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Τροπολογία 64

Milan Cabrnoch

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
0

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. en

Justification

There is certainly an urgent need to provide help and assistance to the most deprived across 
the European Union, we believe however, that measures of this type are better and more 
efficiently delivered by individual Member States through their national social programmes, 
and their regional and local authorities, who are best placed to identify and meet the needs of 
deprived people and children in their countries. The EU cohesion policy should concentrate 
on activating measures and contribute to tackling poverty through European Social Fund 
(ESF) programmes to help disadvantaged people enter employment. We believe that proposal 
is inconsistent with the principle of subsidiarity. Furthermore we doubt efficiency of this 
mechanism, are afraid of additional bureaucratic structures and effects of such a re-
distribution.

Τροπολογία 65
Sylvie Guillaume

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 0

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 
τους Απόρους

για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Επισιτιστικής
Βοήθειας προς τους Απόρους
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Τροπολογία 66
Marije Cornelissen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και ιδίως τα 
άρθρα 1, 24 και 34,

Or. en

Τροπολογία 67
Emer Costello

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την τρίτη ευρωπαϊκή 
έρευνα για την ποιότητα ζωής του 
Eurofound (2012) – Ποιότητα ζωής στην 
Ευρώπη: Επιπτώσεις της κρίσης

Or. en

Τροπολογία 68
Emer Costello

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τις συμβουλευτικές 
υπηρεσίες του Eurofound (2012) σχετικά 
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με τα χρέη των νοικοκυριών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση,

Or. en

Τροπολογία 69
Frédéric Daerden

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 70
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 
2010, με τα οποία εγκρίθηκε η στρατηγική 
της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, η Ένωση και τα 

(1) Επειδή η προσφορά τροφίμων και 
γεωργικών προϊόντων και η βοήθεια που 
παρέχεται στους απόρους είναι ύψιστης 
σημασίας και εκτιμώντας ότι σύμφωνα με 
τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
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κράτη μέλη έθεσαν ως στόχο τους να 
μειώσουν τουλάχιστον κατά 20 
εκατομμύρια τους ανθρώπους που 
διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού έως το 2020.

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

Or. fr

Τροπολογία 71
Inês Cristina Zuber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ο αριθμός των ατόμων που υποφέρουν 
από υλική στέρηση ή ακόμη και σοβαρή 
υλική στέρηση στην Ένωση αυξάνεται· 
μάλιστα πολλές φορές τα άτομα αυτά 
στερούνται επίσης τη δυνατότητα να 
επωφεληθούν από τα μέτρα ενεργοποίησης 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός 
για τις κοινές διατάξεις] και, ιδίως, του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […ΕΚΤ].

(2) Το 2011 περίπου το 24,2% των 
ευρωπαίων πολιτών (δηλαδή περίπου 
119,6 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ των 
27, εκ των οποίων τα 25 εκατομμύρια 
είναι παιδιά) θεωρείτο ότι διέτρεχε 
κίνδυνο φτώχειας ή/και κοινωνικού 
αποκλεισμού σύμφωνα με τον ορισμό που 
υιοθετήθηκε στο πλαίσιο της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020. Στις χώρες 
στις οποίες εφαρμόζονται πολιτικές 
λιτότητας, ο αριθμός των ατόμων που 
υποφέρουν από υλική στέρηση ή ακόμη 
και σοβαρή υλική στέρηση στην Ένωση 
αυξάνεται με ανησυχητικό ρυθμό· 
μάλιστα πολλές φορές τα άτομα αυτά 
στερούνται επίσης τη δυνατότητα να 
επωφεληθούν από τα μέτρα ενεργοποίησης 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός 
για τις κοινές διατάξεις] και, ιδίως, του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […ΕΚΤ], γεγονός 
που, σε αυτό το πλαίσιο, καθιστά τον 
ρόλο του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους σημαντικό.

Or. pt
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Τροπολογία 72
Marije Cornelissen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ο αριθμός των ατόμων που υποφέρουν 
από υλική στέρηση ή ακόμη και σοβαρή 
υλική στέρηση στην Ένωση αυξάνεται· 
μάλιστα πολλές φορές τα άτομα αυτά 
στερούνται επίσης τη δυνατότητα να 
επωφεληθούν από τα μέτρα ενεργοποίησης 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός 
για τις κοινές διατάξεις] και, ιδίως, του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […ΕΚΤ].

(2) Ο αριθμός των ατόμων που υποφέρουν 
από υλική στέρηση ή ακόμη και σοβαρή 
υλική στέρηση στην Ένωση αυξάνεται· 
μάλιστα τα άτομα αυτά στερούνται επίσης 
τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τα 
παραδοσιακά μέτρα ενεργοποίησης του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός για τις 
κοινές διατάξεις] και, ιδίως, του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […ΕΚΤ]. 
Εκτιμώντας ότι η εξέλιξη αυτή 
αντιτίθεται στον στόχο που τίθεται από 
τη στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη.

Or. en

Τροπολογία 73
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ο αριθμός των ατόμων που υποφέρουν 
από υλική στέρηση ή ακόμη και σοβαρή 
υλική στέρηση στην Ένωση αυξάνεται· 
μάλιστα πολλές φορές τα άτομα αυτά 
στερούνται επίσης τη δυνατότητα να 
επωφεληθούν από τα μέτρα ενεργοποίησης 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός 
για τις κοινές διατάξεις] και, ιδίως, του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […ΕΚΤ].

(2) Ο αριθμός των ατόμων που υποφέρουν 
από στέρηση τροφής και υλική στέρηση ή 
ακόμη και από σοβαρή στέρηση τροφής
και υλική στέρηση στην Ένωση αυξάνεται· 
μάλιστα πολλές φορές τα άτομα αυτά 
στερούνται επίσης τη δυνατότητα να 
επωφεληθούν από τα μέτρα ενεργοποίησης 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός 
για τις κοινές διατάξεις] και, ιδίως, του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […ΕΚΤ].
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Τροπολογία 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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Το άρθρο 2 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση υπογραμμίζει ότι η 
Ένωση βασίζεται στις αξίες του 
σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, 
της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της 
ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς 
και του σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων των προσώπων που 
ανήκουν σε μειονότητες.

Or. en

Τροπολογία 75
Verónica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο 
στόχος για μείωση της φτώχειας κατά 
τουλάχιστον 20 εκατομμύρια άτομα που 
διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού αποτελεί το 
πρώτο βήμα για την επίτευξη των 
υπόλοιπων στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020».

Or. es
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Τροπολογία 76
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Το 2010, σχεδόν το ένα τέταρτο των 
Ευρωπαίων (119,6 εκατομμύρια) 
κινδύνευε με φτώχεια ή κοινωνικό 
αποκλεισμό εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Γεγονός που σημαίνει περίπου 4 
εκατομμύρια άτομα περισσότερα από ό,τι 
το 2009. Μεταξύ αυτών των 119,6 
εκατομμυρίων ατόμων, τα 18 
εκατομμύρια εξαρτώνται σχεδόν 
καθημερινά από τα δέματα τροφίμων ή 
τα γεύματα που διανέμουν οι ενώσεις 
εθελοντών.

Or. fr

Τροπολογία 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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) Το άρθρο 6 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση υπογραμμίζει ότι η 
Ένωση αναγνωρίζει τα δικαιώματα, τις 
ελευθερίες και τις αρχές που 
διακηρύσσονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en
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Τροπολογία 78
Verónica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) Περίπου 120 εκατομμύρια άτομα 
στην ΕΕ απειλούνται με κοινωνικό 
αποκλεισμό, καθώς διατρέχουν μεγάλο 
κίνδυνο φτώχειας, στερούνται υλικών 
μέσων ή ζουν σε νοικοκυριά με πολύ 
χαμηλή συμμετοχή στην απασχόληση.

Or. es

Τροπολογία 79
Verónica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2γ) Προκειμένου να προληφθεί η 
περιθωριοποίηση των ευάλωτων ομάδων 
και των ομάδων χαμηλού εισοδήματος 
και να αποφευχθεί η αύξηση του κινδύνου 
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού,
είναι αναγκαία η εφαρμογή στρατηγικών 
ενεργού ενσωμάτωσης, οικονομικά 
προσιτών υπηρεσιών ποιοτικού επιπέδου 
και τρόπων για την αναζήτηση εργασίας.

Or. es

Τροπολογία 80
Marije Cornelissen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Το άρθρο 174 της Συνθήκης ορίζει ότι 
η Ένωση, προκειμένου να προαχθεί η 
αρμονική ανάπτυξη του συνόλου της, 
αναπτύσσει και εξακολουθεί τη δράση της 
με σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής της συνοχής.

(3) Το οκτώ τοις εκατό των ευρωπαίων 
πολιτών ζουν υπό συνθήκες σοβαρής 
υλικής στέρησης χωρίς να έχουν τη 
δυνατότητα να ζήσουν αξιοπρεπή ζωή.  
Εντούτοις, η φτώχεια και ο κοινωνικός 
αποκλεισμός δεν παρουσιάζουν 
ομοιομορφία στην ΕΕ και η σοβαρότητα 
της κατάστασης ποικίλλει μεταξύ των 
κρατών μελών. Το άρθρο 174 της 
Συνθήκης ορίζει ότι η Ένωση, 
προκειμένου να προαχθεί η αρμονική 
ανάπτυξη του συνόλου της, αναπτύσσει 
και εξακολουθεί τη δράση της με σκοπό 
την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής της συνοχής.

