Изменение 138
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Предложение за регламент
Съображение 17
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr
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Изменение 139
Sylvie Guillaume

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 140
Marije Cornelissen

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

използването на интервенционните 
запаси, тяхната преработка или 
продажба за целите на програмата за 
най-нуждаещите се лица.

Or. en

Изменение 141
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) В [предложението за] Регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за 
установяване на обща организация на 
пазарите на селскостопански продукти 
(„Общ регламент за ООП“) се 
предвижда, че продуктите, закупени в 
рамките на публични интервенции, 
могат да бъдат оползотворявани, като 
бъдат предоставяни на програмата за 
разпределяне на храни на най-
нуждаещите се лица в Съюза, при 
условие че в нея се предвижда такава 
възможност. Като се има предвид, че в 
зависимост от обстоятелствата 
получаването на храни посредством 
използването, преработката или 
продажбата на такива запаси може да 
бъде икономически най-благоприятният 
вариант, е целесъобразно такава 
възможност да се предвиди в настоящия 
регламент. Сумите, получени от 
трансакции със запасите, следва да 
бъдат изразходвани в полза на най-
нуждаещите се лица и следва да не се 
използват по такъв начин, че да се 
облекчават задълженията на 
държавите членки за съфинансиране 
на програмата. С цел да гарантира 
възможно най-ефикасно използване на 
интервенционните запаси и на 
средствата, получени от тях, Комисията 

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

член 19, буква д) от Регламент (ЕО) 
№ (ООП) да приеме актове за 
изпълнение за определяне на процедури 
за използването на интервенционните 
запаси, тяхната преработка или 
продажба за целите на програмата за 
най-нуждаещите се лица.

Or. es

Изменение 142
Sari Essayah

Предложение за регламент
Съображение 17а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17а) Държавите членки следва да 
премахнат пречките, свързани по-
конкретно с данъка върху добавената 
стойност или с доставката на храни, 
които възпират предприятията да 
даряват храни на хранителните 
банки, националните асоциации или 
други участници, разпределящи 
хранителни помощи.

Or. fi

Изменение 143
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Предложение за регламент
Съображение 17а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17а) За да се борят с разхищението 
на храни, държавите членки следва да 
премахнат пречките пред даренията 
на храни и основни потребителски 
продукти от предприятията за 
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партньорските организации, 
организациите на гражданското 
общество и другите заинтересовани 
страни.

Or. fr

Изменение 144
Marije Cornelissen

Предложение за регламент
Съображение 17a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17а) Въпреки това използването на 
интервенционни запаси и храни, 
които иначе биха били ненужни, не 
изключва необходимостта от добро 
управление на доставките и разумно 
управление на хранителната верига, 
при което се избягват системни 
структурни излишъци и европейското 
производство съответства на 
търсенето.

Or. en

Изменение 145
Marije Cornelissen

Предложение за регламент
Съображение 17б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17б) Държавите членки, които 
изберат да се възползват от Фонда, 
следва да бъдат поощрявани да 
премахнат всички възможни пречки 
пред даряването на храна или основни 
потребителски стоки от 
предприятията на хранителните 
банки или на други бенефициери, като 
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например изискването за плащане на 
ДДС върху тези дарения.

Or. en

Изменение 146
Marije Cornelissen

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Необходимо е да се конкретизират 
видовете действия, които могат да бъдат 
предприемани по инициатива на 
Комисията и на държавите членки като 
техническа помощ с подкрепата на 
Фонда.

(18) Необходимо е да се конкретизират 
видовете действия, които могат да бъдат 
предприемани по инициатива на 
Комисията и на държавите членки като 
техническа помощ с подкрепата на 
Фонда, както е посочено в членове 51 и 
52 от Регламента относно общите 
разпоредби за ЕСИ фондовете.

Or. en

Изменение 147
Emer Costello

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Необходимо е да се 
конкретизират видовете действия, 
които могат да бъдат предприемани 
по инициатива на Комисията и на 
държавите членки като техническа 
помощ с подкрепата на Фонда.

(18) С цел гарантиране на широка 
подкрепа сред обществото за най-
нуждаещите се лица, държавите 
членки следва да премахнат пречките, 
по-специално фискалните и 
административните пречки, свързани 
с даряването на храни или основни 
потребителски стоки от 
предприятията на хранителни банки, 
организации на гражданското 
общество и други участващи лица.
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Or. en

Изменение 148
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Предложение за регламент
Съображение 18a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) Държавите членки и 
партньорските организации следва да 
работят активно с големите и 
малките компании по цялата верига 
за доставка на храни в съответствие 
с техните програми за корпоративна 
и социална отговорност, както и да 
предоставят икономически стимули 
за намаляване на хранителните 
отпадъци и гарантиране, че тази 
продукция се дава на сдружения, 
работещи с най-нуждаещите се лица 
в Европа.

Or. en

Обосновка

Супермаркетите и веригата за разпределяне на храна разхищават голямо количество 
напълно годна за консумация храна и я изхвърлят. Това е скъпо за компанията, вредно 
за околната среда и е непростимо разхищение. Вместо това компаниите следва да 
даряват храната на сдружения, които работят с най-нуждаещите се хора в Европа. 
Това се отразява добре върху имиджа на компанията, осигурява ценни ресурси за 
сдруженията и намалява ненужното разхищаване.

Изменение 149
Marije Cornelissen

Предложение за регламент
Съображение 19
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) В съответствие с принципа на 
споделеното управление държавите 
членки следва да носят основната 
отговорност — чрез своите системи за 
управление и контрол — за 
изпълнението и контрола на своите 
оперативни програми.

(19) В съответствие с член 174 от 
Договора за ЕС държавите членки 
следва да носят основната отговорност 
— чрез своите системи за управление и 
контрол — за изпълнението и контрола 
на своите оперативни програми.

Or. en

Изменение 150
Marije Cornelissen

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Държавите членки следва да 
приемат адекватни мерки, за да 
гарантират правилната структура и 
правилното функциониране на своите 
системи за управление и контрол, за да 
дават увереност за законосъобразното и 
редовно използване на Фонда. Поради 
това следва да се определят 
задълженията на държавите членки по 
отношение на системите за управление 
и контрол на техните оперативни 
програми, както и по отношение на 
превенцията, разкриването и 
отстраняването на нередности и 
нарушения на законодателството на 
Съюза.

(20) Държавите членки, които изберат 
да участват в програмата, следва да 
приемат адекватни мерки, за да 
гарантират правилната структура и 
правилното функциониране на своите 
системи за управление и контрол, за да 
дават увереност за законосъобразното и 
редовно използване на Фонда. Поради 
това следва да се определят 
задълженията на държавите членки по 
отношение на системите за управление 
и контрол на техните оперативни 
програми, както и по отношение на 
превенцията, разкриването и 
отстраняването на нередности и 
нарушения на законодателството на 
Съюза.

Or. en

Изменение 151
Milan Cabrnoch
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Предложение за регламент
Съображение 20a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20а) Фондът за европейско 
подпомагане на най-нуждаещите се 
лица е част от програмните фондове 
на Общата стратегическа рамка на 
ЕСФ за периода 2014—2020 г. и 
действа и се прилага като такъв.

Or. en

Изменение 152
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Съображение 20а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20а) Държавите членки следва да 
създадат необходимите механизми за 
опростяване и намаляване на 
административната тежест за 
бенефициерите, за да се гарантира 
ефективното прилагане на Фонда. 
Това е особено важно, като се вземе 
предвид, че трудът на тези 
бенефициери е предимно на 
доброволчески начала.

Or. es

Изменение 153
Milan Cabrnoch

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 154
Frédéric Daerden

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

следва да определят ясно техните 
съответни отговорности и функции. 
Държавите членки полагат всички 
усилия да премахнат пречките, 
свързани с административната 
тежест, които могат да възникнат 
пред благотворителните 
организации.

Or. fr

Изменение 155
Marije Cornelissen

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 156
Milan Cabrnoch

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Управляващият орган носи 
основната отговорност за 
ефективното и ефикасно изпълнение 
на Фонда и следователно изпълнява 
значителен брой функции, свързани с 
управлението на оперативната 
програма и нейния мониторинг, 
финансово управление и контрол, 
както и с подбора на проекти. 
Неговите отговорности и функции 
следва да бъдат определени.

заличава се

Or. en

Изменение 157
Milan Cabrnoch

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Сертифициращият орган следва 
да изготвя и подава до Комисията 
заявления за плащане. Той следва да 
изготвя годишните отчети и да 
сертифицира тяхната пълнота, 
точност и достоверност, както и че 
записаните в отчетите разходи 
съответстват на приложимите 
правила на Съюза и на националните 
правила. Неговите отговорности и 
функции следва да бъдат определени.

заличава се

Or. en
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Изменение 158
Milan Cabrnoch

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Одитиращият орган следва да 
гарантира провеждането на одити на 
системите за управление и контрол, 
на подходяща извадка от операции и 
на годишните отчети. Неговите 
отговорности и функции следва да 
бъдат определени.

заличава се

Or. en

Изменение 159
Milan Cabrnoch

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 160
Pervenche Berès
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Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(25) Без да се засягат правомощията на 
Комисията по отношение на финансовия 
контрол, следва да се гарантира 
сътрудничеството между държавите 
членки и Комисията в рамките на 
настоящия регламент и да се установят 
критерии, които да позволят на 
Комисията да определи в контекста на 
стратегията си за контрол на 
националните системи степента на 
увереност, която тя следва да получи от 
националните одитиращи органи. 
Европейската комисия гарантира, че 
равнището на изискванията не добавя 
административна тежест за 
бенефициерите поради естеството 
на Фонда и поради факта, че 
бенефициерите работят основно чрез 
доброволци.

Or. en

Изменение 161
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjeе

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Поемането на задължения от 
бюджета на Съюза следва да става 
ежегодно. С цел да се осигури 
ефективно управление на програмата, е 
необходимо да се установят общи 
норми за исканията за междинни 
плащания, плащането на годишния 
остатък и окончателни плащания.

(27) Поемането на задължения от 
бюджета на Съюза следва да става 
ежегодно. С цел да се осигури 
ефективно управление на програмата, е 
необходимо да се установят общи 
опростени норми за исканията за 
междинни плащания, плащането на 
годишния остатък и окончателни 
плащания.
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Or. fr

Изменение 162
Milan Cabrnoch

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) С цел на Комисията да се даде 
разумна степен на увереност 
заявленията за междинни плащания 
следва да бъдат изплащани на 90 % от 
допустимите разходи, включени в тях.

(28) С цел на Комисията да се даде 
разумна степен на увереност 
заявленията за междинни плащания 
следва да бъдат изплащани на 100 % от 
допустимите разходи, включени в тях.

Or. en

Изменение 163
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjeе

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) С оглед да се гарантира, че 
разходите, финансирани от бюджета на 
Съюза през която и да е финансова 
година, се използват в съответствие с 
приложимите правила, следва да бъде 
създадена подходяща рамка за годишно 
разглеждане и приемане на отчетите. 
Съгласно тази рамка определените 
органи следва да представят на 
Комисията за съответната оперативна 
програма декларация за управлението, 
придружена от заверените годишни 
отчети, годишно обобщение на 
окончателните одиторски доклади и на 
извършените проверки и независимо 
одитно становище и контролен доклад.

(32) С оглед да се гарантира, че 
разходите, финансирани от бюджета на 
Съюза през която и да е финансова 
година, се използват в съответствие с 
приложимите правила, следва да бъде 
създадена подходяща и опростена
рамка за годишно разглеждане и 
приемане на отчетите. Съгласно тази 
рамка определените органи следва да 
представят на Комисията за съответната 
оперативна програма декларация за 
управлението, придружена от 
заверените годишни отчети, годишно 
обобщение на окончателните одиторски 
доклади и на извършените проверки и 
независимо одитно становище и 
контролен доклад.
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Or. fr

Изменение 164
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjeе

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Честотата на одитите на операциите 
следва да бъде пропорционална на 
мащаба на подкрепата на Съюза от 
Фонда. По-специално броят на 
проведените одити следва да бъде 
намален, в случаите когато общите 
допустими разходи за дадена операция 
са под 100 000 EUR. Независимо от това 
следва да бъде възможно одити да се 
провеждат във всеки момент, в случай 
че са налице доказателства за нередност 
или измама или като част от одитна 
извадка. С цел нивото на одитиране от 
Комисията да бъде пропорционално на 
риска Комисията следва да може да 
намалява одитната си работа по 
отношение на оперативни програми, в 
които няма значими недостатъци или 
при които може да се разчита на 
одитиращия орган. Освен това при 
определянето на обхвата на одитите 
следва да се отчита в пълна степен целта 
на Фонда и характеристиките на 
групите от населението, които са целеви 
за него.

(35) Честотата на одитите на операциите 
следва да бъде пропорционална на 
мащаба на подкрепата на Съюза от 
Фонда. По-специално броят на 
проведените одити следва да бъде 
намален, в случаите когато общите 
допустими разходи за дадена операция 
са под 100 000 EUR. Независимо от това 
следва да бъде възможно одити да се 
провеждат във всеки момент, в случай 
че са налице доказателства за нередност 
или измама или като част от одитна 
извадка. С цел нивото на одитиране от 
Комисията да бъде пропорционално на 
риска Комисията следва да може да 
намалява одитната си работа по 
отношение на оперативни програми, в 
които няма значими недостатъци или 
при които може да се разчита на 
одитиращия орган. Освен това при 
определянето на обхвата на одитите 
следва да се отчита в пълна степен целта 
на Фонда и характеристиките на 
групите от населението, които са целеви 
за него, както и доброволческият 
характер на организациите, ползващи 
Фонда.

Or. fr

Изменение 165
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjeе

Предложение за регламент
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Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Настоящият регламент зачита 
основните права и съблюдава 
принципите, признати по-специално в 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз, в т.ч. зачитане на 
човешкото достойнство, личния и 
семейния живот, правото на защита на 
личните данни, правата на детето, 
правата на възрастните хора, 
равенството между мъжете и жените и 
забраната на дискриминацията. 
Настоящият регламент трябва да бъде 
прилага в съответствие с тези права и 
принципи.

(41) Настоящият регламент зачита 
основните права и съблюдава 
принципите, признати по-специално в 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз, в т.ч. зачитане на 
човешкото достойнство, личния и 
семейния живот, правото на защита на 
личните данни, правата на детето, 
правото на социално подпомагане и 
жилищно настаняване, правата на 
възрастните хора, равенството между 
мъжете и жените и забраната на 
дискриминацията. Настоящият 
регламент трябва да бъде прилага в 
съответствие с тези права и принципи.

Or. fr

Изменение 166
Elisabeth Morin-Chartier, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-
Schmid, Philippe Boulland

Предложение за регламент
Съображение 41а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41а) За да се избегне рязкото 
намаляване на хранителните помощи 
в случай на забавяне на прилагането 
на настоящия регламент в началото 
на 2014 г., Комисията взема 
необходимите преходни мерки, за да 
гарантира, че зависимите от 
подпомагането по линия на Фонда 
лица няма да страдат от недостиг на 
храни.

Or. fr
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Изменение 167
Frédéric Daerden

Предложение за регламент
Съображение 42а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42а) Като се вземе предвид датата, 
на която следва да бъдат обявени 
процедурите за обществени поръчки, 
както и сроковете за адаптиране на 
настоящия регламент и 
подготовката на оперативните 
програми, уместно би било да се 
определят правила, които ще 
позволят плавен преход през 2014 г., с 
цел да се избегне прекъсване на 
снабдяването с хранителни продукти.

Or. fr

Изменение 168
Marije Cornelissen

Предложение за регламент
Съображение 42a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42а) Следва да се гарантира, че 
Фондът допълва програмите и 
действията, финансирани от ЕСФ, и 
се координира възможно най-тясно с 
ЕСФ. Следва да се избягва 
създаването на паралелни структури 
в борбата срещу бедността, което 
увеличава административната 
тежест и затруднява координацията 
и взаимодействието.

Or. en
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Изменение 169
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се създава 
Фонд за европейско подпомагане на 
най-нуждаещите се лица (наричан по-
долу „Фондът“) за периода от 1 януари 
2014 г. до 31 декември 2020 г. и се 
определят неговите цели, обхвата на 
подкрепата, която той оказва, наличните 
финансови средства и критериите за 
тяхното заделяне и се установяват 
необходимите правила, за да се 
гарантира ефективността на Фонда.

1. С настоящия регламент се създава 
Фонд за европейско подпомагане с 
храни на най-нуждаещите се лица 
(наричан по-долу „Фондът“) за периода 
от 1 януари 2014 г. до 31 декември 
2020 г. и се определят неговите цели, 
обхвата на подкрепата, която той оказва, 
наличните финансови средства и 
критериите за тяхното заделяне и се 
установяват необходимите правила, за 
да се гарантира ефективността на 
Фонда. До 2020 г. трябва да се 
предвидят национални мерки за 
подпомагане с храни, доколкото 
продължаването на това подпомагане 
е необходимо.

Or. fi

Изменение 170
Sylvie Guillaume

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се създава 
Фонд за европейско подпомагане на 
най-нуждаещите се лица (наричан по-
долу „Фондът“) за периода от 1 януари 
2014 г. до 31 декември 2020 г. и се 
определят неговите цели, обхвата на 
подкрепата, която той оказва, наличните 
финансови средства и критериите за 
тяхното заделяне и се установяват 
необходимите правила, за да се 
гарантира ефективността на Фонда.

1. С настоящия регламент се създава 
Фонд за европейско подпомагане с 
храна на нуждаещите се лица 
(наричан по-долу „Фондът“) за периода
от 1 януари 2014 г. до 31 декември 
2020 г. и се определят неговите цели, 
обхвата на подкрепата, която той оказва, 
наличните финансови средства и 
критериите за тяхното заделяне и се 
установяват необходимите правила, за 
да се гарантира ефективността на 
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Фонда.

Or. fr

Изменение 171
Marije Cornelissen

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се създава 
Фонд за европейско подпомагане на 
най-нуждаещите се лица (наричан по-
долу „Фондът“) за периода от 1 януари 
2014 г. до 31 декември 2020 г. и се 
определят неговите цели, обхвата на 
подкрепата, която той оказва, наличните 
финансови средства и критериите за 
тяхното заделяне и се установяват 
необходимите правила, за да се 
гарантира ефективността на Фонда.

1. С настоящия регламент се създава 
Фонд за европейско подпомагане на 
най-нуждаещите се лица (наричан по-
долу „Фондът“) за периода от 1 януари 
2014 г. до 31 декември 2020 г. и се 
определят неговите цели, обхвата на 
подкрепата, която той оказва, наличните 
финансови средства и критериите за 
тяхното заделяне и се установяват 
необходимите правила, за да се 
гарантира ефективността на Фонда.

Целта на Фонда е да подпомогне 
социалното сближаване и да 
допринесе за постигането на целта 
на „Европа 2020“ за борба с 
бедността, като подпомогне 
разширения обхват на ЕСФ за 
цялостен подход за борба с 
бедността, по-специално член 3 от 
Регламента за ЕСФ.

Or. en

Изменение 172
Ria Oomen-Ruijten

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се създава 1. С настоящия регламент се създава 
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Фонд за европейско подпомагане на 
най-нуждаещите се лица (наричан по-
долу „Фондът“) за периода от 1 януари 
2014 г. до 31 декември 2020 г. и се 
определят неговите цели, обхвата на 
подкрепата, която той оказва, 
наличните финансови средства и 
критериите за тяхното заделяне и се 
установяват необходимите правила, за 
да се гарантира ефективността на 
Фонда.

Фонд за европейско подпомагане на 
най-нуждаещите се лица (наричан по-
долу „Фондът“) за периода от 1 януари 
2014 г. до 31 декември 2020 г., 
предназначен за държавите членки, 
изпитващи временни бюджетни 
затруднения, като се има предвид, че 
това са държавите членки, които се 
сблъскват в най-голяма степен с 
бедността. Настоящият регламент 
определя целите и обхвата на 
подкрепата, която Фондът оказва, 
наличните финансови средства и 
критериите за тяхното заделяне и 
установява необходимите правила, за 
да се гарантира ефективността на 
Фонда.

Or. nl

Изменение 173
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се създава 
Фонд за европейско подпомагане на 
най-нуждаещите се лица (наричан по-
долу „Фондът“) за периода от 1 януари 
2014 г. до 31 декември 2020 г. и се 
определят неговите цели, обхвата на 
подкрепата, която той оказва, наличните 
финансови средства и критериите за 
тяхното заделяне и се установяват 
необходимите правила, за да се 
гарантира ефективността на Фонда.

1. С настоящия регламент се създава 
Фонд за европейско подпомагане на 
най-нуждаещите се лица (наричан по-
долу „Фондът“) за периода от 1 януари 
2014 г. до 31 декември 2020 г. и се 
определят неговите цели, обхвата на 
подкрепата, която той оказва, наличните 
финансови средства и критериите за 
тяхното заделяне и се установяват 
необходимите правила, за да се 
гарантира ефективността и 
опростеното функциониране на 
Фонда.

Or. fr
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Изменение 174
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjeе

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се създава 
Фонд за европейско подпомагане на 
най-нуждаещите се лица (наричан по-
долу „Фондът“) за периода от 1 януари 
2014 г. до 31 декември 2020 г. и се 
определят неговите цели, обхвата на 
подкрепата, която той оказва, наличните 
финансови средства и критериите за 
тяхното заделяне и се установяват 
необходимите правила, за да се 
гарантира ефективността на Фонда.

1. С настоящия регламент се създава 
Фонд за европейско подпомагане на 
най-нуждаещите се лица (наричан по-
долу „Фондът“) за периода от 1 януари 
2014 г. до 31 декември 2020 г. и се 
определят неговите цели, обхвата на 
подкрепата, която той оказва, наличните 
финансови средства и критериите за 
тяхното заделяне и се установяват 
необходимите правила, за да се 
гарантира ефективността и 
опростеното функциониране на 
Фонда.

Or. fr

Изменение 175
Sylvie Guillaume

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr
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Изменение 176
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 177
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es
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Изменение 178
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Обосновка

В духа на принципа на субсидиарност, възприет в член 5 от Договора за Европейския 
съюз.

Изменение 179
Csaba Őry

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 180
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjeе

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(1) „най-нуждаещи се лица“ означава 
физически лица, били те отделни лица, 
семейства, домакинства или групи, 
съставени от такива лица, чиято нужда 
от подпомагане е установена въз основа 
на обективни критерии, определени от 
националните компетентни органи в 
сътрудничество с партньорските 
организации и одобрени от 
компетентните национални органи; по-
специално националните, 
регионалните или местните 
организации, които вече са създали 
система за разпределяне на 
хранителни продукти на най-
нуждаещите се лица, или оказват 
помощ на хора без жилище, както и 
на такива, изправени пред риск от 
бедност или социално изключване;

Or. fr

Изменение 181
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „партньорски организации“ означава 
публичноправни организации или 

(2) „партньорски организации“ означава 
публичноправни организации или 
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организации с нестопанска цел, които 
пряко или чрез други партньорски 
организации доставят храните или 
стоките на най-нуждаещите се лица и 
чиито операции са избрани от
управляващия орган в съответствие с 
член 29, параграф 3, буква б);

организации с нестопанска цел, които 
пряко или чрез други партньорски 
организации доставят храните на най-
нуждаещите се лица и чиито операции 
са избрани от управляващия орган в 
съответствие с член 29, параграф 3, 
буква б);

Or. fi

Изменение 182
Csaba Őry

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „партньорски организации“ означава 
публичноправни организации или 
организации с нестопанска цел, които 
пряко или чрез други партньорски 
организации доставят храните или 
стоките на най-нуждаещите се лица и 
чиито операции са избрани от 
управляващия орган в съответствие с 
член 29, параграф 3, буква б);

(2) „партньорски организации“ означава 
публичноправни организации или 
организации с нестопанска цел, които 
пряко доставят храните или стоките на 
най-нуждаещите се лица и чиито 
операции са избрани от управляващия 
орган в съответствие с член 29, 
параграф 3, буква б);

Or. en

Изменение 183
Sylvie Guillaume

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „партньорски организации“ означава 
публичноправни организации или 
организации с нестопанска цел, които 
пряко или чрез други партньорски 
организации доставят храните или 
стоките на най-нуждаещите се лица 

(2) „партньорски организации“ означава 
публичноправни организации или 
организации с нестопанска цел, които 
пряко или чрез други партньорски 
организации доставят храните на 
нуждаещите се лица и чиито операции 
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и чиито операции са избрани от 
управляващия орган в съответствие с 
член 29, параграф 3, буква б);

са избрани от управляващия орган в 
съответствие с член 29, параграф 3, 
буква б);

Or. fr

Изменение 184
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „партньорски организации“: 
„партньорски организации“ означава 
публичноправни организации или 
организации с нестопанска цел, които 
пряко или чрез други партньорски 
организации доставят храните или
стоките на най-нуждаещите се лица и 
чиито операции са избрани от 
управляващия орган в съответствие с 
член 29, параграф 3, буква б);

(2) „партньорски организации“: 
„партньорски организации“ означава 
публичноправни организации или 
организации с нестопанска цел, които 
пряко или чрез други партньорски 
организации доставят храните и стоките 
на най-нуждаещите се лица и чиито 
операции са избрани от управляващия 
орган в съответствие с член 29, 
параграф 3, буква б);

Or. es

Изменение 185
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „партньорски организации“ означава 
публичноправни организации или 
организации с нестопанска цел, които 
пряко или чрез други партньорски 
организации доставят храните или 
стоките на най-нуждаещите се лица и 
чиито операции са избрани от 
управляващия орган в съответствие с 

(2) „партньорски организации“ означава 
публичноправни организации или 
организации с нестопанска цел, които 
пряко или чрез други партньорски 
организации доставят храните и/или 
стоките на най-нуждаещите се лица и 
чиито операции са избрани от 
управляващия орган в съответствие с 
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член 29, параграф 3, буква б); член 29, параграф 3, буква б);

Or. fr

Изменение 186
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) „държава членка“ означава 
държава членка, която участва във 
Фонда

Or. en

Изменение 187
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) „бенефициер“ означава публична 
или частна структура, която отговаря 
за започването или за започването и 
изпълнението на операции;

(6) „бенефициер“ означава публична 
структура или сдружение с 
нестопанска цел, което отговаря за 
започването или за започването и 
изпълнението на операции;

Or. fr

Изменение 188
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 2 – точка 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fi

Изменение 189
Frédéric Daerden

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(7) „краен получател“ означава най-
нуждаещите се лица, получаващи 
храните или стоките и/или ползващи се 
от съпътстващите мерки, определени 
от държавите членки съгласно 
реалната ситуация в държавата;

Or. fr

Изменение 190
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(7) „краен получател“ означава най-
нуждаещите се лица, т.е. жертвите на 
материални лишения и/или 
хранителен недоимък, получаващи 
храните или стоките и/или ползващи се 
от съпътстващите мерки;

Or. fr
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Изменение 191
Sylvie Guillaume

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 192
Emer Costello

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7 – подточка i) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) „съпътстващи мерки“ означава 
мерки извън разпространението на 
храна и стоки, чиято цел е 
преодоляването на социалното 
изключване и подобряването на 
условията на живот на крайните 
получатели с цел да им се даде 
възможност да водят независим 
живот, който да определят сами, и 
да преодоляват критични социални 
ситуации по по-убедителен и 
устойчив начин;

Or. en

Изменение 193
Niccolò Rinaldi, Marian Harkin
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7 – подточка i) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) „съпътстващи мерки“ означава 
мерки извън разпространението на 
храна и стоки, чиято цел е 
преодоляването на критични 
социални ситуации по убедителен и 
устойчив начин;

Or. en

Изменение 194
Marije Cornelissen

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 8а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8а) „управляващи, контролиращи и 
одитиращи органи“ означава 
органите за управление, контрол и 
одит на Европейския социален фонд.

Or. en

Изменение 195
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjeе

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) „междинно звено“ означава всяка 
публична или частна структура, която
действа на отговорността на управляващ 
или сертифициращ орган или която 
изпълнява задължения от името на 
такъв орган спрямо изпълняващите 
операциите бенефициери;

(9) „междинно звено“ означава всяка 
публична структура или сдружение с 
нестопанска цел, което действа на 
отговорността на управляващ или 
сертифициращ орган или която 
изпълнява задължения от името на 
такъв орган спрямо изпълняващите 
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операциите бенефициери;

Or. fr

Изменение 196
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Фондът насърчава социалното 
сближаване в Съюза, като допринася за 
постигането на целта за намаляване в 
съответствие със стратегията 
„Европа 2020“ с поне 20 милиона на 
броя на хората, изправени пред риск от 
бедност и социално изключване. 
Фондът допринася за постигането на 
конкретната цел да бъдат облекчени 
най-тежките форми на бедност в Съюза, 
като предоставя нефинансова помощ на 
най-нуждаещите се лица. Тази цел се 
измерва с броя на хората, получаващи 
подпомагане от Фонда.