Or. en

Τροπολογία 81
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(4) Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 
τους Απόρους («Ταμείο») αναμένεται να 
ενισχύσει την κοινωνική συνοχή 
συμβάλλοντας στη μείωση της φτώχειας 
στην Ένωση με την υποστήριξη εθνικών 
συστημάτων που συμβάλλουν στην
ανακούφιση της στέρησης τροφής, στη 
μείωση των απορριμμάτων τροφίμων 
καθώς και στον περιορισμό των 
δυσμενών επιπτώσεων στο κλίμα.

Or. fi

Τροπολογία 82
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 83
Sylvie Guillaume

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 84
Sergio Gutiérrez Prieto
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 85
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 86
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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το συμβολικό ποσό που παρέχεται στο εν λόγω Ταμείο πρέπει να επικεντρωθεί κυρίως στην 
παροχή τροφίμων έκτακτης ανάγκης. Εντούτοις, το Ταμείο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 
θεωρηθεί από τα κράτη μέλη ως ευκαιρία μείωσης των προϋπολογισμών τους για την εξάλειψη 
της εθνικής φτώχειας και τα προγράμματα κοινωνικής επανένταξης, τα οποία παραμένουν 
αρμοδιότητα του κράτους μέλους.

Τροπολογία 87
Niccolò Rinaldi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 88
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 89
Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Υπάρχει πρόβλημα στην ισπανική εκδοχή του κειμένου όσον αφορά τη μετάφραση της λέξης 
«Homelessness» (έλλειψη στέγης).

Τροπολογία 90
Marije Cornelissen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) Από το 1987 η Ένωση παρέχει στους 
άπορους πολίτες της άμεση επισιτιστική 
βοήθεια από γεωργικά αποθέματα. Το 
γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
σημαντικός αριθμός των αποδεκτών να 
εξαρτάται από την προμήθεια τροφίμων 
για τους απόρους. Το Ταμείο θα πρέπει να 
λάβει υπόψη την εξάρτηση αυτή από τα 
προγενέστερα επισιτιστικά προγράμματα 
της Ένωσης για τους απόρους.

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) Το Ταμείο δεν μπορεί να 
αντικαταστήσει τις δημόσιες πολιτικές 
που χαράσσουν οι κυβερνήσεις των 
κρατών μελών για τον περιορισμό της 
ανάγκης για επισιτιστική βοήθεια 
έκτακτης ανάγκης και την ανάπτυξη 
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βιώσιμων στόχων και πολιτικών για την 
πλήρη εξάλειψη της πείνας, της φτώχειας 
και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να συνεχίσουν μακροπρόθεσμα, βιώσιμα έργα για την εξάλειψη της 
φτώχειας, της στέρησης και του κοινωνικού αποκλεισμού. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί σε καμία 
περίπτωση να αντικατασταθεί ή να μειωθεί μέσω της χρήσης πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο.

Τροπολογία 92
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Λαμβάνοντας υπόψη τον αυξανόμενο 
αριθμό των ανθρώπων που κινδυνεύουν 
από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, 
λαμβάνοντας δε υπόψη ότι ο αριθμός 
αυτός θα συνεχίσει να αυξάνεται τα 
επόμενα χρόνια, είναι αναγκαία η αύξηση 
των πόρων για τη χρηματοδότηση του 
Ταμείου στο πλαίσιο του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου.

Or. es

Τροπολογία 93
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Το Ταμείο θα στηρίζει όλες τις 
δημόσιες και ιδιωτικές πρωτοβουλίες και 
τις συνεργασίες που ευνοούν τις δωρεές ή 
τις δωρεές τροφίμων ή βασικών 
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καταναλωτικών αγαθών. 

Or. fr

Τροπολογία 94
Alejandro Cercas, Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Το Ταμείο θα πρέπει να συμβάλει 
στις προσπάθειες των κρατών μελών για 
τερματισμό της οξείας υλικής στέρησης 
των αστέγων, σύμφωνα με το ψήφισμα 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης 
Σεπτεμβρίου 2011.

Or. es

Τροπολογία 95
Marije Cornelissen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4β) Στην ΕΕ, 90 εκατομμύρια τόνοι 
τροφίμων απορρίπτονται ετησίως εκ των 
οποίων ένα σημαντικό μέρος είναι 
ασφαλή και κατάλληλα προς 
κατανάλωση. Πολλοί δικαιούχοι έχουν 
ήδη άλλες πήγες προμηθειών πέραν της 
ενίσχυσης της ΕΕ, όπως τοπικά ή 
περιφερειακά σούπερ μάρκετ, αγρότες, 
εστιατόρια κ.λπ., οι οποίες ταυτόχρονα 
παρέχουν βοήθεια στους άπορους και 
αποτρέπουν τα απορρίμματα τροφών. 
Παρά τις προσπάθειες για την 
ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων 
τροφών από άλλα προγράμματα της ΕΕ, 
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το Ταμείο αυτό θα πρέπει να στηρίξει την 
ανάπτυξη ή την ενίσχυση αυτών των 
τοπικών αλυσίδων προμήθειας τροφίμων, 
μειώνοντας, συνεπώς, τα απορρίμματα 
τροφών.

Or. en

Τροπολογία 96
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Αυτές οι διατάξεις εξασφαλίζουν 
επίσης ότι οι πράξεις που λαμβάνουν 
υποστήριξη συμβαδίζουν με την 
εφαρμοστέα ενωσιακή και εθνική 
νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά την 
ασφάλεια των προϊόντων τα οποία 
διανέμονται στους απόρους.

(6) Αυτές οι διατάξεις εξασφαλίζουν 
επίσης ότι οι πράξεις που λαμβάνουν 
υποστήριξη συμβαδίζουν με την 
εφαρμοστέα ενωσιακή και εθνική 
νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά την 
ασφάλεια των τροφίμων τα οποία 
διανέμονται στους απόρους.

Or. fi

Τροπολογία 97
Marije Cornelissen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Αυτές οι διατάξεις εξασφαλίζουν 
επίσης ότι οι πράξεις που λαμβάνουν 
υποστήριξη συμβαδίζουν με την 
εφαρμοστέα ενωσιακή και εθνική 
νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά την 
ασφάλεια των προϊόντων τα οποία 
διανέμονται στους απόρους.

(6) Αυτές οι διατάξεις εξασφαλίζουν 
επίσης ότι οι πράξεις που λαμβάνουν 
υποστήριξη συμβαδίζουν με την 
εφαρμοστέα ενωσιακή και εθνική 
νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά την 
ασφάλεια των προϊόντων τα οποία 
διανέμονται στους απόρους, και ιδίως το 
άρθρο 3 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου.
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Or. en

Τροπολογία 98
Sylvie Guillaume

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Αυτές οι διατάξεις εξασφαλίζουν 
επίσης ότι οι πράξεις που λαμβάνουν 
υποστήριξη συμβαδίζουν με την 
εφαρμοστέα ενωσιακή και εθνική 
νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά την 
ασφάλεια των προϊόντων τα οποία 
διανέμονται στους απόρους.

(6) Αυτές οι διατάξεις εξασφαλίζουν 
επίσης ότι οι πράξεις που λαμβάνουν 
υποστήριξη συμβαδίζουν με την 
εφαρμοστέα ενωσιακή και εθνική 
νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά την 
ασφάλεια των τροφίμων τα οποία 
διανέμονται στους απόρους.

Or. fr

Τροπολογία 99
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Αυτές οι διατάξεις εξασφαλίζουν 
επίσης ότι οι πράξεις που λαμβάνουν 
υποστήριξη συμβαδίζουν με την 
εφαρμοστέα ενωσιακή και εθνική 
νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά την 
ασφάλεια των προϊόντων τα οποία 
διανέμονται στους απόρους.

(6) Αυτές οι διατάξεις εξασφαλίζουν 
επίσης ότι οι πράξεις που λαμβάνουν 
υποστήριξη συμβαδίζουν με την 
εφαρμοστέα ενωσιακή και εθνική 
νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά την 
ασφάλεια των προϊόντων και την ποιότητα 
των τροφίμων τα οποία διανέμονται στους 
απόρους.

Or. fr

Τροπολογία 100
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Αυτές οι διατάξεις εξασφαλίζουν 
επίσης ότι οι πράξεις που λαμβάνουν 
υποστήριξη συμβαδίζουν με την 
εφαρμοστέα ενωσιακή και εθνική 
νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά την 
ασφάλεια των προϊόντων τα οποία 
διανέμονται στους απόρους.

(6) Αυτές οι διατάξεις εξασφαλίζουν 
επίσης ότι οι πράξεις που λαμβάνουν 
υποστήριξη συμβαδίζουν με την 
εφαρμοστέα ενωσιακή και εθνική 
νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά την 
ασφάλεια των προϊόντων και την ποιότητα 
των τροφίμων τα οποία διανέμονται στους 
απόρους.

Or. fr

Τροπολογία 101
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Αυτές οι διατάξεις εξασφαλίζουν 
επίσης ότι οι πράξεις που λαμβάνουν 
υποστήριξη συμβαδίζουν με την 
εφαρμοστέα ενωσιακή και εθνική 
νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά την 
ασφάλεια των προϊόντων τα οποία 
διανέμονται στους απόρους.

(6) Αυτές οι διατάξεις εξασφαλίζουν 
επίσης ότι οι πράξεις που λαμβάνουν 
υποστήριξη συμβαδίζουν με την 
εφαρμοστέα ενωσιακή και εθνική 
νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά την 
ασφάλεια των προϊόντων και την ποιότητα 
των τροφίμων τα οποία διανέμονται στους 
απόρους.