Фондът насърчава социалното 
сближаване в Съюза, като допринася за 
постигането на целта за намаляване в 
съответствие със стратегията 
„Европа 2020“ с поне 20 милиона на 
броя на хората, изправени пред риск от 
бедност и социално изключване. 
Фондът допринася за постигането на 
конкретната цел да бъдат облекчени 
най-тежките форми на бедност в Съюза, 
като предоставя хранителни помощи
на най-нуждаещите се лица. Тази цел се 
измерва с броя на хората, получаващи 
подпомагане от Фонда. Той спомага за 
постигане на конкретната цел за 
намаляване на разхищението на 
храни и последиците върху климата.

Or. fi

Изменение 197
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Фондът насърчава социалното 
сближаване в Съюза, като допринася за 
постигането на целта за намаляване в 
съответствие със стратегията 

1. Фондът насърчава социалното 
сближаване в Съюза, като допринася за 
постигането на целта за намаляване в 
съответствие със стратегията 
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„Европа 2020“ с поне 20 милиона на 
броя на хората, изправени пред риск от 
бедност и социално изключване. 
Фондът допринася за постигането на 
конкретната цел да бъдат облекчени 
най-тежките форми на бедност в 
Съюза, като предоставя нефинансова 
помощ на най-нуждаещите се лица. Тази 
цел се измерва с броя на хората, 
получаващи подпомагане от Фонда.

„Европа 2020“ с поне 20 милиона на 
броя на хората, изправени пред риск от 
бедност и социално изключване. Като 
предоставя нефинансова помощ на най-
нуждаещите се лица, той допринася за 
постигането на целта за ликвидиране 
на хранителния недоимък в Съюза. 
Тази цел се измерва с броя на хората, 
получаващи подпомагане от Фонда.

Or. fr

Изменение 198
Marije Cornelissen

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Фондът насърчава социалното 
сближаване в Съюза, като допринася за 
постигането на целта за намаляване в 
съответствие със стратегията 
„Европа 2020“ с поне 20 милиона на 
броя на хората, изправени пред риск от 
бедност и социално изключване. 
Фондът допринася за постигането на 
конкретната цел да бъдат облекчени 
най-тежките форми на бедност в Съюза, 
като предоставя нефинансова помощ на 
най-нуждаещите се лица. Тази цел се 
измерва с броя на хората, получаващи 
подпомагане от Фонда.

1. Фондът насърчава социалното 
сближаване, повишава социалното 
приобщаване и се бори с бедността в 
Съюза, като допринася за постигането 
на целта за намаляване в съответствие 
със стратегията „Европа 2020“ с поне 
20 милиона на броя на хората, 
изправени пред риск от бедност и 
социално изключване. Фондът 
допринася за постигането на 
конкретната цел да бъдат облекчени и 
изкоренени най-тежките форми на 
бедност в Съюза, като предоставя 
нефинансова помощ на най-нуждаещите 
се лица и чрез местните и 
регионалните вериги за доставка на 
храни, които са в полза на най-
нуждаещите се лица, като ги 
снабдяват с питателна, здравословна 
и качествена храна, обръщайки 
необходимото внимание на пресните 
и сезонни продукти.
Тази цел се измерва с броя на хората, 
получаващи подпомагане от Фонда, и 
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посредством качествена и 
количествена оценка на 
структурните подобрения за 
крайните получатели в резултат на 
споменатото подпомагане, както и 
чрез използване на мрежи от местни 
и регионални вериги за доставка на 
хранителни стоки.

Or. en

Изменение 199
Sylvie Guillaume

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Фондът насърчава социалното 
сближаване в Съюза, като допринася за 
постигането на целта за намаляване в 
съответствие със стратегията 
„Европа 2020“ с поне 20 милиона на 
броя на хората, изправени пред риск от 
бедност и социално изключване. 
Фондът допринася за постигането на 
конкретната цел да бъдат облекчени 
най-тежките форми на бедност в Съюза, 
като предоставя нефинансова помощ на 
най-нуждаещите се лица. Тази цел се 
измерва с броя на хората, получаващи 
подпомагане от Фонда.

1. Фондът насърчава социалното 
сближаване в Съюза, като допринася за 
постигането на целта за намаляване в 
съответствие със стратегията 
„Европа 2020“ с поне 20 милиона на 
броя на хората, изправени пред риск от 
бедност и социално изключване. 
Фондът допринася за постигането на 
конкретната цел да бъдат облекчени 
най-тежките форми на бедност в Съюза, 
като предоставя нефинансова помощ на 
нуждаещите се лица. Тази цел се 
измерва с броя на хората, получаващи 
подпомагане от Фонда.

Or. fr

Изменение 200
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Фондът насърчава социалното 
сближаване в Съюза, като допринася за 
постигането на целта за намаляване в 
съответствие със стратегията 
„Европа 2020“ с поне 20 милиона на 
броя на хората, изправени пред риск от 
бедност и социално изключване. 
Фондът допринася за постигането на 
конкретната цел да бъдат облекчени 
най-тежките форми на бедност в Съюза, 
като предоставя нефинансова помощ на 
най-нуждаещите се лица. Тази цел се 
измерва с броя на хората, получаващи 
подпомагане от Фонда.

1. Фондът насърчава социалното 
сближаване в Съюза, като допринася за 
постигането на целта за намаляване в 
съответствие със стратегията 
„Европа 2020“ с поне 20 милиона на 
броя на хората, изправени пред риск от 
бедност и социално изключване. 
Фондът допринася за постигането на 
конкретната цел да бъдат облекчени 
най-тежките форми на бедност в Съюза, 
предимно продоволственото лишение, 
като предоставя нефинансова помощ на 
най-нуждаещите се лица. Тази цел се 
измерва с броя на хората, получаващи 
подпомагане от Фонда.

Or. es

Изменение 201
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Фондът насърчава социалното 
сближаване в Съюза, като допринася за 
постигането на целта за намаляване в
съответствие със стратегията 
„Европа 2020“ с поне 20 милиона на 
броя на хората, изправени пред риск от 
бедност и социално изключване. 
Фондът допринася за постигането на 
конкретната цел да бъдат облекчени 
най-тежките форми на бедност в Съюза, 
като предоставя нефинансова помощ на 
най-нуждаещите се лица. Тази цел се 
измерва с броя на хората, получаващи 
подпомагане от Фонда.

1. Фондът насърчава социалното 
сближаване в Съюза, като допринася за 
постигането на целта за намаляване в 
съответствие със стратегията 
„Европа 2020“ с поне 20 милиона на 
броя на хората, изправени пред риск от 
бедност и социално изключване. 
Фондът допринася за постигането на 
конкретната цел да бъдат облекчени 
най-тежките форми на бедност в Съюза, 
като предоставя нефинансова помощ на 
най-нуждаещите се лица. Тази цел се 
измерва с броя на хората, получаващи 
подпомагане от Фонда. Фондът ще 
увеличава своето въздействие върху 
местните и регионални вериги за 
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производство и разпределяне на храна, 
за да се възползват най-нуждаещите 
се, като се вземе предвид 
продоволствената пирамида.

Or. es

Обосновка

В духа на принципа на субсидиарност, възприет в член 5 от Договора за Европейския 
съюз.;

Изменение 202
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Фондът насърчава социалното 
сближаване в Съюза, като допринася за 
постигането на целта за намаляване в 
съответствие със стратегията 
„Европа 2020“ с поне 20 милиона на 
броя на хората, изправени пред риск от 
бедност и социално изключване. 
Фондът допринася за постигането на 
конкретната цел да бъдат облекчени 
най-тежките форми на бедност в Съюза, 
като предоставя нефинансова помощ на 
най-нуждаещите се лица. Тази цел се 
измерва с броя на хората, получаващи 
подпомагане от Фонда.

1. Фондът насърчава социалното 
сближаване в Съюза, като допринася за 
постигането на целта за намаляване в 
съответствие със стратегията 
„Европа 2020“ с поне 20 милиона на 
броя на хората, изправени пред риск от 
бедност и социално изключване. 
Фондът допринася за постигането на 
конкретната цел да бъдат облекчени 
най-тежките форми на бедност в Съюза, 
като предоставя нефинансова помощ на 
най-нуждаещите се лица чрез дарения 
или мерки за подкрепа или 
подпомагане, които да им помогнат 
трайно да се справят с бедността. 
Тази цел се измерва с броя на хората, 
получаващи подпомагане от Фонда.

Or. fr

Изменение 203
Csaba Őry, Elisabeth Morin-Chartier
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Фондът насърчава социалното 
сближаване в Съюза, като допринася за 
постигането на целта за намаляване в 
съответствие със стратегията 
„Европа 2020“ с поне 20 милиона на 
броя на хората, изправени пред риск от 
бедност и социално изключване. 
Фондът допринася за постигането на 
конкретната цел да бъдат облекчени 
най-тежките форми на бедност в Съюза, 
като предоставя нефинансова помощ на 
най-нуждаещите се лица. Тази цел се 
измерва с броя на хората, получаващи 
подпомагане от Фонда.

1. Фондът насърчава социалното 
сближаване в Съюза, като допринася за 
постигането на целта за намаляване в 
съответствие със стратегията 
„Европа 2020“ с поне 20 милиона на 
броя на хората, изправени пред риск от 
бедност и социално изключване, и им 
предлага хуманна перспектива. 
Фондът допринася за постигането на 
конкретната цел да бъдат облекчени 
най-тежките форми на бедност в Съюза, 
като предоставя нефинансова помощ на 
най-нуждаещите се лица. Тази цел се 
измерва с броя на хората, получаващи 
подпомагане от Фонда.

Or. en

Изменение 204
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Фондът се използва като 
допълнение към националните 
стратегии, а не за да замества или 
намалява националните, 
дългосрочните и устойчиви програми
за изкореняване на бедността и за 
социална интеграция, които остават 
отговорност на държавите членки.

Or. en
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Обосновка

Държавите членки трябва да продължат да развиват дългосрочни и устойчиви 
проекти за изкореняване на бедността, недоимъка и социалната изолация. Тази 
отговорност по никакъв начин не може да бъде заменена или намалена чрез използване 
на средства от Европейския фонд.

Изменение 205
Sylvie Guillaume

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Фондът подпомага национални 
програми, чрез които на нуждаещите
се лица се разпределят хранителни 
продукти.

Or. fr

Изменение 206
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Фондът подпомага национални 
програми, чрез които на най-
нуждаещите се лица чрез партньорски 
организации, избрани от държавите 
членки, се разпределят хранителни 
продукти.

Or. fi
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Изменение 207
Minodora Cliveti

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 208
Frédéric Daerden

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 209
Ria Oomen-Ruijten
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Фондът може да подпомага 
национални програми и да бъде 
използван за хранителни продукти и 
основни потребителски стоки за лично 
ползване на бездомни лица и за лично 
ползване на деца, като неговата 
помощ се разпределя на най-
нуждаещите се лица чрез 
партньорски организации, избрани от 
държавите членки.

Or. nl

Изменение 210
Marije Cornelissen

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 211
Sergio Gutiérrez Prieto
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 212
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 213
Rachida Dati

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

Предоставянето на основни храни и стоки трябва да се ползва с приоритет пред 
другите действия, за да се гарантира, че близо 43-те милиона европейци, които не 
успяват да се изхранват в достатъчна или подходяща степен, могат да постигнат 
поне жизнения минимум.

Изменение 214
Csaba Őry

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 215
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 216
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjeе

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Фондът подпомага национални 
програми, чрез които на най-
нуждаещите се лица се разпределят 
здравословни хранителни продукти и 
основни потребителски стоки за лично 
ползване.

Or. fr

Изменение 217
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Фондът обхваща също и 
предоставянето на хранителни 
продукти за деца в неравностойно 
положение през лятната ваканция, 
когато в училище не се осигурява 
ежедневно хранене.

Or. en

Изменение 218
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Фондът може да оказва подкрепа на 
съпътстващи мерки, които допълват 
предоставянето на храни и стоки и 
допринасят за социалното приобщаване 
на най-нуждаещите се лица.

2. Фондът може да оказва подкрепа на 
съпътстващи мерки, които допълват 
предоставянето на храни и допринасят 
за социалното приобщаване на най-
нуждаещите се лица.

Or. fi

Изменение 219
Minodora Cliveti

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Фондът може да оказва подкрепа на 
съпътстващи мерки, които допълват 
предоставянето на храни и стоки и 
допринасят за социалното приобщаване 
на най-нуждаещите се лица.

2. Фондът може да оказва подкрепа на 
съпътстващи мерки, които допълват 
предоставянето на храни и стоки и 
допринасят за социалното приобщаване 
на най-нуждаещите се лица, по-
специално на възрастни жени в 
селските райони, жени от ромските 
малцинства, жени, които се грижат 
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за семействата си и жени над 45-
годишна възраст.

.

Or. en

Изменение 220
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Фондът може да оказва подкрепа на 
съпътстващи мерки, които допълват 
предоставянето на храни и стоки и 
допринасят за социалното приобщаване 
на най-нуждаещите се лица.

2. Фондът може да оказва подкрепа на 
съпътстващи мерки, които допълват 
предоставянето на храни и стоки и 
допринасят за социалното приобщаване 
на най-нуждаещите се лица. Въпреки 
това, въз основа на факта, че Фондът 
разполага с ограничени средства, а 
около 40 милиона души страдат от 
тежки материални лишения, всички 
възможни съпътстващи мерки следва 
да се реализират в тясно 
сътрудничество с проектите на 
Европейския социален фонд.

Or. en

Изменение 221
Marije Cornelissen

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Фондът може да оказва подкрепа на
съпътстващи мерки, които допълват 
предоставянето на храни и стоки и
допринасят за социалното приобщаване 
на най-нуждаещите се лица.

2. Фондът може, по искане на държава 
членка, да оказва подкрепа на мерки, 
които допринасят за социалното 
приобщаване на най-нуждаещите се 
лица и за намаляването на тяхната 
бъдеща зависимост от помощта, 
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посочена в параграф 1.

Or. en

Изменение 222
Sylvie Guillaume

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Фондът може да оказва подкрепа на 
съпътстващи мерки, които допълват 
предоставянето на храни и стоки и 
допринасят за социалното приобщаване 
на най-нуждаещите се лица.

2. Фондът може да оказва подкрепа на 
съпътстващи мерки, които допълват 
предоставянето на храни и допринасят 
за социалното приобщаване на 
нуждаещите се лица.

Or. fr

Изменение 223
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Фондът може да оказва подкрепа на 
съпътстващи мерки, които допълват 
предоставянето на храни и стоки и 
допринасят за социалното приобщаване 
на най-нуждаещите се лица.