Or. fr

Τροπολογία 102
Marije Cornelissen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η Επιτροπή, για να ορίσει κατάλληλο 
δημοσιονομικό πλαίσιο, θα πρέπει να 
καθιερώσει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, 
μια ετήσια κατανομή των συνολικών 
πόρων ανά κράτος μέλος με μια 
αντικειμενική και διαφανή μέθοδο που να 
αντανακλά τις διαφορές στη φτώχεια και 
στην υλική στέρηση.

(7) Η Επιτροπή, για να ορίσει κατάλληλο 
δημοσιονομικό πλαίσιο, θα πρέπει να 
καθιερώσει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, 
μια ετήσια κατανομή των συνολικών 
πόρων ανά κράτος μέλος που συμμετέχει 
στο πρόγραμμα με μια αντικειμενική και 
διαφανή μέθοδο που να αντανακλά τις 
διαφορές στη φτώχεια και στην υλική 
στέρηση και τη μέτρηση της εξάρτησης 
των δικαιούχων από τα προγενέστερα 
επισιτιστικά προγράμματα της Ένωσης 
για τους απόρους.

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η Επιτροπή, για να ορίσει κατάλληλο 
δημοσιονομικό πλαίσιο, θα πρέπει να 
καθιερώσει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, 
μια ετήσια κατανομή των συνολικών 
πόρων ανά κράτος μέλος με μια 
αντικειμενική και διαφανή μέθοδο που να 
αντανακλά τις διαφορές στη φτώχεια και 
στην υλική στέρηση.

(7) Η Επιτροπή, για να ορίσει κατάλληλο 
δημοσιονομικό πλαίσιο, θα πρέπει να 
καθιερώσει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, 
μια ετήσια κατανομή των συνολικών 
πόρων ανά κράτος μέλος με μια 
αντικειμενική και διαφανή μέθοδο, 
χρησιμοποιώντας δείκτες όπως το όριο 
της σχετικής φτώχειας.

Or. fr

Τροπολογία 104
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7



AM\928565EL.doc 23/157 PE506.141v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η Επιτροπή, για να ορίσει κατάλληλο 
δημοσιονομικό πλαίσιο, θα πρέπει να 
καθιερώσει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, 
μια ετήσια κατανομή των συνολικών 
πόρων ανά κράτος μέλος με μια 
αντικειμενική και διαφανή μέθοδο που να 
αντανακλά τις διαφορές στη φτώχεια και 
στην υλική στέρηση.

(7) Η Επιτροπή, για να ορίσει κατάλληλο 
δημοσιονομικό πλαίσιο, θα πρέπει να 
καθιερώσει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, 
μια ετήσια κατανομή των συνολικών 
πόρων ανά κράτος μέλος με μια 
αντικειμενική και διαφανή μέθοδο που να 
αντανακλά τις διαφορές στη φτώχεια και 
στην υλική στέρηση, όπως το όριο 
σχετικής φτώχειας.

Or. es

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η Επιτροπή, για να ορίσει κατάλληλο 
δημοσιονομικό πλαίσιο, θα πρέπει να 
καθιερώσει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, 
μια ετήσια κατανομή των συνολικών 
πόρων ανά κράτος μέλος με μια 
αντικειμενική και διαφανή μέθοδο που να 
αντανακλά τις διαφορές στη φτώχεια και 
στην υλική στέρηση.

(7) Η Επιτροπή, για να ορίσει κατάλληλο 
δημοσιονομικό πλαίσιο, θα πρέπει να 
καθιερώσει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, 
μια ετήσια κατανομή των συνολικών 
πόρων ανά κράτος μέλος με μια 
αντικειμενική και διαφανή μέθοδο που να 
αντανακλά τις διαφορές στη φτώχεια, στη 
σχετική φτώχεια και στην υλική στέρηση.

Or. fr

Τροπολογία 106
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η Επιτροπή, για να ορίσει κατάλληλο (7) Η Επιτροπή, για να ορίσει κατάλληλο 
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δημοσιονομικό πλαίσιο, θα πρέπει να 
καθιερώσει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, 
μια ετήσια κατανομή των συνολικών 
πόρων ανά κράτος μέλος με μια 
αντικειμενική και διαφανή μέθοδο που να 
αντανακλά τις διαφορές στη φτώχεια και 
στην υλική στέρηση.

δημοσιονομικό πλαίσιο, θα πρέπει να 
καθιερώσει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, 
μια ετήσια κατανομή των συνολικών 
πόρων ανά κράτος μέλος με μια 
αντικειμενική και διαφανή μέθοδο που να 
αντανακλά τις διαφορές στη φτώχεια και 
στην υλική στέρηση που υπάρχουν στο 
εσωτερικό του κάθε κράτους μέλους, 
λαμβάνοντας υπόψη σε κάθε κράτος 
μέλος τον αριθμό των ατόμων που 
μπορούν να θεωρηθούν άπορα καθώς και 
τα ποσά που ελάμβαναν τα κράτη μέλη 
που συμμετείχαν στο ΠΔΤΑ.

Or. fr

Τροπολογία 107
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fi

Τροπολογία 108
Marije Cornelissen
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(8) Το επιχειρησιακό πρόγραμμα των 
κρατών μελών που επιλέγουν να 
συμμετάσχουν στο Ταμείο θα πρέπει να 
προσδιορίζει και να δικαιολογεί τις μορφές 
υλικής στέρησης τις οποίες θα καταπολεμά 
και να περιγράφει τους στόχους και τα 
χαρακτηριστικά της βοήθειας προς τους 
απόρους, που θα παρασχεθεί μέσω της 
στήριξης εθνικών συστημάτων. Θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει στοιχεία που είναι 
απαραίτητα για την εξασφάλιση της 
αποτελεσματικής και αποδοτικής 
εφαρμογής του επιχειρησιακού 
προγράμματος, αποδίδοντας ιδιαίτερη 
προσοχή στη μείωση των απορριμμάτων 
τροφών και στην ενίσχυση των τοπικών 
αλυσίδων παροχής τροφίμων.

Or. en

Τροπολογία 109
Sylvie Guillaume

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 110
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 111
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το επιχειρησιακό πρόγραμμα κάθε 
κράτους μέλους θα πρέπει να προσδιορίζει 
και να δικαιολογεί τις μορφές υλικής 
στέρησης τις οποίες θα καταπολεμά και να 
περιγράφει τους στόχους και τα 
χαρακτηριστικά της βοήθειας προς τους 
απόρους, που θα παρασχεθεί μέσω της 

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

στήριξης εθνικών συστημάτων. Η στέρηση 
πρόσβασης στην τροφή θα πρέπει να 
είναι η πρώτη στέρηση που θα 
αντιμετωπιστεί από τα κράτη μέλη. Το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει στοιχεία που είναι 
απαραίτητα για την εξασφάλιση της 
αποτελεσματικής και αποδοτικής 
εφαρμογής του.

Or. es

Τροπολογία 112
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 113
Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παροχή τροφίμων και βασικών αγαθών πρέπει να θεωρηθεί ως προτεραιότητα σε σχέση με 
τις υπόλοιπες δράσεις, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι περίπου 43 εκατομμύρια ευρωπαίοι που δεν 
καταφέρνουν να σιτίζονται επαρκώς ή κατάλληλα μπορούν τουλάχιστον να έχουν πρόσβαση στα 
βασικά καταναλωτικά αγαθά.

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

πρέπει επίσης να περιλαμβάνει στοιχεία 
που είναι απαραίτητα για την εξασφάλιση 
της αποτελεσματικής και αποδοτικής 
εφαρμογής του επιχειρησιακού 
προγράμματος.

Or. fr

Τροπολογία 115
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Η συμμετοχή των κρατών μελών στο 
ταμείο αυτό πρέπει να είναι εθελοντική.

Or. en

Τροπολογία 116
Marije Cornelissen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για τη μεγιστοποίηση της 
αποτελεσματικότητας του Ταμείου, ιδίως 
όσον αφορά τις εθνικές περιστάσεις, 
ενδείκνυται να θεσπιστεί μια διαδικασία 
για την πιθανή τροποποίηση του 
επιχειρησιακού προγράμματος.

(9) Για τη μεγιστοποίηση της 
αποτελεσματικότητας του Ταμείου και τη 
διασφάλιση της μέγιστης συνέργειας με 
τα μέτρα του ΕΚΤ, ιδίως όσον αφορά 
πιθανές αλλαγές στις εθνικές περιστάσεις, 
ενδείκνυται να θεσπιστεί μια διαδικασία 
για την πιθανή τροποποίηση του 
επιχειρησιακού προγράμματος.

Or. en
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Τροπολογία 117
Marije Cornelissen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Για τον σεβασμό των επιλογών των 
εθνικών πολιτικών, η συμμετοχή στους 
διαφορετικούς στόχους θα πρέπει να είναι 
προαιρετική για τα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 118
Marije Cornelissen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι ανταλλαγές εμπειριών και καλών 
πρακτικών έχουν σημαντική προστιθέμενη 
αξία και η Επιτροπή θα πρέπει να 
διευκολύνει αυτή τη διάδοση.

(10) Η κοινωνική καινοτομία και οι
ανταλλαγές εμπειριών και καλών 
πρακτικών έχουν σημαντική προστιθέμενη 
αξία, ιδίως μεταξύ οργανισμών που 
αξιοποιούν κονδύλια της ΕΕ ή άλλες 
κρατικές ενισχύσεις ή βοήθεια και αυτών 
που δεν τα αξιοποιούν, και η Επιτροπή θα 
πρέπει να διευκολύνει αυτή τη διάδοση και 
προώθηση, ενώ θα πρέπει να 
συνυπολογίζεται στο ποσό της τεχνικής 
βοήθειας όπως ορίζεται στο άρθρο 108 
των κανονισμών κοινών διατάξεων για τα 
ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά 
ταμεία (εφεξής ταμεία ΕΔΕ). 

Or. en

Τροπολογία 119
Verónica Lope Fontagné
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι ανταλλαγές εμπειριών και καλών 
πρακτικών έχουν σημαντική προστιθέμενη 
αξία και η Επιτροπή θα πρέπει να 
διευκολύνει αυτή τη διάδοση.

(10) Οι ανταλλαγές εμπειριών και καλών 
πρακτικών έχουν σημαντική προστιθέμενη 
αξία και η Επιτροπή θα πρέπει να 
διευκολύνει αυτή τη διάδοση. Η 
ανταλλαγή εμπειριών συντελεί στον 
ευκολότερο εντοπισμό και επίλυση 
κοινών προβλημάτων· για τον σκοπό 
αυτόν, οι οργανώσεις-εταίροι θα πρέπει 
να συμμετέχουν ενεργά.

Or. es

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι ανταλλαγές εμπειριών και καλών 
πρακτικών έχουν σημαντική προστιθέμενη 
αξία και η Επιτροπή θα πρέπει να 
διευκολύνει αυτή τη διάδοση.

(10) Οι ανταλλαγές εμπειριών και καλών 
πρακτικών έχουν σημαντική προστιθέμενη 
αξία και η Επιτροπή θα πρέπει να 
διευκολύνει αυτή την προβολή και τη 
διάδοση.

Or. fr

Τροπολογία 121
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για να παρακολουθείται η πρόοδος 
της εφαρμογής των επιχειρησιακών 

(11) Για να παρακολουθείται η πρόοδος 
της εφαρμογής των επιχειρησιακών 
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προγραμμάτων, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να εκπονούν και να παρέχουν στην 
Επιτροπή ετήσιες και τελικές εκθέσεις 
υλοποίησης, εξασφαλίζοντας έτσι τη 
διαθεσιμότητα ουσιαστικών και επίκαιρων 
πληροφοριών. Για τον ίδιο σκοπό, η 
Επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάζει με 
κάθε κράτος μέλος κάθε χρόνο με σκοπό 
τη διμερή ανασκόπηση, εκτός εάν 
συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό.

προγραμμάτων, τα κράτη μέλη, σε 
συνεργασία με τις οικείες οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών, θα πρέπει να 
εκπονούν και να παρέχουν στην Επιτροπή 
ετήσιες και τελικές εκθέσεις υλοποίησης, 
εξασφαλίζοντας έτσι τη διαθεσιμότητα 
ουσιαστικών και επίκαιρων πληροφοριών. 
Για τον ίδιο σκοπό, η Επιτροπή θα πρέπει 
να συνεδριάζει με κάθε κράτος μέλος κάθε 
χρόνο με σκοπό τη διμερή ανασκόπηση, 
εκτός εάν συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό.

Or. es

Τροπολογία 122
Sylvie Guillaume

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας 
και του σχεδιασμού κάθε επιχειρησιακού 
προγράμματος και την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας του Ταμείου, θα πρέπει να 
διενεργούνται εκ των προτέρων και εκ των 
υστέρων αξιολογήσεις. Οι αξιολογήσεις 
αυτές θα πρέπει να συμπληρώνονται από 
έρευνες επισκόπησης για τους απόρους οι 
οποίοι επωφελήθηκαν από το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα και, εάν είναι 
απαραίτητο, από αξιολογήσεις κατά την 
περίοδο του προγράμματος. Ως προς αυτό, 
θα πρέπει να προσδιοριστούν οι 
αρμοδιότητες των κρατών μελών και της 
Επιτροπής.

(12) Με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας 
και του σχεδιασμού κάθε επιχειρησιακού 
προγράμματος και την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας του Ταμείου, θα πρέπει να 
διενεργούνται εκ των προτέρων και εκ των 
υστέρων αξιολογήσεις. Οι αξιολογήσεις 
αυτές θα πρέπει να συμπληρώνονται από 
έρευνες επισκόπησης για τους απόρους οι 
οποίοι επωφελήθηκαν από το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα και, εάν είναι 
απαραίτητο, από αξιολογήσεις κατά την 
περίοδο του προγράμματος. Ως προς αυτό, 
θα πρέπει να προσδιοριστούν οι 
αρμοδιότητες των κρατών μελών και της 
Επιτροπής.

Or. fr

Τροπολογία 123
Sergio Gutiérrez Prieto



AM\928565EL.doc 33/157 PE506.141v01-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας
και του σχεδιασμού κάθε επιχειρησιακού 
προγράμματος και την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας του Ταμείου, θα πρέπει να 
διενεργούνται εκ των προτέρων και εκ των 
υστέρων αξιολογήσεις. Οι αξιολογήσεις 
αυτές θα πρέπει να συμπληρώνονται από 
έρευνες επισκόπησης για τους απόρους οι 
οποίοι επωφελήθηκαν από το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα και, εάν είναι 
απαραίτητο, από αξιολογήσεις κατά την 
περίοδο του προγράμματος. Ως προς 
αυτό, θα πρέπει να προσδιοριστούν οι 
αρμοδιότητες των κρατών μελών και της 
Επιτροπής.

(12) Με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας 
και του σχεδιασμού κάθε επιχειρησιακού 
προγράμματος και την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας του Ταμείου, θα πρέπει να 
διενεργούνται εκ των προτέρων και εκ των 
υστέρων αξιολογήσεις. Οι αξιολογήσεις 
αυτές θα πρέπει να συμπληρώνονται από 
έρευνες επισκόπησης για τον αντίκτυπο 
των εν λόγω προγραμμάτων στα ποσοστά 
σχετικής φτώχειας σε όλα τα κράτη μέλη.
Ως προς αυτό, θα πρέπει να 
προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες των 
κρατών μελών και της Επιτροπής.

Or. es

Τροπολογία 124
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Η παροχή επισιτιστικής βοήθειας 
είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να 
προσεγγίσουμε τους απόρους και να 
διεξαγάγουμε μελέτες για τις συνθήκες 
διαβίωσής τους, τα αίτια της φτώχειας  
και άλλες ανάγκες στον τομέα της
παροχής βοήθειας καθώς οι εν λόγω 
μελέτες θα παράσχουν τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες που θα 
συλλεχθούν για την ιδιωτική τους ζωή.

Or. fi
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Τροπολογία 125
Emer Costello

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Κατά τη διενέργεια αυτών των 
εκτιμήσεων, οι οποίες συμπληρώνονται 
από έρευνες για τους απόρους, πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη ότι η στέρηση είναι 
μια περίπλοκη έννοια, η οποία είναι 
δύσκολο να γίνει κατανοητή όταν 
χρησιμοποιείται μικρός αριθμός δεικτών, 
διότι ενδέχεται να είναι παραπλανητικοί 
και να οδηγήσουν σε αναποτελεσματικές 
πολιτικές.

Or. en

Τροπολογία 126
Emer Costello

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12β) Όπως επισημαίνεται στην τρίτη 
ευρωπαϊκή έρευνα για την ποιότητα ζωής 
του Eurofound (2012), η μέτρηση της 
υλικής στέρησης στην ΕΕ αφορά την 
αδυναμία απόκτησης αγαθών τα οποία 
θεωρούνται βασικά, ανεξάρτητα από την 
περιουσία ή το εισόδημα των ατόμων. 
Για την ανάπτυξη ενός δείκτη στέρησης ο 
οποίος θα επιτρέπει την πιο λεπτομερή 
εκτίμηση της υλικής στέρησης θα πρέπει, 
συνεπώς, να ληφθούν υπόψη δείκτες 
νοικοκυριών όπως το επίπεδο 
εισοδήματος, η ανισότητα εισοδήματος, η 
ικανότητα βιοπορισμού, η υπερχρέωση 
και η ικανοποίηση με το βιοτικό επίπεδο. 
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Or. en

Τροπολογία 127
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να 
γνωρίζουν πώς επενδύονται οι 
δημοσιονομικοί πόροι της Ένωσης και με 
ποια αποτελέσματα. Με σκοπό την ευρεία 
διάδοση πληροφοριών για τα επιτεύγματα 
του Ταμείου και για να εξασφαλιστεί η 
προσβασιμότητα στις ευκαιρίες 
χρηματοδότησης και η διαφάνειά τους, θα 
πρέπει να θεσπιστούν λεπτομερείς κανόνες 
σχετικά με την ενημέρωση και την 
επικοινωνία, ιδίως σε σχέση με τις 
αρμοδιότητες των κρατών μελών και με 
τους δικαιούχους.