2. Фондът може да оказва подкрепа на 
съпътстващи мерки, главно такива, 
които допълват предоставянето на 
храни и стоки и допринасят за 
социалното приобщаване на най-
нуждаещите се лица, като той следва 
да насърчава и сътрудничеството с 
организации, които се фокусират 
върху изкореняването на бедността и 
дългосрочната социална 
реинтеграция.

Or. en
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Обосновка

Фондът е символичен по своя характер, затова следва да се фокусира основно върху 
хранителната помощ. Предоставянето на спешна хранителна помощ е много по-
различно от дейността на организациите, които работят за изкореняването на 
бедността в дългосрочен план, което често изисква специално обучение и/или 
квалификации. Въпреки това тези сдружения могат да се възползват от наличието на 
хранителни запаси и могат да се намерят начини, по които различните организации с 
различни роли биха могли да увеличат своето въздействие като работят заедно.

Изменение 224
Rachida Dati

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Фондът може да оказва подкрепа на 
съпътстващи мерки, които допълват 
предоставянето на храни и стоки и 
допринасят за социалното приобщаване 
на най-нуждаещите се лица.

2. Фондът може да оказва подкрепа на 
съпътстващи мерки, които допълват 
предоставянето на храни и стоки и 
допринасят за социалното приобщаване 
на най-нуждаещите се лица. Въпреки 
това, предоставянето на основни 
храни и стоки трябва да остане 
приоритетно.

Or. fr

Обосновка

Предоставянето на основни храни и стоки трябва да се ползва с приоритет пред 
другите действия, за да се гарантира, че близо 43-те милиона европейци, които не 
успяват да се изхранват в достатъчна или подходяща степен, могат да постигнат 
поне жизнения минимум.

Изменение 225
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjeе

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Фондът може да оказва подкрепа на 2. Фондът може да оказва подкрепа чрез 
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съпътстващи мерки, които допълват 
предоставянето на храни и стоки и 
допринасят за социалното приобщаване 
на най-нуждаещите се лица.

партньорските организации на 
съпътстващи мерки, които допълват 
предоставянето на храни и стоки и 
допринасят за социалното приобщаване 
и подобряването на качеството на 
живот на най-нуждаещите се лица 
и/или целят да запазят човешкото им 
достойнство.

Or. fr

Изменение 226
Marije Cornelissen

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. По искане на държава членка 
Фондът може да предостави на 
бенефициерите помощ и/или 
оборудване с цел по-активно или по-
ефективно използване на местните 
вериги за доставка на храни, като по 
този начин увеличава и разнообразява 
хранителните доставки за най-
нуждаещите се и същевременно 
предотвратява разхищаването на 
храна.

Or. en

Изменение 227
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Фондът може да предостави на 
бенефициерите помощ с цел по-
активно използване на местните 
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вериги за доставка на храни, като по 
този начин предотвратява 
разхищаването на храна.

Or. en

Изменение 228
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Фондът насърчава ученето от опита 
на другите, изграждането на контакти и 
разпространяването на добри практики 
в областта на нефинасовата помощ за 
най-нуждаещите се лица.

3. Фондът насърчава ученето от опита 
на другите, изграждането на контакти и 
разпространяването на добри практики 
в областта на хранителните помощи
за най-нуждаещите се лица.

Or. fi

Изменение 229
Sylvie Guillaume

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Фондът насърчава ученето от опита
на другите, изграждането на контакти и 
разпространяването на добри практики 
в областта на нефинасовата помощ за 
най-нуждаещите се лица.

3. Фондът насърчава ученето от опита 
на другите, изграждането на контакти и 
разпространяването на добри практики 
в областта на нефинасовата помощ за 
нуждаещите се лица.

Or. fr

Изменение 230
Marije Cornelissen
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Фондът насърчава ученето от опита 
на другите, изграждането на контакти и 
разпространяването на добри практики 
в областта на нефинасовата помощ за 
най-нуждаещите се лица.

3. Фондът насърчава ученето от опита 
на другите, изграждането на контакти и 
разпространяването на добри практики 
в областта на нефинасовата помощ за 
най-нуждаещите се лица, както и 
между бенефициерите, които се 
ползват от Фонда, и организациите с 
нестопанска цел със същите цели, 
които не се ползват от Фонда и/или 
от друго публично финансиране.

Or. en

Изменение 231
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Фондът насърчава ученето от опита 
на другите, изграждането на контакти и 
разпространяването на добри практики 
в областта на нефинасовата помощ за 
най-нуждаещите се лица.

3. На европейско равнище Фондът 
насърчава ученето от опита на другите, 
изграждането на контакти и 
разпространяването на добри практики 
в областта на нефинасовата помощ за 
най-нуждаещите се лица.

Or. fr

Изменение 232
Frédéric Daerden

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Фондът полага всички усилия да 
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подкрепи предприетите на местно 
равнище инициативи, които са част 
от борбата срещу разхищението на 
храни (например условието 
супермаркетите да предоставят 
непродадените годни за консумация 
продукти на хранителните банки, за 
да получат разрешително за 
извършване на дейност) и от борбата 
срещу бедността и социалното 
изключване.

Or. fr

Изменение 233
Marije Cornelissen

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Държавите членки могат да 
изберат да се възползват само от 
цели 2, 2а (нова) или 3. Държавите 
членки, които се възползват от цел 1, 
са задължени да се възползват и от 
цели 2а (нова) и 3.

Or. en

Изменение 234
Ria Oomen-Ruijten

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Частта от бюджета на Съюза, 
отпусната на Фонда, се изпълнява в 
рамките на споделено управление 
между държавите членки и Комисията 
в съответствие с член 55, параграф 1, 

(1) Частта от бюджета на Съюза, 
отпусната на Фонда, се изпълнява в 
рамките на споделено управление 
между участващите държави членки 
и Комисията в съответствие с член 55, 
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буква б) от Финансовия регламент, с 
изключение на техническата помощ по 
инициатива на Комисията, която се 
изпълнява в рамките на пряко 
управление в съответствие с член 55, 
параграф 1, буква а) от Финансовия 
регламент.

параграф 1, буква б) от Финансовия 
регламент, с изключение на 
техническата помощ по инициатива на 
Комисията, която се изпълнява в 
рамките на пряко управление в 
съответствие с член 55, параграф 1, 
буква а) от Финансовия регламент.

Or. nl

Изменение 235
Marije Cornelissen

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Частта от бюджета на Съюза, 
отпусната на Фонда, се изпълнява в 
рамките на споделено управление 
между държавите членки и Комисията в 
съответствие с член 55, параграф 1, 
буква б) от Финансовия регламент, с 
изключение на техническата помощ по 
инициатива на Комисията, която се 
изпълнява в рамките на пряко 
управление в съответствие с член 55, 
параграф 1, буква а) от Финансовия 
регламент.

(12) Частта от бюджета на Съюза, 
отпусната на Фонда, се изпълнява в 
рамките на споделено управление 
между държавите членки, които 
изберат да участват в програмата, и 
Комисията в съответствие с член 55, 
параграф 1, буква б) от Финансовия 
регламент, с изключение на 
техническата помощ по инициатива на 
Комисията, която се изпълнява в 
рамките на пряко управление в 
съответствие с член 55, параграф 1, 
буква а) от Финансовия регламент.

Or. en

Изменение 236
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Следователно се препоръчва 
получателите на помощи от Фонда 
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да имат достъп до програмите за 
субсидирана заетост и/или за 
професионално обучение, например 
чрез Европейския социален фонд, така 
че да могат да придобият повече 
квалификации, за да се включат в 
пазара на труда, като по този начин 
се насърчи тяхната социална 
интеграция.

Or. pt

Изменение 237
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 13а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Фондът се използва като 
допълнение към националните 
стратегии, а не замества 
отговорностите на органите на 
държавите членки за изкореняване на 
бедността и социалното изключване, 
по-скоро чрез предоставяне на 
дългосрочни и устойчиви програми, 
насочени към социална реинтеграция, 
отколкото чрез непосредствено 
облекчаване на хранителния недоимък 
и материалните нужди.

Or. en

Обосновка

Държавите членки трябва да продължат да развиват дългосрочни и устойчиви 
проекти за изкореняване на бедността, недоимъка и социалната изолация. Тази 
отговорност по никакъв начин не може да бъде заменена или намалена чрез използване 
на средства от Европейския фонд.
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Изменение 238
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Подкрепата от Фонда се реализира в 
тясно сътрудничество между Комисията 
и държавите членки.

(3) Подкрепата от Фонда се реализира в 
тясно сътрудничество между Комисията 
и държавите членки, в сътрудничество 
с участващите организации на 
гражданското общество.

Or. es

Изменение 239
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Подкрепата от Фонда се реализира в 
тясно сътрудничество между Комисията 
и държавите членки.

(3) Подкрепата от Фонда се предоставя
в тясно сътрудничество между 
Комисията и държавите членки, както 
и регионалните и местни 
компетентни органи, организациите, 
представляващи гражданското 
общество, и партньорските 
организации.

Or. es

Обосновка

В духа на принципа на субсидиарност, възприет в член 5 от Договора за Европейския 
съюз.

Изменение 240
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
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Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 14а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) Държавите членки и органите, 
определени от тях, изграждат 
партньорства с компании по цялата 
хранителна верига за създаване на 
програми, които позволяват на 
хранителните компании да намалят 
отпадъците и да изпълняват 
програми за корпоративна и социална 
отговорност, а сдруженията, 
работещи с най-нуждаещите се в 
Европа, да получат достъп до 
хранителни ресурси.

Or. en

Обосновка

Супермаркетите и веригата за разпределяне на храна разхищават голямо количество 
напълно годна за консумация храна и я изхвърлят. Това е скъпо за компанията, вредно 
за околната среда и е непростимо разхищение. Вместо това компаниите следва да 
даряват храната на сдружения, които работят с най-нуждаещите се хора в Европа. 
Това се отразява добре върху имиджа на компанията, осигурява ценни ресурси за 
сдруженията и намалява ненужното разхищаване.

Изменение 241
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Държавите членки и определените от 
тях за целта структури отговарят за 
изпълнението на оперативните 
програми и за изпълнението на своите 
задачи по настоящия регламент в 
съответствие с институционалната, 

(4) Държавите членки и определените от 
тях за целта структури или, ако е 
целесъобразно, компетентните 
регионални органи отговарят за 
изпълнението на оперативните 
програми и за изпълнението на своите 
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правната и финансовата рамка на 
държавата членка и при спазване на 
настоящия регламент.

задачи по настоящия регламент в 
съответствие с институционалната, 
правната и финансовата рамка на 
държавата членка и при спазване на 
настоящия регламент.

Or. es

Изменение 242
Danuta Jazłowiecka

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) В съответствие със съответните им 
отговорности Комисията и държавите 
членки осигуряват координацията с 
Европейския социален фонд и други 
политики и инструменти на Съюза.

(6) В съответствие със съответните им 
отговорности Комисията и държавите 
членки осигуряват координацията с 
Европейския социален фонд и други 
политики и инструменти на Съюза, с 
цел да се избегне всякакъв риск от 
двойно финансиране.

Or. pl

Изменение 243
Emer Costello

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Комисията и държавите членки 
гарантират ефективността на Фонда, по-
специално чрез мониторинг, докладване 
и оценка.

(19) Комисията и държавите членки 
гарантират ефективността на Фонда, по-
специално чрез мониторинг, докладване 
и оценка и чрез тесни и редовни 
консултации с местните и 
регионални власти и с партньорските 
организации, изпълняващи мерките на 
Фонда при оценките на 
въздействието.
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Or. en

Изменение 244
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Комисията и държавите членки 
гарантират ефективността на Фонда, по-
специално чрез мониторинг, докладване 
и оценка.

(19) Комисията и държавите членки 
гарантират ефективността на Фонда, по-
специално чрез мониторинг, докладване 
и оценка и чрез тесни и редовни 
консултации с местните и 
регионални власти и с партньорските 
организации, изпълняващи мерките на 
Фонда при оценките на 
въздействието.

Or. en

Изменение 245
Csaba Őry, Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Комисията и държавите членки 
изпълняват съответните си роли по 
отношение на Фонда с цел да намалят
административната тежест за 
бенефициерите.

(20) Комисията и държавите членки 
изпълняват съответните си роли по 
отношение на Фонда с цел да намалят 
административната тежест за 
бенефициерите и да могат да се 
използват административните 
структури на ЕСФ.

Or. en

Изменение 246
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjeе
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Комисията и държавите членки
изпълняват съответните си роли по 
отношение на Фонда с цел да намалят 
административната тежест за
бенефициерите.

(9) Комисията и държавите членки
следят за ефективното използване на 
Фонда, по-конкретно чрез текущ 
контрол, изготвяне на доклади и 
оценки. Те следят също изпълнението 
му да бъде опростено за 
партньорските организации и
бенефициерите.

Or. fr

Изменение 247
Csaba Őry

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Комисията и държавите членки 
гарантират насърчаване на равенството 
между мъжете и жените и 
интегрирането на аспекта на социалните 
измерения на пола на различните 
етапи от дейността на Фонда. 
Комисията и държавите членки 
предприемат съответните стъпки, за да 
предотвратят всякаква дискриминация 
на основата на пол, расов или етнически 
произход, религия или вероизповедание, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация по отношение на 
получаването на достъп до Фонда.

(21) Комисията и държавите членки 
гарантират насърчаване на равенството 
между мъжете и жените и 
интегрирането на аспекта на социалните 
измерения на пола по отношение на
съпътстващите мерки на Фонда. 
Комисията и държавите членки 
предприемат съответните стъпки, за да 
предотвратят всякаква дискриминация 
на основата на пол, расов или етнически 
произход, религия или вероизповедание, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация по отношение на 
получаването на достъп до Фонда.

Or. en

Изменение 248
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Комисията и държавите членки
гарантират насърчаване на
равенството между мъжете и жените и 
интегрирането на аспекта на социалните 
измерения на пола на различните етапи 
от дейността на Фонда. Комисията и 
държавите членки предприемат 
съответните стъпки, за да предотвратят 
всякаква дискриминация на основата на 
пол, расов или етнически произход, 
религия или вероизповедание, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация по отношение на 
получаването на достъп до Фонда.

(10) Комисията и държавите членки се 
ангажират да насърчават равенството 
между мъжете и жените и 
интегрирането на аспекта на социалните 
измерения на пола на различните етапи 
от дейността на Фонда. Комисията и 
държавите членки предприемат 
съответните стъпки, за да предотвратят 
всякаква дискриминация на основата на 
пол, расов или етнически произход, 
религия или вероизповедание, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация по отношение на 
получаването на достъп до Фонда.

Or. es

Изменение 249
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 10а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

10а. Комисията и държавите членки 
предприемат съответните стъпки, 
за да предотвратят всякаква 
дискриминация на основата на пол, 
расов или етнически произход, 
религия или вероизповедание, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация по отношение на 
получаването на достъп до помощта 
от Фонда.

Or. es
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Обосновка

Счита се за целесъобразно да се раздели точка 10 в два точки, тъй като става въпрос 
за две различни категории за анализ и това разграничение следва да бъде ясно 
определено.

Изменение 250
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 5 – точка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Операциите, финансирани от 
Фонда, съответстват на приложимото 
законодателство на Съюза и на 
приложимото национално 
законодателство. Фондът може по-
специално да се използва единствено в 
подкрепа на разпределянето на храни 
или стоки, които отговорят на 
законодателството на Съюза относно 
безопасността на потребителските 
продукти.

(11) Операциите, финансирани от 
Фонда, съответстват на приложимото 
законодателство на Съюза и на 
приложимото национално 
законодателство. Фондът може по-
специално да се използва единствено в 
подкрепа на разпределянето на храни, 
които отговорят на законодателството 
на Съюза относно безопасността на 
храните.

Or. fi

Изменение 251
Sylvie Guillaume

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Операциите, финансирани от 
Фонда, съответстват на приложимото 
законодателство на Съюза и на 
приложимото национално 
законодателство. Фондът може по-
специално да се използва единствено в 
подкрепа на разпределянето на храни 
или стоки, които отговорят на 

(11) Операциите, финансирани от 
Фонда, съответстват на приложимото 
законодателство на Съюза и на 
приложимото национално 
законодателство. Фондът може по-
специално да се използва единствено в 
подкрепа на разпределянето на храни, 
които отговорят на законодателството
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законодателството на Съюза относно 
безопасността на потребителските 
продукти.

на Съюза относно безопасността на 
потребителските продукти.

Or. fr

Изменение 252
Marije Cornelissen

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Операциите, финансирани от 
Фонда, съответстват на приложимото 
законодателство на Съюза и на 
приложимото национално 
законодателство. Фондът може по-
специално да се използва единствено в 
подкрепа на разпределянето на храни 
или стоки, които отговорят на 
законодателството на Съюза относно 
безопасността на потребителските 
продукти.

(22) Операциите, финансирани от 
Фонда, съответстват на приложимото 
законодателство на Съюза и на 
приложимото национално 
законодателство. Фондът може по-
специално да се използва единствено в 
подкрепа на разпределянето на храни 
или стоки, които отговорят на 
законодателството на Съюза относно 
безопасността на потребителските 
продукти, и да допринася за 
здравословен начин на хранене.

Or. en

Изменение 253
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 5 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Държавите членки и бенефициерите 
избират хранителните продукти и 
стоките въз основа на обективни 
критерии. При критериите за избор на 
хранителни продукти и, където е 
приложимо — на стоки, се отчитат и 
климатичните и екологичните аспекти, 

(12) Държавите членки и бенефициерите 
избират хранителните продукти въз 
основа на обективни критерии. При 
критериите за избор на хранителни 
продукти се отчитат и 
здравословността на продукта и 
климатичните и екологичните аспекти, 
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по-специално с цел намаляване 
разхищението на храни.

по-специално с цел намаляване на
разхищението на храни.

Or. fi

Изменение 254
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Държавите членки и бенефициерите 
избират хранителните продукти и 
стоките въз основа на обективни 
критерии. При критериите за избор на 
хранителни продукти и, където е 
приложимо — на стоки, се отчитат и 
климатичните и екологичните 
аспекти, по-специално с цел 
намаляване разхищението на храни.

(12) Държавите членки и бенефициерите 
избират хранителните продукти и 
стоките въз основа на обективни 
критерии. Изборът на хранителни 
продукти се основава на принципите 
на балансирано хранене и допринася 
за здравето и благосъстоянието на 
крайните получатели. При критериите 
за избор на хранителни продукти и, 
където е приложимо — на стоки, се 
отчита близостта на зоните за 
производство и се следи 
производствените методи да спазват 
определените от Съюза екологични 
цели и да бъдат част от прехода към 
нисковъглеродна икономика.

Or. fr

Изменение 255
Sylvie Guillaume

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Държавите членки и бенефициерите 
избират хранителните продукти и 
стоките въз основа на обективни 
критерии. При критериите за избор на 

(12) Държавите членки и бенефициерите 
избират хранителните продукти въз 
основа на обективни критерии. При 
критериите за избор на хранителни 
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хранителни продукти и, където е 
приложимо — на стоки, се отчитат и 
климатичните и екологичните аспекти, 
по-специално с цел намаляване 
разхищението на храни.

продукти се отчитат и климатичните и
екологичните аспекти, по-специално с 
цел намаляване разхищението на храни.

Or. fr

Изменение 256
Marije Cornelissen

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Държавите членки и бенефициерите 
избират хранителните продукти и 
стоките въз основа на обективни 
критерии. При критериите за избор на 
хранителни продукти и, където е 
приложимо — на стоки, се отчитат и 
климатичните и екологичните аспекти, 
по-специално с цел намаляване 
разхищението на храни.

(23) Държавите членки и бенефициерите 
избират качествените хранителни
продукти и стоките въз основа на 
обективни критерии, свързани с 
потребностите на най-нуждаещите 
се лица. При критериите за избор на 
хранителни продукти и, където е 
приложимо — на стоки, за 
предпочитане от местни 
доставчици, се отчитат и климатичните 
и екологичните аспекти, по-специално с 
цел намаляване разхищението на храни.

Or. en

Изменение 257
Rachida Dati

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Държавите членки и бенефициерите 
избират хранителните продукти и 
стоките въз основа на обективни 
критерии. При критериите за избор на 
хранителни продукти и, където е 

(12) Държавите членки и бенефициерите 
избират хранителните продукти и 
стоките въз основа на обективни и 
справедливи критерии, които 
гарантират, че предоставянето на 
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приложимо — на стоки, се отчитат и
климатичните и екологичните аспекти, 
по-специално с цел намаляване 
разхищението на храни.

основни храни и стоки се ползва с 
приоритет. При критериите за избор 
на хранителни продукти и, където е 
приложимо — на стоки, се отчитат и 
климатичните и екологичните аспекти, 
по-специално с цел намаляване 
разхищението на храни.

Or. fr

Обосновка

Предоставянето на основни храни и стоки трябва да се ползва с приоритет пред 
другите действия, за да се гарантира, че близо 43-те милиона европейци, които не 
успяват да се изхранват в достатъчна или подходяща степен, могат да постигнат 
поне жизнения минимум.

Изменение 258
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Държавите членки и бенефициерите 
избират хранителните продукти и 
стоките въз основа на обективни 
критерии. При критериите за избор на 
хранителни продукти и, където е 
приложимо — на стоки, се отчитат и 
климатичните и екологичните аспекти, 
по-специално с цел намаляване 
разхищението на храни.

(12) Държавите членки и бенефициерите 
избират хранителните продукти и 
стоките въз основа на обективни 
критерии. При критериите за избор на 
хранителни продукти и, където е 
приложимо — на стоки, се отчитат и 
климатичните и екологичните аспекти, 
по-специално с цел намаляване 
разхищението на храни на всеки етап 
по веригата за разпределяне.

Or. fr

Изменение 259
Csaba Őry

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 23
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Държавите членки и бенефициерите 
избират хранителните продукти и 
стоките въз основа на обективни 
критерии. При критериите за избор на 
хранителни продукти и, където е 
приложимо — на стоки, се отчитат и 
климатичните и екологичните аспекти, 
по-специално с цел намаляване 
разхищението на храни.

(12) Държавите членки и бенефициерите 
избират хранителните продукти и 
стоките въз основа на обективни 
критерии. При критериите за избор на 
хранителни продукти и, където е 
приложимо — на стоки, могат да се
отчетат и климатичните и 
екологичните аспекти, по-специално с 
цел намаляване разхищението на храни.

Or. en

Изменение 260
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjeе

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Държавите членки и бенефициерите 
избират хранителните продукти и 
стоките въз основа на обективни 
критерии. При критериите за избор на 
хранителни продукти и, където е 
приложимо — на стоки, се отчитат и 
климатичните и екологичните аспекти, 
по-специално с цел намаляване 
разхищението на храни.

(12) Държавите членки и бенефициерите 
избират хранителните продукти и 
стоките въз основа на обективни 
критерии. При критериите за избор на 
хранителни продукти се отдава 
приоритет на продуктите с 
европейски произход. Критериите за 
избор на хранителни продукти са 
установени по такъв начин, че да 
допринасят за здравословното и 
балансирано хранене на крайните 
получатели. При критериите за избор 
на хранителни продукти и, където е 
приложимо — на стоки, се отчитат и 
климатичните и екологичните аспекти, 
по-специално с цел намаляване 
разхищението на храни.

Or. fr
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Изменение 261
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 12а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Комисията, държавите членки 
и партньорските организации следва 
да допринасят за борбата срещу 
разхищението на храни на всеки етап 
от веригата за разпределяне, 
включително снабдяването с храни.

Or. es

Изменение 262
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 12а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Комисията, държавите членки, 
компетентните регионални органи и 
партньорските организации 
допринасят за борбата срещу 
разхищението на храни на всеки етап 
от веригата за разпределяне.

Or. es

Обосновка

В духа на принципа на субсидиарност, възприет в член 5 от Договора за Европейския 
съюз.

Изменение 263
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 12а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Комисията и държавите членки 
следят подпомагането да се отпуска 
при зачитане на достойнството на 
най-нуждаещите се лица;

Or. fr

Изменение 264
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 12б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12б) Във всички случаи Комисията и 
държавите членки следят 
продуктите, които се разпределят, да 
съответстват на здравните норми, и 
като цяло да допринасят за доброто 
здравословно състояние на 
заинтересованите лица;

Or. fr

Изменение 265
Frédéric Daerden

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 266
Sylvie Guillaume

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 267
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marielle de 
Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa 
i Balcells, Liam Aylward

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Глобалните налични средства за 
поемане на бюджетни задължения от 
Фонда за периода 2014—2020 г. са в 
размер на 3 500 000 000 EUR по цени от 
2011 г. в съответствие с годишното 
разпределение, посочено в 
приложение II.

Or. en
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Обосновка

При всяко положение този фонд представлява символична сума. Но тъй като ЕС все 
още е в криза, немислимо е на най-нуждаещите се в Европа да се предоставят по-
малко средства, отколкото при предишната схема. Важно е тази сума да се поиска 
за началото на следващата МФР. Ако социалното положение се подобри и вече няма 
нужда от такава сума, тя ще може да бъде намалена чрез клаузата за 
преразглеждане, включени в МФР.

Изменение 268
Frédéric Daerden

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Глобалните налични средства за 
поемане на бюджетни задължения от 
Фонда за периода 2014—2020 г. са в 
размер на 3 500 000 000 EUR по цени от 
2011 г. в съответствие с годишното 
разпределение, посочено в 
приложение II.

Or. fr

Изменение 269
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Глобалните налични средства за 
поемане на бюджетни задължения от 
Фонда за периода 2014—2020 г. са в 
размер на 3 500 000 000 EUR по цени от 
2011 г. в съответствие с годишното 
разпределение, посочено в 
приложение II.
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Or. fr

Обосновка

Бюджетът, предложен от Комисията, не отговаря в достатъчна степен на 
нуждите от подпомагане на най-нуждаещите се лица и е намален съществено в 
сравнение с текущия период при по-широк обхват на действие. Като се има предвид 
ръстът в равнището на бедност в ЕС, сумата, предвидена за Фонда за европейско 
подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014—2020 г., трябва да бъде 
минимум 500 000 000 EUR годишно.

Изменение 270
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Глобалните налични средства за 
поемане на бюджетни задължения от 
Фонда за периода 2014—2020 г. са 
минимум в размер на 
5 000 000 000 EUR по цени от 2011 г. в 
съответствие с годишното 
разпределение, посочено в 
приложение II.

Or. fr

Изменение 271
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Тези средства следва да се 
увеличават, за да се гарантира 
достатъчното количество на 
средства във Фонда, с цел постигане 
на неговите цели и задачи в обхвата 
на многогодишната финансова рамка 
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за периода 2014—2020 г.

Or. es

Изменение 272
Marije Cornelissen

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез актове за изпълнение Комисията 
приема решение, в което определя 
годишното разпределение на глобалните 
средства по държави членки в 
съответствие с член 84, параграф 5 от 
Регламент (ЕО) № … (РОР), без да се 
засягат разпоредбите на параграф 4 от 
настоящия член и като се отчитат 
следните показатели, определени от 
Евростат:

3. Чрез актове за изпълнение Комисията 
приема решение, в което определя 
годишното разпределение на глобалните 
средства по държави членки сред 
държавите членки, които са поискали 
да участват, в съответствие с член 84, 
параграф 5 от Регламент (ЕО) № … 
(РОР), без да се засягат разпоредбите на 
параграф 4 от настоящия член, въз 
основа на най-актуалните показатели,
определени от Евростат по отношение 
на:

Or. en

Изменение 273
Csaba Őry, Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез актове за изпълнение Комисията 
приема решение, в което определя 
годишното разпределение на глобалните 
средства по държави членки в 
съответствие с член 84, параграф 5 от 
Регламент (ЕО) № … (РОР), без да се 
засягат разпоредбите на параграф 4 от 
настоящия член и като се отчитат 
следните показатели, определени от 

3. Чрез актове за изпълнение Комисията 
приема решение, в което определя 
годишното разпределение на глобалните 
средства по държави членки в 
съответствие с правилата на ЕСФ и 
член 84, параграф 5 от Регламент (ЕО) 
№ … (РОР), без да се засягат 
разпоредбите на параграф 4 от 
настоящия член и като се отчитат 
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Евростат: следните показатели, определени от 
Евростат:

Or. en

Изменение 274
Marije Cornelissen

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. В своето решение Комисията 
отчита степента на зависимост на 
най-нуждаещите се лица от програми 
на Съюза за разпределяне на храни 
сред най-нуждаещите се в резултат 
на участието на държави членки в 
програми по линия на Регламенти 
(ЕО) № 1290/2005, (ЕО) № 1234/2007 на 
Съвета или Регламент (ЕС) 
№ 121/2012 на Европейския парламент 
и на Съвета.