(13) Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να 
γνωρίζουν πώς επενδύονται οι 
δημοσιονομικοί πόροι της Ένωσης και με 
ποια αποτελέσματα. Με σκοπό την ευρεία 
διάδοση πληροφοριών για τα επιτεύγματα 
του Ταμείου και για να εξασφαλιστεί η 
προσβασιμότητα στις ευκαιρίες 
χρηματοδότησης και η διαφάνειά τους, θα 
πρέπει να θεσπιστούν λεπτομερείς κανόνες 
σχετικά με την ενημέρωση και την 
επικοινωνία, ιδίως σε σχέση με τις 
αρμοδιότητες των κρατών μελών και με 
τους δικαιούχους, καθώς και σε σχέση με 
τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Or. es

Τροπολογία 128
Frédéric Daerden

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 129
Marije Cornelissen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(15) Το Ταμείο χρηματοδοτεί έως το 
100% του προϋπολογισμού των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων. Το 
Ταμείο δεν απαλλάσσει τα κράτη μέλη 
από την υποχρέωση να εφαρμόζουν 
εθνικές στρατηγικές για την 
καταπολέμηση της φτώχειας. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει επίσης να έχουν τη 
δυνατότητα να συμβάλλουν στη 
χρηματοδότηση των δράσεων που 
χρηματοδοτούνται από το Ταμείο.
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Or. fr

Τροπολογία 131
Sylvie Guillaume

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(15) Είναι απαραίτητο να οριστεί ένα
επίπεδο συγχρηματοδότησης από το 
Ταμείο στα επιχειρησιακά προγράμματα με 
σκοπό την επίτευξη πολλαπλασιαστικού 
αποτελέσματος των πόρων της Ένωσης και 
να εξεταστεί το ενδεχόμενο αύξησής του 
προκειμένου να εξεταστεί η κατάσταση 
των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν 
προσωρινές δημοσιονομικές δυσκολίες.

Or. fr

Τροπολογία 132
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(15) Είναι απαραίτητο το Ταμείο να 
χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. es
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Τροπολογία 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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(15) Τα κράτη μέλη που χρειάζονται 
περισσότερο το Ταμείο είναι λιγότερο 
πιθανό να μπορούν να 
συγχρηματοδοτήσουν τα μέτρα, 
επομένως το Ταμείο πρέπει να 
χρηματοδοτείται 100% από την Ένωση 
προκειμένου να διασφαλιστεί η 
μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση του 
Ταμείου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ταμείο αυτό στοχεύει να παρέχει βοήθεια έκτακτης ανάγκης σε άτομα που την έχουν άμεσα 
ανάγκη. Ως εκ τούτου, είναι λογικό να χρηματοδοτείται 100% από την Ένωση. Το γεγονός αυτό 
διασφαλίζει ίση πρόσβαση στο Ταμείο από όλους τους πολίτες της Ευρώπης, ανεξάρτητα από τη 
δημοσιονομική κατάσταση του κράτους μέλους τους.

Τροπολογία 134
Marije Cornelissen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Αυτό το Ταμείο δεν αντικαθιστά σε 
καμία περίπτωση την ευθύνη των κρατών 
μελών για εκτέλεση των βασικών 
καθηκόντων τους όσον αφορά την 
εξάλειψη της φτώχειας.

Or. en
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Τροπολογία 135
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Σε όλη την Ένωση θα πρέπει να 
εφαρμόζονται ενιαίοι και ισότιμοι κανόνες 
για την περίοδο επιλεξιμότητας, για τις 
πράξεις και τις δαπάνες για το Ταμείο. Οι 
όροι επιλεξιμότητας θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν τον ειδικό χαρακτήρα 
των στόχων του Ταμείου και των 
στοχευόμενων πληθυσμών, ιδίως με τον 
καθορισμό κατάλληλων όρων 
επιλεξιμότητας των πράξεων καθώς και 
μορφών στήριξης και κανόνων και όρων 
επιστροφής.

(16) Σε όλη την Ένωση θα πρέπει να 
εφαρμόζονται ενιαίοι, ισότιμοι και απλοί
κανόνες για την περίοδο επιλεξιμότητας, 
για τις πράξεις και τις δαπάνες για το 
Ταμείο. Οι όροι επιλεξιμότητας θα πρέπει 
να αντικατοπτρίζουν τον ειδικό χαρακτήρα 
των στόχων του Ταμείου και των 
στοχευόμενων πληθυσμών, ιδίως με τον 
καθορισμό κατάλληλων και 
απλοποιημένων όρων επιλεξιμότητας των 
πράξεων καθώς και μορφών στήριξης και 
κανόνων και όρων επιστροφής.

Or. fr

Τροπολογία 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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης πρέπει να υπόκεινται σε ίση 
μεταχείριση και, μολονότι τα επίπεδα 
στέρησης διαφέρουν στα κράτη μέλη, η 
Επιτροπή πρέπει να καταρτίσει έκθεση 
στην οποία θα παρουσιάζεται το ποσοστό 
στο οποίο τα ευρωπαϊκά ταμεία 
συμβάλλουν στους εθνικούς 
προϋπολογισμούς για προγράμματα 
βοήθειας για τους απόρους.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα διανομής τροφίμων στους απόρους είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, ωστόσο 
αυτήν τη στιγμή δεν επωφελούνται όλοι οι πολίτες της Ευρώπης από τη βοήθεια έκτακτης 
ανάγκης που παρέχεται. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η σύγκριση των εθνικών προϋπολογισμών 
για την παροχή επισιτιστικής βοήθειας έκτακτης ανάγκης και να διαπιστωθεί το ποσοστό της 
συνεισφοράς της ΕΕ στους προϋπολογισμούς των κρατών μελών τα οποία προς το παρόν 
επιλέγουν να χρησιμοποιούν το πρόγραμμα διανομής τροφίμων στους απόρους.

Τροπολογία 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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16β) Μεγάλο μέρος του έργου που 
αναλαμβάνουν οι ενώσεις που εργάζονται 
για την παροχή τροφίμων στους απόρους 
της Ευρώπης πραγματοποιείται από 
εθελοντές, ενώ η διαδικασία αίτησης για 
την απόκτηση καθεστώτος δικαιούχου 
του Ταμείου δεν πρέπει να είναι 
απαγορευτικά περίπλοκη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μολονότι είναι βασικό τα ευρωπαϊκά ταμεία να ελέγχονται αναλογικά προκειμένου να 
διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία τους, είναι επίσης βασικό οι άποροι να έχουν πρόσβαση στη 
διαθέσιμη χρηματοδότηση. Ως εκ τούτου, η διαδικασία αίτησης για τη συμμετοχή στο Ταμείο 
δεν πρέπει να είναι απαγορευτικά περίπλοκη.

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 139
Sylvie Guillaume
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr
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Τροπολογία 140
Marije Cornelissen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 141
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 142
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
καταργήσουν τα εμπόδια, που σχετίζονται 
κυρίως με τον φόρο προστιθέμενης αξίας 
για την παράδοση τροφίμων, τα οποία 
αποθαρρύνουν την παροχή τροφίμων από 
τις επιχειρήσεις στις τράπεζες τροφίμων, 
στις εθνικές ενώσεις ή σε άλλους φορείς 
που παρέχουν επισιτιστική βοήθεια.

Or. fi

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Για να μειώσουν τα απορρίμματα 
τροφών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
άρουν τα εμπόδια σχετικά με τις δωρεές 
τροφίμων και βασικών καταναλωτικών 
αγαθών από τις εταιρείες στις 
οργανώσεις-εταίρους, στις οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών και σε άλλους 
ενδιαφερόμενους.

Or. fr
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Τροπολογία 144
Marije Cornelissen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Εντούτοις, η χρήση αποθεμάτων 
παρέμβασης και τροφίμων τα οποία 
διαφορετικά θα απορρίπτονταν δεν 
αποκλείει την ανάγκη καλής διαχείρισης 
αποθεμάτων και ορθής διαχείρισης της 
τροφικής αλυσίδας η οποία αποτρέπει τη 
δημιουργία συστημικών δομικών 
πλεονασμάτων και η οποία αντιστοιχίζει 
την ευρωπαϊκή παραγωγή με τη ζήτηση.

Or. en

Τροπολογία 145
Marije Cornelissen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17β) Τα κράτη μέλη που επιλέγουν να 
χρησιμοποιήσουν το Ταμείο πρέπει να 
ενθαρρύνονται ώστε να αίρουν κάθε 
εμπόδιο που ενδέχεται να υπάρχει για τη 
δωρεά τροφίμων ή βασικών 
καταναλωτικών αγαθών από επιχειρήσεις 
προς τις τράπεζες τροφίμων ή άλλους 
δικαιούχους, όπως η απαίτηση 
καταβολής ΦΠΑ πλέον αυτών των 
δωρεών.

Or. en

Τροπολογία 146
Marije Cornelissen



AM\928565EL.doc 47/157 PE506.141v01-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Είναι απαραίτητο να διευκρινιστούν 
τα είδη των δράσεων που μπορούν να 
αναληφθούν με πρωτοβουλία της 
Επιτροπής και των κρατών μελών ως 
τεχνική βοήθεια που υποστηρίζεται από το 
Ταμείο.

(18) Είναι απαραίτητο να διευκρινιστούν 
τα είδη των δράσεων που μπορούν να 
αναληφθούν με πρωτοβουλία της 
Επιτροπής και των κρατών μελών ως 
τεχνική βοήθεια που υποστηρίζεται από το 
Ταμείο, όπως ορίζεται στα άρθρα 51 και 
52 των κανονισμών κοινών διατάξεων για 
τα ταμεία ΕΔΕ.

Or. en

Τροπολογία 147
Emer Costello

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Είναι απαραίτητο να διευκρινιστούν 
τα είδη των δράσεων που μπορούν να 
αναληφθούν με πρωτοβουλία της 
Επιτροπής και των κρατών μελών ως 
τεχνική βοήθεια που υποστηρίζεται από 
το Ταμείο.