Or. en

Изменение 275
Minodora Cliveti

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) население, засегнато от тежки 
материални лишения;

а) население, засегнато от тежки 
материални лишения, като процент 
от цялото население, включително 
показатели, свързани с пола;

Or. en
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Изменение 276
Marije Cornelissen

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) население, засегнато от тежки 
материални лишения;

а) население, засегнато от тежки 
материални лишения, като процент 
от цялото население;

Or. en

Изменение 277
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) население, засегнато от тежки 
материални лишения;

а) население, засегнато от тежки 
материални лишения, като процент 
от цялото население;

Or. en

Изменение 278
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) население, засегнато от тежки 
материални лишения;

а) население, което живее под прага на 
относителната бедност;

Or. es
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Изменение 279
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjeе

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) население, засегнато от тежки 
материални лишения;

а) население, засегнато от недостиг на 
храни;

Or. fr

Изменение 280
Frédéric Daerden

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) прагът на относителната 
бедност, т.е. процентът от 
населението, живеещо в 
домакинства, които не разполагат с 
доходи равни поне на 60 % от средния 
национален доход;

Or. fr

Обосновка

Прагът на относителна бедност е критерий за определяне на бедността, който се 
използва в стратегията „Европа 2020“.

Изменение 281
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjeе

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) население, засегнато от тежки 
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материални лишения;

Or. fr

Изменение 282
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) население, живеещо в домакинства 
с много нисък интензитет на 
икономическа активност.

заличава се

Or. es

Изменение 283
Marije Cornelissen

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) население, живеещо в домакинства с 
много нисък интензитет на 
икономическа активност.

б) последните промени при 
населението, живеещо в домакинства с 
много нисък интензитет на 
икономическа активност.

Or. en

Изменение 284
Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) население, застрашено от 
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бедност.

Or. pt

Изменение 285
Danuta Jazłowiecka

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) население, застрашено от бедност 
след социални трансфери, 
включително деца, застрашени от 
бедност.

Or. pl

Обосновка

Величината на риска от бедност след социални трансфери е най-добрият показател 
за проблемите, с които се сблъскват различните държави членки; тя се отнася пряко 
до получателите на помощи по програмата. Освен това приемането на серия от три 
показателя, свързани с бедността, ще бъде в съответствие с показателите, приети в 
рамките на стратегията „Европа 2020“.

Изменение 286
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) делът на риска от бедност във 
всяка отделна държава членка.

Or. fr

Изменение 287
Joanna Katarzyna Skrzydlewska



AM\928565BG.doc 119/160 PE506.141v01-00

BG

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) население, застрашено от бедност 
след социални трансфери.

Or. pl

Изменение 288
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) прагът на относителната 
бедност, т.е. процентът от 
населението, живеещо в 
домакинства, които не разполагат с 
доходи равни поне на 60 % от средния 
национален доход;

Or. fr

Изменение 289
Ria Oomen-Ruijten

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. 0,35 % от глобалните средства се 
разпределят за техническа помощ, 
предоставяна по инициатива на 
Комисията.

заличава се

Or. nl
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Изменение 290
Csaba Őry

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. 0,35 % от глобалните средства се 
разпределят за техническа помощ, 
предоставяна по инициатива на 
Комисията.

4. 0,25 % от глобалните средства се 
разпределят за техническа помощ, 
предоставяна по инициатива на 
Комисията.

Or. en

Изменение 291
Milan Cabrnoch

Предложение за регламент
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

 [...] заличава се

Or. en

Изменение 292
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. [...] заличава се

Or. fr
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Обосновка

Настоящото изменение има за цел да намали бюрокрацията, свързана с изготвянето 
на оперативната програма, и по този начин да гарантира опростено, бързо и 
ефективно използване на Фонда от държавите членки и партньорските организации.

Изменение 293
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. В тримесечен срок след влизането 
в сила на настоящия регламент всяка 
държава членка представя на 
Комисията оперативна програма, 
обхващаща периода от 1 януари 
2014 г. до 31 декември 2020 г. и 
съдържаща следните елементи:
а) вида (видовете) материални 
лишения и хранителен недоимък, за 
чието намаляване трябва да 
допринесе оперативната програма;
б) описание на съответната(ите) 
национална(и) програма(и) за всеки 
посочен вид материално лишение;
в) план за финансиране, съдържащ 
следните таблици:
- таблица, в която за всяка година в 
съответствие с член 18 се посочва 
размерът на бюджетния кредит, 
предвиден за подкрепата от Фонда, и 
на съфинансирането по член 18;
- таблица, в която за целия програмен 
период се посочва размерът на 
бюджетните кредити за подкрепата 
от оперативната програма за всеки 
посочен вид материално лишение, 
както и съответстващите 
съпътстващи мерки;
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г) компетентните органи, 
партньорските организации и 
междинните звена, които доставят 
пряко или непряко храни или стоки, 
предприемат от своя страна и в 
допълнение към предоставеното 
материално подпомагане действия за 
социална интеграция на най-
нуждаещите се лица, независимо дали 
тези действия се подпомагат от 
Фонда или не.

Or. fr

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да намали бюрокрацията, свързана със 
съставянето на оперативната програма, и по този начин да гарантира опростено, 
бързо и ефективно използване на Фонда от държавите членки и партньорските 
организации.

Изменение 294
Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pt

Изменение 295
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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

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

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

Or. fr

Изменение 296
Sylvie Guillaume

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 297
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

В тримесечен срок след влизането в 
сила на настоящия регламент всяка 
държава членка представя на Комисията 

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

кандидатства за Фонда, представя на 
Комисията оперативна програма, 
обхващаща периода от 1 януари 2014 г. 
до 31 декември 2020 г. и съдържаща 
следните точки:

Or. en

Изменение 298
Marije Cornelissen

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

В тримесечен срок след влизането в 
сила на настоящия регламент всяка 
държава членка, която иска да се 
ползва от някои или от всички цели 
на Фонда, представя на Комисията 
оперативна програма, обхващаща 
периода от 1 януари 2014 г. до 31 
декември 2020 г. и съдържаща следните 
точки:

Or. en

Изменение 299
Ria Oomen-Ruijten

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 300
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjeе

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

В тримесечен срок след влизането в 
сила на настоящия регламент всяка 
държава членка представя на Комисията 
оперативна програма, изготвена в 
сътрудничество с местните органи и 
с организациите, които се борят 
срещу бедността и социалното 
изключване, и по-специално бившите 
ползватели на подкрепа от 
програмата за ННЛ. Тази оперативна 
програма обхваща периода от 1 януари 
2014 г. до 31 декември 2020 г. и 
съдържа следните точки:

Or. fr

Изменение 301
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оперативните програми следва да 
включват описание на конкретните 
мерки и отпуснатите средства, за да 
се съобразят с принципите, 
определени в член 5. 

Or. es
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Обосновка

Счита за целесъобразно да се конкретизират, като съдържание на оперативната 
програма, мерките и отпуснатите средства, с цел да се спазват принципите, 
регулиращи функционирането на фонда.

Изменение 302
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) вида(видовете) материално лишение, 
по които ще се работи в рамките на 
оперативната програма, мотивация за 
техния избор, както и описание за всеки 
от тях на основните характеристики и 
цели на разпределянето на храни или 
стоки и на съпътстващите мерки, които 
ще се предоставят, като се отчитат 
резултатите от предварителната оценка, 
извършена в съответствие с член 14;

а) вида (видовете) материално лишение, 
по които ще се работи в рамките на 
оперативната програма, мотивация за 
техния избор, както и описание за всеки 
от тях на основните характеристики и 
цели на разпределянето на храни и на 
съпътстващите мерки, които ще се 
предоставят, като се отчитат 
резултатите от предварителната оценка, 
извършена в съответствие с член 14;

Or. fi

Изменение 303
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) вида(видовете) материално лишение, 
по които ще се работи в рамките на 
оперативната програма, мотивация за 
техния избор, както и описание за всеки 
от тях на основните характеристики и 
цели на разпределянето на храни или 
стоки и на съпътстващите мерки, които 
ще се предоставят, като се отчитат 
резултатите от предварителната оценка, 

а) вида (видовете) материално лишение, 
по които ще се работи в рамките на 
оперативната програма, целите за 
техния избор, както и описание за всеки 
от тях на основните характеристики и 
цели на разпределянето на храни или 
стоки и на съпътстващите мерки, които 
ще се предоставят, като се отчитат 
резултатите от предварителната оценка, 
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извършена в съответствие с член 14; извършена в съответствие с член 14; 

Or. fr

Изменение 304
Sylvie Guillaume

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) вида(видовете) материално лишение, 
по които ще се работи в рамките на 
оперативната програма, мотивация за 
техния избор, както и описание за всеки 
от тях на основните характеристики и 
цели на разпределянето на храни или 
стоки и на съпътстващите мерки, които 
ще се предоставят, като се отчитат 
резултатите от предварителната оценка, 
извършена в съответствие с член 14;

а) вида (видовете) материално лишение, 
по които ще се работи в рамките на 
оперативната програма, мотивация за 
техния избор, както и описание за всеки 
от тях на основните характеристики и 
цели на разпределянето на храни и на 
съпътстващите мерки, които ще се 
предоставят, като се отчитат 
резултатите от предварителната оценка, 
извършена в съответствие с член 14;

Or. fr

Изменение 305
Marije Cornelissen

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1– буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) вида(видовете) материално лишение, 
по които ще се работи в рамките на 
оперативната програма, мотивация за 
техния избор, както и описание за всеки 
от тях на основните характеристики и 
цели на разпределянето на храни или 
стоки и на съпътстващите мерки, които 
ще се предоставят, като се отчитат 
резултатите от предварителната оценка, 
извършена в съответствие с член 14;

а) вида (видовете) материално лишение, 
по които ще се работи в рамките на 
оперативната програма, мотивация за 
техния избор, както и описание за всеки 
от тях на основните характеристики и 
цели на разпределянето на качествени 
храни или стоки и/или на 
съпътстващите мерки и/или мерките за 
развитие или укрепване на местни и 
регионални вериги за доставка на 
храни, които ще се предоставят, като се 
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отчитат резултатите от предварителната 
оценка, извършена в съответствие с 
член 14;

Or. en

Изменение 306
Rachida Dati

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) вида(видовете) материално лишение, 
по които ще се работи в рамките на 
оперативната програма, мотивация за 
техния избор, както и описание за всеки 
от тях на основните характеристики и 
цели на разпределянето на храни или 
стоки и на съпътстващите мерки, които 
ще се предоставят, като се отчитат 
резултатите от предварителната оценка, 
извършена в съответствие с член 14;

а) вида (видовете) материално лишение, 
по които ще се работи в рамките на 
оперативната програма, мотивация за 
техния избор, както и описание за всеки 
от тях на основните характеристики и 
цели на разпределянето на храни или 
стоки и евентуално на съпътстващите 
мерки, които ще се предоставят, като се 
отчитат резултатите от предварителната 
оценка, извършена в съответствие с 
член 14;

Or. fr

Обосновка

Предоставянето на основни храни и стоки трябва да се ползва с приоритет пред 
другите действия, за да се гарантира, че близо 43-те милиона европейци, които не 
успяват да се изхранват в достатъчна или подходяща степен, могат да постигнат 
поне жизнения минимум.

Изменение 307
Csaba Őry, Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1– буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) вида(видовете) материално лишение, а) вида (видовете) материално лишение, 
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по които ще се работи в рамките на 
оперативната програма, мотивация за 
техния избор, както и описание за всеки 
от тях на основните характеристики и 
цели на разпределянето на храни или 
стоки и на съпътстващите мерки, които 
ще се предоставят, като се отчитат 
резултатите от предварителната оценка, 
извършена в съответствие с член 14;

по които ще се работи в рамките на 
оперативната програма, мотивация за 
техния избор, както и описание за всеки 
от тях на основните характеристики и 
цели на разпределянето на храни или 
стоки и на съпътстващите мерки за 
премахване на социалното 
изключване, които ще се предоставят, 
като се отчитат резултатите от 
предварителната оценка, извършена в 
съответствие с член 14;

Or. en

Изменение 308
Marije Cornelissen

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) стратегия, която посочва как 
мерките за подкрепа ще подпомогнат 
развитието или укрепването на 
местни и регионални вериги за 
доставка на храни в полза на най-
нуждаещите се;

Or. en

Изменение 309
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) предложение, в което се посочва 
как Фондът може да ползва 
местните вериги за доставка на 
храни;
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Or. en

Изменение 310
Marije Cornelissen

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква aб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) стратегия, която посочва как 
програмата ще използва храна, която 
иначе би била изхвърлена;

Or. en

Изменение 311
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) описание на съответната(ните) 
национална(и) програма(и) за всеки 
вид материално лишение, по който 
ще се работи;

заличава се

Or. fi

Изменение 312
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) описание на механизма, по който 
ще се определят критериите за 
допустимост по отношение на най-

заличава се
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нуждаещите се лица, като се 
диференцира, ако е необходимо, по вид 
материално лишение, по който ще се 
работи;

Or. fi

Изменение 313
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) описание на механизма, по който 
ще се определят критериите за 
допустимост по отношение на най-
нуждаещите се лица, като се 
диференцира, ако е необходимо, по вид 
материално лишение, по който ще се 
работи;

заличава се

Or. fr

Изменение 314
Sylvie Guillaume

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) описание на механизма, по който ще 
се определят критериите за допустимост 
по отношение на най-нуждаещите се 
лица, като се диференцира, ако е 
необходимо, по вид материално 
лишение, по който ще се работи;

в) описание на механизма, по който ще 
се определят критериите за допустимост 
по отношение на нуждаещите се лица;

Or. fr
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Изменение 315
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) критериите за подбор на операции 
и описание на механизма за подбор, 
като се диференцира, ако е
необходимо, по вид материално 
лишение, по който ще се работи;

заличава се

Or. fi

Изменение 316
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) критериите за подбор на партньорски 
организации, като се диференцира, ако 
е необходимо, по вид материално 
лишение, по който ще се работи.

д) критериите за подбор на партньорски 
организации;

Or. fi

Изменение 317
Marije Cornelissen

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) описание на разпоредбите за 
изпълнението на оперативната 
програма, като в тях се посочва 
управляващият орган, 
сертифициращият орган, където е 

ж) описание на разпоредбите за 
изпълнението на оперативната 
програма, в което се потвърждава 
отговорността на управляващия
орган, сертифициращия орган, където 
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приложимо, одитиращият орган и
структурата, към която Комисията ще 
прави плащания, както и описание на 
процедурата за мониторинг;

е приложимо, одитиращия орган на 
ЕСИ фондовете, и се посочва
структурата, към която Комисията ще 
прави плащания, както и описание на 
процедурата за мониторинг;

Or. en

Изменение 318
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква й) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 319
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1– буква й) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es
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Изменение 320
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква й) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) таблица, в която за целия програмен 
период се посочва размерът на 
бюджетните кредити, заделени за 
подкрепата от оперативната 
програма по видове материални 
лишения, по които ще се работи, 
както и съответстващите съпътстващи 
мерки.

ii) таблица, в която за целия програмен 
период се посочва размерът на 
бюджетните кредити, заделени за 
подкрепата, както и съответстващите 
съпътстващи мерки.

Or. fi

Изменение 321
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Партньорските организации, посочени в 
буква д), които пряко доставят храните 
или стоките, предприемат от своя 
страна действия, допълващи 
предоставянето на материално 
подпомагане и насочени към 
социалната интеграция на най-
нуждаещите се лица, независимо дали 
тези действия се подпомагат от Фонда 
или не.

Партньорските организации, посочени в 
буква д), които пряко доставят храните, 
предприемат от своя страна действия, 
допълващи предоставянето на 
продоволствени помощи и насочени 
към социалната интеграция на най-
нуждаещите се лица, независимо дали 
тези действия се подпомагат от Фонда 
или не.

Or. fi

Изменение 322
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort
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Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Партньорските организации, посочени в 
буква д), които пряко доставят храните 
или стоките, предприемат от своя 
страна действия, допълващи 
предоставянето на материално 
подпомагане и насочени към социалната 
интеграция на най-нуждаещите се лица, 
независимо дали тези действия се 
подпомагат от Фонда или не.

Партньорските организации, посочени в 
буква д), които пряко доставят храните 
и/или стоките, могат да предприемат от 
своя страна действия, допълващи 
предоставянето на материално 
подпомагане и насочени към социалната 
интеграция на най-нуждаещите се лица, 
независимо дали тези действия се 
подпомагат от Фонда или не.

Or. fr

Изменение 323
Sylvie Guillaume

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Партньорските организации, посочени в 
буква д), които пряко доставят храните 
или стоките, предприемат от своя 
страна действия, допълващи 
предоставянето на материално 
подпомагане и насочени към социалната 
интеграция на най-нуждаещите се 
лица, независимо дали тези действия 
се подпомагат от Фонда или не.

Партньорските организации, посочени в 
буква д), които пряко доставят храните, 
могат да предприемат, 
самостоятелно или в партньорство с 
други организации, действия, 
допълващи предоставянето на 
материално подпомагане и насочени 
към социалната интеграция на
нуждаещите се лица.

Or. fr

Изменение 324
Rachida Dati

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 2



PE506.141v01-00 136/160 AM\928565BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Партньорските организации, посочени в 
буква д), които пряко доставят храните 
или стоките, предприемат от своя 
страна действия, допълващи 
предоставянето на материално 
подпомагане и насочени към социалната 
интеграция на най-нуждаещите се лица, 
независимо дали тези действия се 
подпомагат от Фонда или не.

Партньорските организации, посочени в 
буква д), които пряко доставят храните 
или стоките, могат да предприемат, ако 
разполагат с възможности за 
изпълнението на тази задача,
самостоятелни действия, допълващи 
предоставянето на материално 
подпомагане и насочени към социалната 
интеграция на най-нуждаещите се лица, 
независимо дали тези действия се 
подпомагат от Фонда или не.

Or. fr

Обосновка

Предоставянето на основни храни и стоки трябва да се ползва с приоритет пред 
другите действия, за да се гарантира, че близо 43-те милиона европейци, които не 
успяват да се изхранват в достатъчна или подходяща степен, могат да постигнат 
поне жизнения минимум. На организациите, отговарящи за разпределянето на 
храните, не трябва да се налагат твърде тежки задължения, които могат да ги 
обезсърчат или да затруднят твърде много тяхната задача.

Изменение 325
Marije Cornelissen

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Оперативните програми се изготвят 
от държавите членки или от орган, 
определен от тях, в сътрудничество с 
компетентните регионални, местни и 
други публични органи, както и със 
структурите, представляващи 
гражданското общество, и структурите, 
отговарящи за насърчаване на 
равенството и недискриминацията.

2. Оперативните програми се изготвят 
от държавите членки или от орган на 
ЕСИ фондовете, определен от тях, в 
сътрудничество с компетентните 
регионални, местни и други публични 
органи, както и със структурите, 
представляващи гражданското 
общество, и структурите, отговарящи за 
насърчаване на равенството и 
недискриминацията. Държавите 
членки гарантират, че оперативните 
програми са тясно свързани с 
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националните политики за социално 
приобщаване и с мерките за борба 
срещу все по-голямата феминизация 
на бедността.

Or. en

Изменение 326
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а Оперативните програми могат да 
имат регионален обхват в тези 
държави членки, където 
регионалните органи показват 
компетентност по отношение на 
социалното приобщаване и на 
борбата с бедността.

Or. es

Обосновка

Това искане отговаря на принципа на субсидиарност от член 5 от Договора за 
Европейския съюз, посредством който целите за действие и компетентност следва да 
се съобразят, доближавайки се до гражданството. Като се вземе предвид, че следва 
да се гарантира координацията на Фонда с Европейския социален фонд (ЕСФ) и че 
някои региони, като Каталония, разполагат с Регионална оперативна програма за 
ЕСФ, би било целесъобразно да се следва същия модел на функциониране, за да се 
предостави по този начин по-голяма координация на включените мерки в 
оперативните програми на двата фонда.

Изменение 327
Sylvie Guillaume

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. До три месеца след датата на 
подаване на оперативната програма 
Комисията може да направи коментари. 
Държавата членка предоставя на 
Комисията цялата необходима 
допълнителна информация и, когато е 
целесъобразно, преразглежда 
предложената оперативна програма.

2. До два месеца след датата на 
подаване на оперативната програма 
Комисията може да направи коментари. 
Държавата членка предоставя на 
Комисията цялата необходима 
допълнителна информация и, когато е 
целесъобразно, преразглежда
предложената оперативна програма.

Or. fr

Изменение 328
Sylvie Guillaume

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При условие че евентуалните 
коментари, направени от Комисията в 
съответствие с параграф 2, са отчетени в 
задоволителна степен, Комисията 
одобрява с акт за изпълнение 
оперативната програма не по-късно от 
шест месеца след официалното ѝ 
предаване от държавата членка, но не 
по-рано от 1 януари 2014 г.

3. При условие че евентуалните 
коментари, направени от Комисията в 
съответствие с параграф 2, са отчетени в 
задоволителна степен, Комисията 
одобрява с акт за изпълнение 
оперативната програма не по-късно от 
четири месеца след официалното ѝ 
предаване от държавата членка, но не 
по-рано от 1 януари 2014 г.

Or. fr

Изменение 329
Sylvie Guillaume

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията одобрява чрез акт за 
изпълнение изменението на 

3. Комисията одобрява чрез акт за 
изпълнение изменението на 
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оперативната програма не по-късно от 
пет месеца след официалното му 
подаване от държавата членка, при 
условие че евентуалните коментари, 
направени от Комисията, са били взети 
предвид в задоволителна степен.

оперативната програма не по-късно от
четири месеца след официалното му 
подаване от държавата членка, при 
условие че евентуалните коментари, 
направени от Комисията, са били взети 
предвид в задоволителна степен.

Or. fr

Изменение 330
Milan Cabrnoch

Предложение за регламент
Член 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7а
7а. Фондът за европейско подпомагане 
на най-нуждаещите се лица не 
действа и не се прилага като 
самостоятелен фонд (с допълнителни 
структури), а е част от програмните 
фондове на Общата стратегическа 
рамка на ЕСФ за периода 2014—
2020 г.

Or. en

Изменение 331
Sylvie Guillaume

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията изгражда платформа на 
равнището на Съюза с цел да улеснява 
обмяната на опит, изграждането на 
капацитет и контакти и 
разпространяването на съответните 
резултати в областта на нефинансовата 

1. Комисията изгражда платформа на 
равнището на Съюза с цел да улеснява 
обмяната на опит, изграждането на 
капацитет и контакти и 
разпространяването на съответните 
резултати в областта на нефинансовата 
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помощ за най-нуждаещите се лица. помощ за нуждаещите се лица.

Or. fr

Изменение 332
Marije Cornelissen

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията изгражда платформа на 
равнището на Съюза с цел да улеснява 
обмяната на опит, изграждането на 
капацитет и контакти и 
разпространяването на съответните 
резултати в областта на нефинасовата 
помощ за най-нуждаещите се лица.

1. Комисията изгражда платформа на 
равнището на Съюза с цел да улеснява 
обмяната на опит, изграждането на 
капацитет, контакти и иновации и 
разпространяването на съответните 
резултати в областта на нефинасовата 
помощ за най-нуждаещите се лица, а 
също и с организации за подпомагане 
на най-нуждаещите се, които не се 
ползват от Фонда и/или друго 
публично финансиране.

Or. en

Изменение 333
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjeе

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията изгражда платформа на 
равнището на Съюза с цел да улеснява 
обмяната на опит, изграждането на 
капацитет и контакти и 
разпространяването на съответните 
резултати в областта на нефинансовата 
помощ за най-нуждаещите се лица.

1. Комисията изгражда платформа на 
равнището на Съюза с цел да улеснява 
обмяната на опит и ноу-хау, 
изграждането на капацитет и контакти, 
развитието на мрежи за разпределяне 
на цялата европейска територия и в 
частност в зоните в рамките на 
територията на всяка държава 
членка с най-висок дял на бедност и 
изключване, развитието на 
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транснационални и трансгранични 
дейности, както и разпространяването 
на съответните иновативни резултати в 
областта на разпределянето на 
хранителни продукти и стоки за най-
нуждаещите се лица.

Тя използва платформата, за да 
интегрира и да създаде контакти 
между организации, които 
представляват партньорските 
организации на равнището на Съюза, 
както и партньорските организации 
и бенефициерите на равнището на 
всяка държава членка.
Тя създава и управлява публичен 
интернет сайт, предназначен 
специално за тази платформа. 
Сайтът представя по-специално 
различните партньорски организации, 
техните дейности и разположение на 
цялата европейска територия, 
включително най-отдалечените 
региони. Сайтът представя също 
така всички документи и данни, 
свързани с дейностите и работата на 
платформата.

Or. fr

Изменение 334
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Платформата включва 
насърчаване на обмена между тези, 
които работят за непосредствено 
облекчаване на материалния 
недоимък, и организациите, работещи 
за по-дългосрочна, устойчива 
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социална реинтеграция, и търсене на 
начини за изграждане на връзки 
между тези различни цели.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 335
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансирането на трансгранични 
действия, включващи участието на 
партньорски организации, следва да 
бъде изключено от бюджета, 
определен за пряко подпомагане на 
най-нуждаещите се лица.

Or. pl

Изменение 336
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Освен това поне веднъж годишно 
Комисията провежда консултации с 
организациите, които представляват
партньорските организации на 

2. Освен това поне веднъж годишно 
Комисията провежда консултации с 
партньорските организации относно 
изпълнението на подкрепата от Фонда.
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равнището на Съюза, относно 
изпълнението на подкрепата от Фонда.

Or. fr

Изменение 337
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjeе

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Освен това поне веднъж годишно 
Комисията провежда консултации с 
организациите, които представляват 
партньорските организации на 
равнището на Съюза, относно 
изпълнението на подкрепата от Фонда.

2. Освен това поне веднъж годишно 
Комисията провежда консултации с 
организациите, които представляват 
партньорските организации на 
равнището на Съюза, и с основните 
партньорски организации на 
равнището на всяка държава членка
относно изпълнението и лесното 
ползване на подкрепата от Фонда. Тя 
представя равносметката и 
резултатите от тези консултации 
на интернет сайта, предназначен за 
платформата.

Or. fr

Изменение 338
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да създадат 
комитет за мониторинг, за да 
осигурят ефективното изпълнение на 
своите оперативни програми.

Or. pl
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Изменение 339
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. fr

Изменение 340
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. От 2015 г. до 2022 г. държавите 
членки представят на Комисията до 30 
юни всяка година годишен доклад за 
изпълнението на оперативната програма 
през предходната финансова година.

1. От 2015 г. до 2022 г. държавите 
членки представят на Комисията, на 
Парламента и на Съвета до 30 юни 
всяка година годишен доклад за 
изпълнението на оперативната програма 
през предходната финансова година.

Or. es

Изменение 341
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. От 2015 г. до 2022 г. държавите 
членки представят на Комисията до 30 
юни всяка година годишен доклад за 
изпълнението на оперативната програма 

1. От 2015 г. до 2022 г. държавите 
членки представят на Комисията до 30 
юни всяка година годишен доклад за 
изпълнението на оперативната програма 
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през предходната финансова година. през предходната финансова година. 
Всяка година Комисията представя 
резюме на тези доклади на 
Европейския парламент.

Or. fr

Изменение 342
Marije Cornelissen

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки изготвят годишния 
доклад за изпълнението в съответствие с 
образеца, приет от Комисията, 
включително със списъка с общите 
показатели за използваните ресурси и 
постигнатите резултати.

2. Държавите членки изготвят годишния 
доклад за изпълнението в съответствие с 
образеца, приет от Комисията, 
включително със списъка с общите 
показатели за използваните ресурси и 
постигнатите резултати.

Тези показатели включват:
а) последните промени в 
изразходването на средства в 
областта на социалната политика с 
цел борба срещу тежки материални 
лишения, в абсолютно изражение, във 
връзка с БВП и с общите публични 
разходи;
б) последните промени в 
законодателството в областта на 
социалната политика по отношение 
на достъпа до финансиране на 
бенефициерите и други организации за 
борба с тежките материални 
лишения.

Or. en

Изменение 343
Sergio Gutiérrez Prieto
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Предложение за регламент
Член 11 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавата членка представя 
окончателен доклад за изпълнението на 
оперативната програма до 30 септември 
2023 г.

Държавата членка представя на 
Комисията, Парламента и Съвета
окончателен доклад за изпълнението на 
оперативната програма до 30 септември 
2023 г.

Or. es

Изменение 344
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. В докладите се включват 
показатели относно пола, които 
предоставят информация за 
положението на жените и мъжете. 
Показателите регистрират и 
обработват информацията, 
разделена по полов признак.

Or. es

Обосновка

Показателите относно пола предоставят информация за участието, началното 
състояние и въздействието на различните мерки в живота на жените и мъжете.  
Тази информация ще позволи да се разкрие началното състояние, с особеностите, 
които могат да възникнат (семейства с един родител, разликата в заплащането на 
труда...), и ако е необходимо, да се адаптират оперативните програми към най-
належащите нужди на населението и към специфичните нужди на жените и 
мъжете.