(18) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ευρεία στήριξη εντός της κοινωνίας προς 
τους απόρους, τα κράτη μέλη πρέπει να 
άρουν τα εμπόδια, ιδίως φορολογικά και 
διοικητικά εμπόδια, όσον αφορά τη 
δωρεά τροφίμων ή βασικών 
καταναλωτικών αγαθών από τις 
επιχειρήσεις στις τράπεζες τροφίμων, τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
και άλλους εμπλεκόμενους φορείς.

Or. en

Τροπολογία 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
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Τα κράτη μέλη και οι οργανώσεις-
εταίροι πρέπει να εργάζονται ενεργά με 
επιχειρήσεις μεγάλης και μικρής 
κλίμακας σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού 
τροφίμων, σύμφωνα με τα εταιρικά 
προγράμματά τους και τα προγράμματά 
τους κοινωνικής ευθύνης, καθώς και τα 
οικονομικά κίνητρα, προκειμένου να 
μειωθούν τα απορρίμματα τροφών και να 
διατεθούν τα προϊόντα αυτά στις ενώσεις 
που εργάζονται για τους απόρους της 
Ευρώπης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υπεραγορές και η αλυσίδα διανομής τροφίμων απορρίπτουν μεγάλες ποσότητες απόλυτα 
βρώσιμων τροφίμων και τις αποστέλλουν στις χωματερές. Αυτό είναι δαπανηρό για την 
επιχείρηση, βλάπτει το περιβάλλον και συνιστά αδικαιολόγητη παραγωγή απορριμμάτων. Αντ’ 
αυτού, οι επιχειρήσεις πρέπει να δωρίζουν τα τρόφιμά τους σε ενώσεις που εργάζονται για τους 
απόρους της Ευρώπης, γεγονός το οποίο ωφελεί την εικόνα της επιχείρησης, παρέχει 
πολύτιμους πόρους στις ενώσεις και μειώνει τα περιττά απορρίμματα.

Τροπολογία 149
Marije Cornelissen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Σύμφωνα με την αρχή της 
επιμερισμένης διαχείρισης, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να φέρουν την πρωταρχική 
ευθύνη, μέσω των συστημάτων τους 
διαχείρισης και ελέγχου, για την 
υλοποίηση και τον έλεγχο του 
επιχειρησιακού τους προγράμματος.

(19) Σύμφωνα με το άρθρο 174 της ΣΕΕ, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να φέρουν την 
πρωταρχική ευθύνη, μέσω των 
συστημάτων τους διαχείρισης και ελέγχου, 
για την υλοποίηση και τον έλεγχο του 
επιχειρησιακού τους προγράμματος.

Or. en
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Τροπολογία 150
Marije Cornelissen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν 
τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν 
τη σωστή διαμόρφωση και ορθή 
λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης 
και ελέγχου ώστε να υπάρξει βεβαιότητα 
για τη νόμιμη και κανονική χρήση του 
Ταμείου. Θα πρέπει, επομένως, να 
προσδιοριστούν οι υποχρεώσεις των 
κρατών μελών σε σχέση με τα συστήματα 
διαχείρισης και ελέγχου του 
επιχειρησιακού τους προγράμματος και σε 
σχέση με την πρόληψη, τον εντοπισμό και 
τη διόρθωση των παρατυπιών και των 
παραβάσεων του δικαίου της Ένωσης.

(20) Τα κράτη μέλη που επιλέγουν να 
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει 
να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να 
εξασφαλίσουν τη σωστή διαμόρφωση και 
ορθή λειτουργία των συστημάτων 
διαχείρισης και ελέγχου ώστε να υπάρξει 
βεβαιότητα για τη νόμιμη και κανονική 
χρήση του Ταμείου. Θα πρέπει, επομένως, 
να προσδιοριστούν οι υποχρεώσεις των 
κρατών μελών σε σχέση με τα συστήματα 
διαχείρισης και ελέγχου του 
επιχειρησιακού τους προγράμματος και σε 
σχέση με την πρόληψη, τον εντοπισμό και 
τη διόρθωση των παρατυπιών και των 
παραβάσεων του δικαίου της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 151
Milan Cabrnoch

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20a) Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους πρέπει να αποτελέσει 
μέρος των ταμείων προγραμματισμού του 
Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου ΕΚΤ για 
την περίοδο 2014-2020, καθώς και να 
λειτουργήσει και να εφαρμοστεί ως 
τέτοιο.

Or. en
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Τροπολογία 152
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίσουν τους απαραίτητους 
μηχανισμούς για την απλούστευση και 
μείωση του διοικητικού φόρτου των 
δικαιούχων προκειμένου να διασφαλιστεί 
η αποτελεσματική εφαρμογή του Ταμείου. 
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
δεδομένου του ουσιαστικά εθελοντικού 
χαρακτήρα που διέπει την εργασία των εν 
λόγω δικαιούχων.

Or. es

Τροπολογία 153
Milan Cabrnoch

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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πιστοποίησης. Στην περίπτωση αυτή, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να προσδιορίζουν 
σαφώς τις αρμοδιότητες και τα 
καθήκοντα των ενδιάμεσων φορέων.

Or. en

Τροπολογία 154
Frédéric Daerden

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(21) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν 
μια διαχειριστική αρχή, μια αρχή 
πιστοποίησης και μια λειτουργικά 
ανεξάρτητη αρχή ελέγχου για κάθε 
επιχειρησιακό πρόγραμμα. Για να 
διαθέτουν τα κράτη μέλη ευελιξία ως προς 
τη διαμόρφωση συστημάτων ελέγχου, 
ενδείκνυται να δοθεί η δυνατότητα να 
εκτελούνται τα καθήκοντα της αρχής 
πιστοποίησης από τη διαχειριστική αρχή. 
Θα πρέπει επίσης να παρέχεται στο κράτος 
μέλος η δυνατότητα να ορίζει ενδιάμεσους 
φορείς που θα εκτελούν ορισμένα 
καθήκοντα της διαχειριστικής αρχής ή της 
αρχής πιστοποίησης. Le cas échéant, ils 
devraient définir clairement les 
responsabilités et fonctions respectives de 
ceux-ci. Τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν 
κάθε δυνατή δράση για την άρση των 
εμποδίων που σχετίζονται με τον 
διοικητικό φόρτο και στα οποία μπορεί 
να προσκρούουν οι φιλανθρωπικές 
οργανώσεις.

Or. fr

Τροπολογία 155
Marije Cornelissen
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 156
Milan Cabrnoch

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Η διαχειριστική αρχή φέρει την 
κύρια ευθύνη για την αποτελεσματική και 
αποδοτική εφαρμογή του Ταμείου και, 
συνεπώς, εκτελεί έναν σημαντικό αριθμό 
λειτουργιών που έχουν σχέση με τη 
διαχείριση και την παρακολούθηση του 
επιχειρησιακού προγράμματος, τη 
δημοσιονομική διαχείριση και τους 
ελέγχους καθώς και την επιλογή των 

διαγράφεται
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έργων. Θα πρέπει να καθοριστούν οι 
αρμοδιότητες και τα καθήκοντά της.

Or. en

Τροπολογία 157
Milan Cabrnoch

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Η αρχή πιστοποίησης θα πρέπει να 
καταρτίζει και να υποβάλλει στην 
Επιτροπή αιτήσεις πληρωμής. Θα πρέπει 
να καταρτίζει τους ετήσιους 
λογαριασμούς, να πιστοποιεί την 
πληρότητα, την ακρίβεια και την 
ειλικρίνεια των ετήσιων λογαριασμών και 
να βεβαιώνει ότι οι δαπάνες που 
καταχωρίζονται στους λογαριασμούς 
συμμορφώνονται με τους εφαρμοστέους 
ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες. Θα 
πρέπει να καθοριστούν οι αρμοδιότητες 
και τα καθήκοντά της.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 158
Milan Cabrnoch

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Η αρχή ελέγχου θα πρέπει να 
διασφαλίζει τη διενέργεια ελέγχων στα 
συστήματα διαχείρισης και ελέγχου σε 
κατάλληλο δείγμα πράξεων και στους 
ετήσιους λογαριασμούς. Θα πρέπει να 
καθοριστούν οι αρμοδιότητες και τα 
καθήκοντά της.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 159
Milan Cabrnoch

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 160
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(25) Με την επιφύλαξη των εξουσιών της 
Επιτροπής όσον αφορά τον λογιστικό 
έλεγχο, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και 
της Επιτροπής στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού και να θεσπιστούν κριτήρια 
που θα επιτρέψουν στην Επιτροπή να 
καθορίσει, στο πλαίσιο της στρατηγικής 
της για τον έλεγχο των εθνικών 
συστημάτων, το επίπεδο αξιοπιστίας που 
θα πρέπει να λαμβάνει από τους εθνικούς 
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οργανισμούς ελέγχου. οργανισμούς ελέγχου. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή διασφαλίζει ότι το επίπεδο της 
απαίτησης δεν προσθέτει καμία 
διοικητική επιβάρυνση στους 
δικαιούχους λόγω της φύσης του Ταμείου 
και λόγω του ότι οι δικαιούχοι εργάζονται 
κυρίως εθελοντικά.

Or. en

Τροπολογία 161
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Οι αναλήψεις υποχρεώσεων από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης θα πρέπει να 
πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση. Για να 
εξασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση 
του προγράμματος είναι απαραίτητο να 
θεσπιστούν κοινοί κανόνες για τις αιτήσεις 
ενδιάμεσων πληρωμών, για την καταβολή 
του ετήσιου υπολοίπου και του τελικού 
υπολοίπου.