Изменение 345
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
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Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 11а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11а
Доклад за изпълнение

От 2015 г. до 2022 г. държавите 
членки представят на Комисията, до 
30 юни всяка година, годишен доклад 
за изпълнението на оперативната 
програма през предходната финансова 
година.
Комисията разглежда годишния 
доклад за изпълнението и информира 
държавата членка за своите 
коментари в срок от два месеца от 
получаването на годишния доклад за 
изпълнението.
Ако Комисията не представи 
коментари в рамките на този срок, 
докладът се счита за приет.
Чрез акт за изпълнение Комисията 
приема образец на годишния доклад за 
изпълнението и списък на общите 
показатели, както и образец на 
окончателния доклад за 
изпълнението. Актът за изпълнение 
се приема в съответствие с 
процедурата по консултиране, 
посочена в член 60, параграф 2.
Комисията може да отправи към 
дадена държава членка препоръки 
относно изпълнението на 
оперативната програма.

Or. fr

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да намали бюрокрацията, свързана с изпълнението 
на оперативната програма, и по този начин да гарантира опростено, бързо и 
ефективно използване на Фонда от държавите членки и партньорските организации.



PE506.141v01-00 148/160 AM\928565BG.doc

BG

Изменение 346
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Sylvie Goulard, Nathalie Griesbeck, Robert 
Rochefort

Предложение за регламент
Член 12 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Двустранна среща за преглед Тристранна среща за преглед

Or. fr

Изменение 347
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Sylvie Goulard, Nathalie Griesbeck, Robert 
Rochefort

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Освен ако не е договорено друго, 
Комисията и всяка държава членка се 
срещат всяка година от 2014 г. до 
2022 г., за да направят преглед на 
напредъка, постигнат при изпълнението 
на оперативната програма, като взимат 
предвид годишния доклад за 
изпълнението и коментарите на 
Комисията, посочени в член 11, 
параграф 7, ако има такива.

1. Освен ако не е договорено друго, 
Комисията и всяка държава членка, 
съвместно с нейните национални 
партньорски организации, се срещат 
всяка година от 2014 г. до 2022 г., за да 
направят преглед на напредъка, 
постигнат при изпълнението на 
оперативната програма, като взимат 
предвид годишния доклад за 
изпълнението и коментарите на 
Комисията, посочени в член 11, 
параграф 7, ако има такива.

Or. fr

Изменение 348
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda
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Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Освен ако не е договорено друго, 
Комисията и всяка държава членка се 
срещат всяка година от 2014 г. до 
2022 г., за да направят преглед на 
напредъка, постигнат при изпълнението 
на оперативната програма, като взимат 
предвид годишния доклад за 
изпълнението и коментарите на 
Комисията, посочени в член 11, 
параграф 7, ако има такива.

1. Освен ако не е договорено друго, 
Комисията и всяка държава членка, 
както и регионалните компетентни 
органи, организациите, 
представляващи гражданското
общество, и партньорските 
организации, се срещат всяка година от 
2014 г. до 2022 г., за да направят 
преглед на напредъка, постигнат при 
изпълнението на оперативната 
програма, като взимат предвид 
годишния доклад за изпълнението и 
коментарите на Комисията, посочени в 
член 11, параграф 7, ако има такива.

Or. es

Изменение 349
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Освен ако не е договорено друго, 
Комисията и всяка държава членка се 
срещат всяка година от 2014 г. до 
2022 г., за да направят преглед на 
напредъка, постигнат при изпълнението 
на оперативната програма, като взимат 
предвид годишния доклад за 
изпълнението и коментарите на 
Комисията, посочени в член 11, 
параграф 7, ако има такива.

1. Освен ако не е договорено друго, 
Комисията и всяка държава членка
съвместно с всички заинтересовани 
страни се срещат всяка година от 
2014 г. до 2022 г., за да направят 
преглед на напредъка, постигнат при 
изпълнението на оперативната 
програма, като взимат предвид 
годишния доклад за изпълнението и 
коментарите на Комисията, посочени в 
член 11, параграф 7, ако има такива.

Or. fr
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Изменение 350
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjeе

Предложение за регламент
Член 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14 заличава се
Предварителна оценка
1. Държавите членки правят 
предварителна оценка на 
оперативната програма.
2. Предварителната оценка се 
извършва на отговорността на 
органа, който отговаря за 
подготовката на оперативната 
програма. Тя се представя на 
Комисията едновременно с 
оперативната програма, заедно с 
резюме.
3. В предварителните оценки се 
оценяват следните елементи:
а) приносът към целта на Съюза за 
намаляване до 2020 г. с поне 
20 милиона на броя на хората в риск 
от изпадане в бедност и социална 
изолация, като се имат предвид 
избраните видове материални 
лишения, по които ще се работи, и 
като се отчита положението, в 
което се намира държавата членка по 
отношение на бедността, 
социалната изолация и 
материалните лишения;
б) вътрешната съгласуваност на 
предложената оперативна програма 
и връзката с други инструменти, 
които имат отношение към нея;
в) последователността в 
разпределянето на бюджетните 
средства спрямо целите на 
оперативната програма;
г) приноса на очакваните крайни 
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продукти към резултатите;
д) пригодността на процедурите за 
мониторинг на оперативната 
програма, както и на процедурата за 
събирането на данните, необходими 
за провеждане на оценките.

Or. fr

Изменение 351
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14 заличава се
Предварителна оценка
1. Държавите членки правят 
предварителна оценка на 
оперативната програма.
2. Предварителната оценка се 
извършва на отговорността на 
органа, който отговаря за 
подготовката на оперативната 
програма. Тя се представя на 
Комисията едновременно с 
оперативната програма, заедно с 
резюме.
3. В предварителните оценки се 
оценяват следните елементи:
а) приносът към целта на Съюза за 
намаляване до 2020 г. с поне 
20 милиона на броя на хората в риск 
от изпадане в бедност и социална 
изолация, като се имат предвид 
избраните видове материални 
лишения, по които ще се работи, и 
като се отчита положението, в 
което се намира държавата членка по 
отношение на бедността, 
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социалната изолация и 
материалните лишения;
б) вътрешната съгласуваност на 
предложената оперативна програма 
и връзката с други инструменти, 
които имат отношение към нея;
в) последователността в 
разпределянето на бюджетните 
средства спрямо целите на 
оперативната програма;
г) приноса на очакваните крайни 
продукти към резултатите;
д) пригодността на процедурите за 
мониторинг на оперативната 
програма, както и на процедурата за 
събирането на данните, необходими 
за провеждане на оценките.

Or. fr

Обосновка

За да се облекчи настоящия регламент и да се запази оперативна достъпност на 
Фонда, държавите членки имат свободата да оценяват своите цели и приоритети 
във връзка с разпределянето на подпомагането за най-нуждаещите се лица.

Изменение 352
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) приносът към целта на Съюза за 
намаляване до 2020 г. с поне 20 милиона 
на броя на хората в риск от изпадане в 
бедност и социална изолация, като се 
имат предвид избраните видове 
материални лишения, по които ще се 
работи, и като се отчита положението, в 
което се намира държавата членка по 
отношение на бедността, социалната 
изолация и материалните лишения;

а) приносът към целта на Съюза за
намаляване до 2020 г. с поне 20 милиона 
на броя на хората в ситуация на 
бедност, като и броя на хората в риск 
от изпадане в бедност и социална 
изолация, като се имат предвид 
избраните видове материални лишения, 
по които ще се работи, и като се отчита 
положението, в което се намира 
държавата членка по отношение на 
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бедността, социалната изолация и 
материалните лишения;

Or. fr

Изменение 353
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) приносът към намаляването на 
разхищението на храни;

Or. fi

Изменение 354
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) целесъобразността на 
предложените мерки за насърчаване 
на равнопоставеността на жените и 
мъжете.

Or. es

Обосновка

Оценките, предвидени в член 14 и следващите, следва да включат принципа за 
равенство между половете, за да се откриват и, при необходимост, да се смекчават 
ситуации на неравенство и повишена уязвимост на жените, както и да се допринесе 
за постигането на равенство между жените и мъжете.
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Изменение 355
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) приноса на очакваните крайни 
продукти към резултатите;

г) приносът на очакваните крайни 
продукти към целите на Фонда;

Or. fr

Изменение 356
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjeе

Предложение за регламент
Член 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15 заличава се
Оценка по време на програмния период
1. По време на програмния период 
управляващият орган може да 
извършва оценки на ефективността и 
ефикасността на оперативната 
програма.
2. През 2017 и 2021 г. в съответствие 
с образеца, предоставен от 
Комисията, управляващият орган 
извършва структурирано проучване на 
крайните получатели. Комисията 
приема образеца чрез акт за 
изпълнение. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране, посочена в член 60, 
параграф 2.
3. Комисията може да прави оценка 
на оперативните програми по своя 
собствена инициатива.

Or. fr
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Изменение 357
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15 заличава се
Оценка по време на програмния период
1. По време на програмния период 
управляващият орган може да 
извършва оценки на ефективността и 
ефикасността на оперативната 
програма.
2. През 2017 и 2021 г. в съответствие 
с образеца, предоставен от 
Комисията, управляващият орган 
извършва структурирано проучване на 
крайните получатели. Комисията 
приема образеца чрез акт за 
изпълнение. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране, посочена в член 60, 
параграф 2.
3. Комисията може да прави оценка 
на оперативните програми по своя 
собствена инициатива.

Or. fr

Обосновка

За да се облекчи настоящия регламент и да се запази оперативна достъпност на 
Фонда, държавите членки имат свободата да оценяват разпределянето на 
подпомагането за най-нуждаещите се лица.

Изменение 358
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier
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Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По време на програмния период 
управляващият орган може да 
извършва оценки на ефективността и 
ефикасността на оперативната програма.

1. По време на програмния период 
управляващият орган трябва да 
извършва оценки на ефективността и 
ефикасността на оперативната програма.

Or. fr

Изменение 359
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. През 2017 и 2021 г. в съответствие с 
образеца, предоставен от Комисията, 
управляващият орган извършва 
структурирано проучване на крайните 
получатели. Комисията приема образеца 
чрез акт за изпълнение. Актът за 
изпълнение се приема в съответствие с 
процедурата по консултиране, посочена 
в член 60, параграф 2.

2. През 2017 и 2021 г. в съответствие с 
образеца, предоставен от Комисията и 
изготвен в сътрудничество със 
заинтересованите страни, 
управляващият орган извършва 
структурирано проучване на крайните 
получатели. Комисията приема образеца 
чрез акт за изпълнение. Актът за 
изпълнение се приема в съответствие с 
процедурата по консултиране, посочена 
в член 60, параграф 2.

Or. es

Изменение 360
Marije Cornelissen

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. През 2017 и 2021 г. в съответствие с 
образеца, предоставен от Комисията, 

2. През 2015 и 2021 г. в съответствие с 
образеца, предоставен от Комисията, 
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управляващият орган извършва 
структурирано проучване на крайните 
получатели. Комисията приема образеца 
чрез акт за изпълнение. Актът за 
изпълнение се приема в съответствие с 
процедурата по консултиране, посочена 
в член 60, параграф 2.

управляващият орган извършва 
структурирано проучване на крайните 
получатели. Комисията приема образеца 
чрез акт за изпълнение. Актът за 
изпълнение се приема в съответствие с 
процедурата по консултиране, посочена 
в член 60, параграф 2.

Or. en

Изменение 361
Marije Cornelissen

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Комисията представя най-късно 
до март 2018 г. средносрочна оценка
на Фонда и я предава на Парламента 
и на Съвета.

Or. en

Изменение 362
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjeе

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По своя инициатива и в тясно 
сътрудничество с държавите членки 
Комисията, със съдействието на външни 
експерти, прави последваща оценка на 
ефективността и устойчивостта на 
постигнатите резултати, чиято цел също 
така е и да се определи каква е 
добавената стойност на Фонда. 
Последващата оценка приключва до 31 
декември 2023 г.

1. По своя инициатива и в тясно 
сътрудничество с държавите членки 
Комисията, със съдействието на външни 
експерти, прави последваща оценка на 
ефективността и на простотата на 
управление на програмите, на
устойчивостта на постигнатите 
резултати, на нуждите, представени 
от партньорските организации, чиято 
цел също така е и да се определи каква е 
добавената стойност на Фонда. 
Последващата оценка приключва до 31 
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декември 2023 г.

Or. fr

Изменение 363
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предоставят 
информация за подкрепяните от Фонда 
действия и ги популяризират. 
Информацията е насочена към най-
нуждаещите се лица, медиите и
широката общественост. В нея се 
изтъква ролята на Съюза и се гарантира 
видимостта на подкрепата от Фонда.

1. Държавите членки предоставят 
информация за подкрепяните от Фонда 
действия и ги популяризират. 
Информацията е насочена по-
конкретно към най-нуждаещите се 
лица, широката общественост и
медиите. Тя носи послание за 
солидарност и се бори срещу 
заклеймяването на крайните 
получатели. В нея се изтъква ролята на 
Съюза и се гарантира видимостта на 
приноса на Фонда за целите на Съюза 
за социално приобщаване.

Or. fr

Изменение 364
Sylvie Guillaume

Предложение за регламент
Член 17– параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предоставят 
информация за подкрепяните от Фонда 
действия и ги популяризират. 
Информацията е насочена към най-
нуждаещите се лица, медиите и 
широката общественост. В нея се 
изтъква ролята на Съюза и се гарантира 
видимостта на подкрепата от Фонда.

1. Държавите членки предоставят 
информация за подкрепяните от Фонда 
действия и ги популяризират. 
Информацията е насочена към 
нуждаещите се лица, медиите и 
широката общественост. В нея се 
изтъква ролята на Съюза и се гарантира 
видимостта на подкрепата от Фонда.
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Or. fr

Изменение 365
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjeе

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предоставят 
информация за подкрепяните от Фонда 
действия и ги популяризират. 
Информацията е насочена към най-
нуждаещите се лица, медиите и 
широката общественост. В нея се 
изтъква ролята на Съюза и се гарантира 
видимостта на подкрепата от Фонда.

1. Европейската комисия и държавите 
членки предоставят информация за 
подкрепяните от Фонда действия и ги 
популяризират. Информацията е 
насочена към най-нуждаещите се лица, 
медиите и широката общественост. В 
нея се изтъква ролята на Съюза и се 
гарантира видимостта на подкрепата от 
Фонда, партньорските организации и 
техните доброволци.

Or. fr

Изменение 366
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавата членка и 
управителният орган гарантират, че 
информацията за дейностите, 
финансирани от Фонда, и 
действията за насърчаване и 
разпространение следва да 
съблюдават критериите, съобразени с 
принципа за равенство между 
половете.

Or. es
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Обосновка

Смята се за подходящо да се предостави гаранция, с цел да се предотврати 
използването на език и изображения, основани на пола, в дейностите по 
разпространение на действията, финансирани от Фонда.