(27) Οι αναλήψεις υποχρεώσεων από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης θα πρέπει να 
πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση. Για να 
εξασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση 
του προγράμματος είναι απαραίτητο να 
θεσπιστούν απλοί κοινοί κανόνες για τις 
αιτήσεις ενδιάμεσων πληρωμών, για την 
καταβολή του ετήσιου υπολοίπου και του 
τελικού υπολοίπου.

Or. fr

Τροπολογία 162
Milan Cabrnoch

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Με σκοπό να εξασφαλιστεί εύλογη 
βεβαιότητα για την Επιτροπή, η αίτηση 
ενδιάμεσης πληρωμής θα πρέπει να 
ικανοποιείται κατά το 90% του ποσού των 
επιλέξιμων δαπανών που περιλαμβάνονται 
στην αίτηση πληρωμής.

(28) Με σκοπό να εξασφαλιστεί εύλογη 
βεβαιότητα για την Επιτροπή, η αίτηση 
ενδιάμεσης πληρωμής θα πρέπει να 
ικανοποιείται κατά το 100% του ποσού 
των επιλέξιμων δαπανών που
περιλαμβάνονται στην αίτηση πληρωμής.
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Or. en

Τροπολογία 163
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Για να εξασφαλιστεί ότι οι 
χρηματοδοτούμενες από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης δαπάνες σε 
ένα δεδομένο οικονομικό έτος 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους 
εφαρμοστέους κανόνες, θα πρέπει να 
δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο για 
την ετήσια εξέταση και αποδοχή 
λογαριασμών. Βάσει αυτού του πλαισίου, 
οι φορείς που έχουν οριστεί θα πρέπει να 
υποβάλουν στην Επιτροπή, για κάθε 
επιχειρησιακό πρόγραμμα, διαχειριστική 
δήλωση συνοδευόμενη από τους 
πιστοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς, 
από ετήσια συνοπτική παρουσίαση των 
τελικών εκθέσεων λογιστικού ελέγχου και 
των ελέγχων που διενεργήθηκαν, καθώς 
και γνωμοδότηση ανεξάρτητου ελεγκτή 
και έκθεση ελέγχου.

(32) Για να εξασφαλιστεί ότι οι 
χρηματοδοτούμενες από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης δαπάνες σε 
ένα δεδομένο οικονομικό έτος 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους 
εφαρμοστέους κανόνες, θα πρέπει να 
δημιουργηθεί το κατάλληλο και απλό
πλαίσιο για την ετήσια εξέταση και 
αποδοχή λογαριασμών. Βάσει αυτού του 
πλαισίου, οι φορείς που έχουν οριστεί θα 
πρέπει να υποβάλουν στην Επιτροπή, για 
κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα, 
διαχειριστική δήλωση συνοδευόμενη από 
τους πιστοποιημένους ετήσιους 
λογαριασμούς, από ετήσια συνοπτική 
παρουσίαση των τελικών εκθέσεων 
λογιστικού ελέγχου και των ελέγχων που 
διενεργήθηκαν, καθώς και γνωμοδότηση 
ανεξάρτητου ελεγκτή και έκθεση ελέγχου.

Or. fr

Τροπολογία 164
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Η συχνότητα των λογιστικών ελέγχων 
των πράξεων θα πρέπει να είναι ανάλογη 
με το μέγεθος της ενωσιακής στήριξης που 
παρέχεται από το Ταμείο. Συγκεκριμένα, ο 

(35) Η συχνότητα των λογιστικών ελέγχων 
των πράξεων θα πρέπει να είναι ανάλογη 
με το μέγεθος της ενωσιακής στήριξης που 
παρέχεται από το Ταμείο. Συγκεκριμένα, ο 
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αριθμός των διενεργούμενων λογιστικών 
ελέγχων θα πρέπει να μειώνεται, όταν η 
συνολική επιλέξιμη δαπάνη μιας πράξης 
δεν υπερβαίνει τα 100 000 ευρώ. Παρόλα 
αυτά, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα 
διενέργειας λογιστικών ελέγχων ανά πάσα 
στιγμή, όταν υπάρχουν ενδείξεις 
παρατυπίας ή απάτης ή στο πλαίσιο 
δείγματος ελέγχου. Για να είναι το επίπεδο 
των λογιστικών ελέγχων της Επιτροπής 
ανάλογο με τον κίνδυνο, η Επιτροπή θα 
πρέπει να είναι σε θέση να μειώνει το
ελεγκτικό της έργο σε σχέση με τα 
επιχειρησιακά προγράμματα όταν δεν 
υπάρχουν σημαντικές ανεπάρκειες ή όταν 
είναι αξιόπιστη η ελεγκτική αρχή. 
L'étendue des audits devrait en outre tenir 
pleinement compte de l'objectif et des 
caractéristiques des populations cibles du 
Fonds.

αριθμός των διενεργούμενων λογιστικών 
ελέγχων θα πρέπει να μειώνεται, όταν η 
συνολική επιλέξιμη δαπάνη μιας πράξης 
δεν υπερβαίνει τα 100 000 ευρώ. Παρόλα 
αυτά, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα 
διενέργειας λογιστικών ελέγχων ανά πάσα 
στιγμή, όταν υπάρχουν ενδείξεις 
παρατυπίας ή απάτης ή στο πλαίσιο 
δείγματος ελέγχου. Για να είναι το επίπεδο 
των λογιστικών ελέγχων της Επιτροπής 
ανάλογο με τον κίνδυνο, η Επιτροπή θα 
πρέπει να είναι σε θέση να μειώνει το 
ελεγκτικό της έργο σε σχέση με τα 
επιχειρησιακά προγράμματα όταν δεν 
υπάρχουν σημαντικές ανεπάρκειες ή όταν 
είναι αξιόπιστη η ελεγκτική αρχή. 
Επιπλέον, στο πεδίο εφαρμογής των 
λογιστικών ελέγχων θα πρέπει να 
λαμβάνεται πλήρως υπόψη ο σκοπός, τα 
χαρακτηριστικά των στοχευόμενων 
πληθυσμών του Ταμείου και ο εθελοντικός 
χαρακτήρας των οργανώσεων που 
λαμβάνουν χρηματοδότηση από αυτό.

Or. fr

Τροπολογία 165
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις 
ελευθερίες που αναγνωρίζονται κυρίως 
από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον 
σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και 
τον σεβασμό της ιδιωτικής και 
οικογενειακής ζωής, το δικαίωμα στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, τα δικαιώματα του παιδιού, τα 
δικαιώματα των ηλικιωμένων, την ισότητα 

(41) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις 
ελευθερίες που αναγνωρίζονται κυρίως 
από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον 
σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και 
τον σεβασμό της ιδιωτικής και 
οικογενειακής ζωής, το δικαίωμα στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, τα δικαιώματα του παιδιού, το 
δικαίωμα στις παροχές κοινωνικής 
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γυναικών και ανδρών και την απαγόρευση 
διακρίσεων. Ο παρών κανονισμός πρέπει 
να εφαρμοστεί σύμφωνα μ’ αυτά τα 
δικαιώματα και τις αρχές.

πρόνοιας και το δικαίωμα στην κατοικία,
τα δικαιώματα των ηλικιωμένων, την 
ισότητα γυναικών και ανδρών και την 
απαγόρευση διακρίσεων. Ο παρών 
κανονισμός πρέπει να εφαρμοστεί 
σύμφωνα μ’ αυτά τα δικαιώματα και τις 
αρχές.

Or. fr

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41α) Προκειμένου να αποφευχθεί η 
απότομη μείωση της επισιτιστικής 
βοήθειας σε περίπτωση καθυστερημένης 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού στις 
αρχές του έτους 2014, η Επιτροπή θα 
λάβει τα απαιτούμενα μεταβατικά μέτρα 
ώστε να διασφαλίσει ότι τα άτομα που 
εξαρτώνται από τη βοήθεια του Ταμείου 
δεν θα υποφέρουν πλέον από επισιτιστική 
ένδεια.

Or. fr

Τροπολογία 167
Frédéric Daerden

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42α) Λαμβανομένων υπόψη της 
ημερομηνίας κατά την οποία πρέπει να 
προκηρυχθεί η πρόσκληση υποβολής 
προσφορών, των προθεσμιών έγκρισης 
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του παρόντος κανονισμού και της 
προετοιμασίας των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, κρίνεται σκόπιμη η 
θέσπιση κανόνων χάρη στους οποίους θα 
είναι δυνατή η ομαλή μετάβαση στο 2014 
ώστε να αποφευχθεί η διακοπή του 
εφοδιασμού σε τρόφιμα.

Or. fr

Τροπολογία 168
Marije Cornelissen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42a) Διασφαλίζεται ότι το Ταμείο 
λειτουργεί συμπληρωματικά προς 
προγράμματα και δράσεις που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και 
συνεργάζεται όσο πιο στενά γίνεται με το 
ΕΚΤ. Πρέπει να αποφευχθεί η δημιουργία 
παράλληλων δομών στο πλαίσιο της 
καταπολέμησης της φτώχειας οι οποίες 
αυξάνουν τον διοικητικό φόρτο και 
δυσχεραίνουν τον συντονισμό και τις 
συνέργειες.

Or. en

Τροπολογία 169
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με τον παρόντα κανονισμό ιδρύεται το 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Απόρους («το Ταμείο») για την περίοδο 
από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η 

1. Με τον παρόντα κανονισμό ιδρύεται το 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Επισιτιστικής
Βοήθειας προς τους Απόρους («το 
Ταμείο») για την περίοδο από την 1η 
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Δεκεμβρίου 2020 και καθορίζονται οι 
στόχοι του Ταμείου, το πεδίο εφαρμογής 
της στήριξής του, οι διαθέσιμοι 
δημοσιονομικοί πόροι και τα κριτήρια 
χορήγησής τους και ορίζονται οι 
απαραίτητοι κανόνες για την εξασφάλιση 
της αποτελεσματικότητάς του.

Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 
2020 και καθορίζονται οι στόχοι του 
Ταμείου, το πεδίο εφαρμογής της στήριξής 
του, οι διαθέσιμοι δημοσιονομικοί πόροι 
και τα κριτήρια χορήγησής τους και 
ορίζονται οι απαραίτητοι κανόνες για την 
εξασφάλιση της αποτελεσματικότητάς του. 
Από σήμερα έως το 2020, θα πρέπει να 
προβλεφθούν εθνικά μέτρα όσον αφορά 
την επισιτιστική βοήθεια εφόσον είναι 
απαραίτητο να συνεχίσει να παρέχεται η 
εν λόγω βοήθεια.

Or. fi

Τροπολογία 170
Sylvie Guillaume

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με τον παρόντα κανονισμό ιδρύεται το 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Απόρους («το Ταμείο») για την περίοδο 
από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2020 και καθορίζονται οι 
στόχοι του Ταμείου, το πεδίο εφαρμογής 
της στήριξής του, οι διαθέσιμοι 
δημοσιονομικοί πόροι και τα κριτήρια 
χορήγησής τους και ορίζονται οι 
απαραίτητοι κανόνες για την εξασφάλιση 
της αποτελεσματικότητάς του.

1. Με τον παρόντα κανονισμό ιδρύεται το 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Επισιτιστικής
Βοήθειας προς τους Απόρους («το 
Ταμείο») για την περίοδο από την 1η 
Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 
2020 και καθορίζονται οι στόχοι του 
Ταμείου, το πεδίο εφαρμογής της στήριξής 
του, οι διαθέσιμοι δημοσιονομικοί πόροι 
και τα κριτήρια χορήγησής τους και 
ορίζονται οι απαραίτητοι κανόνες για την 
εξασφάλιση της αποτελεσματικότητάς του.

Or. fr

Τροπολογία 171
Marije Cornelissen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1



AM\928565EL.doc 61/157 PE506.141v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με τον παρόντα κανονισμό ιδρύεται το 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Απόρους («το Ταμείο») για την περίοδο 
από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2020 και καθορίζονται οι 
στόχοι του Ταμείου, το πεδίο εφαρμογής 
της στήριξής του, οι διαθέσιμοι 
δημοσιονομικοί πόροι και τα κριτήρια 
χορήγησής τους και ορίζονται οι 
απαραίτητοι κανόνες για την εξασφάλιση 
της αποτελεσματικότητάς του.

1. Με τον παρόντα κανονισμό ιδρύεται το 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Απόρους («το Ταμείο») για την περίοδο 
από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2020 και καθορίζονται οι 
στόχοι του Ταμείου, το πεδίο εφαρμογής 
της στήριξής του, οι διαθέσιμοι 
δημοσιονομικοί πόροι και τα κριτήρια 
χορήγησής τους και ορίζονται οι 
απαραίτητοι κανόνες για την εξασφάλιση 
της αποτελεσματικότητάς του.

Στόχος του Ταμείου είναι η στήριξη της 
κοινωνικής συνοχής και η συμβολή στον 
στόχο της ΕΕ για το 2020 για την 
καταπολέμηση της φτώχειας, καθώς και 
η στήριξη του διευρυμένου πεδίου 
εφαρμογής του ΕΚΤ για μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση στην 
καταπολέμηση της φτώχειας, ιδίως του 
άρθρου 3 του κανονισμού για το ΕΚΤ.

Or. en

Τροπολογία 172
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με τον παρόντα κανονισμό ιδρύεται το 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Απόρους («το Ταμείο») για την περίοδο 
από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2020 και καθορίζονται οι 
στόχοι του Ταμείου, το πεδίο εφαρμογής 
της στήριξής του, οι διαθέσιμοι 
δημοσιονομικοί πόροι και τα κριτήρια 
χορήγησής τους και ορίζονται οι 
απαραίτητοι κανόνες για την εξασφάλιση 
της αποτελεσματικότητάς του.

1. Με τον παρόντα κανονισμό ιδρύεται το 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Απόρους («το Ταμείο») για την περίοδο 
από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2020, το οποίο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τα κράτη μέλη που 
αντιμετωπίζουν προσωρινές 
δημοσιονομικές δυσκολίες, δεδομένου ότι 
τα εν λόγω κράτη μέλη αποτελούν 
συνήθως τον τόπο προέλευσης της 
φτώχειας. Με τον παρόντα κανονισμό
καθορίζονται οι στόχοι του Ταμείου, το 
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πεδίο εφαρμογής της στήριξής του, οι 
διαθέσιμοι δημοσιονομικοί πόροι και τα 
κριτήρια χορήγησής τους και ορίζονται οι 
απαραίτητοι κανόνες για την εξασφάλιση 
της αποτελεσματικότητάς του.

Or. nl

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με τον παρόντα κανονισμό ιδρύεται το 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Απόρους («το Ταμείο») για την περίοδο 
από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2020 και καθορίζονται οι 
στόχοι του Ταμείου, το πεδίο εφαρμογής 
της στήριξής του, οι διαθέσιμοι 
δημοσιονομικοί πόροι και τα κριτήρια 
χορήγησής τους και ορίζονται οι 
απαραίτητοι κανόνες για την εξασφάλιση 
της αποτελεσματικότητάς του.

1. Με τον παρόντα κανονισμό ιδρύεται το 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Απόρους («το Ταμείο») για την περίοδο 
από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2020 και καθορίζονται οι 
στόχοι του Ταμείου, το πεδίο εφαρμογής 
της στήριξής του, οι διαθέσιμοι 
δημοσιονομικοί πόροι και τα κριτήρια 
χορήγησής τους και ορίζονται οι 
απαραίτητοι κανόνες για την εξασφάλιση 
της αποτελεσματικότητάς του και της 
απλότητάς του.

Or. fr

Τροπολογία 174
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με τον παρόντα κανονισμό ιδρύεται το 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Απόρους («το Ταμείο») για την περίοδο 
από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η 

1. Με τον παρόντα κανονισμό ιδρύεται το 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Απόρους («το Ταμείο») για την περίοδο 
από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η 
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Δεκεμβρίου 2020 και καθορίζονται οι 
στόχοι του Ταμείου, το πεδίο εφαρμογής 
της στήριξής του, οι διαθέσιμοι 
δημοσιονομικοί πόροι και τα κριτήρια 
χορήγησής τους και ορίζονται οι 
απαραίτητοι κανόνες για την εξασφάλιση 
της αποτελεσματικότητάς του.

Δεκεμβρίου 2020 και καθορίζονται οι 
στόχοι του Ταμείου, το πεδίο εφαρμογής 
της στήριξής του, οι διαθέσιμοι 
δημοσιονομικοί πόροι και τα κριτήρια 
χορήγησής τους και ορίζονται οι 
απαραίτητοι κανόνες για την εξασφάλιση 
της αποτελεσματικότητάς του και της 
απλότητάς του.

Or. fr

Τροπολογία 175
Sylvie Guillaume

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 176
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

αρμόδιες εθνικές αρχές σε συνεργασία με 
τις οργανώσεις-εταίρους και ενέκριναν οι 
εν λόγω αρμόδιες εθνικές αρχές·

Or. fr

Τροπολογία 177
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 178
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Αιτιολόγηση

Σε συνάφεια με την αρχή της επικουρικότητας όπως αυτή κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση:

Τροπολογία 179
Csaba Őry

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 180
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) ως «άποροι» ορίζονται φυσικά 
πρόσωπα, άτομα ή οικογένειες, νοικοκυριά 
ή ομάδες τέτοιων προσώπων, των οποίων η 
ανάγκη για βοήθεια έχει διαπιστωθεί 
σύμφωνα με τα αντικειμενικά κριτήρια που 
όρισαν οι αρμόδιες εθνικές αρχές σε 
συνεργασία με τις οργανώσεις-εταίρους
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ενέκριναν οι εν λόγω αρμόδιες αρχές· και ενέκριναν οι εν λόγω αρμόδιες εθνικές 
αρχές· ειδικότερα, οι εθνικές, 
περιφερειακές ή τοπικές οργανώσεις 
εργάζονται ήδη για τη διανομή τροφίμων 
στους απόρους ή παρέχουν βοήθεια στους 
αστέγους και στα άτομα που πλήττονται 
από το φαινόμενο της φτώχειας ή του 
κοινωνικού αποκλεισμού·

Or. fr

Τροπολογία 181
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) ως «οργανώσεις-εταίροι» ορίζονται 
δημόσιοι φορείς ή μη κερδοσκοπικές 
οργανώσεις που προσφέρουν τρόφιμα ή 
άλλα αγαθά άμεσα ή μέσω άλλων 
οργανώσεων-εταίρων σε απόρους και των 
οποίων οι πράξεις έχουν επιλεγεί από τη 
διαχειριστική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 
29 παράγραφος 3 στοιχείο β)·

(2) ως «οργανώσεις-εταίροι» ορίζονται 
δημόσιοι φορείς ή μη κερδοσκοπικές 
οργανώσεις που προσφέρουν τρόφιμα 
άμεσα ή μέσω άλλων οργανώσεων-
εταίρων σε απόρους και των οποίων οι 
πράξεις έχουν επιλεγεί από τη 
διαχειριστική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 
29 παράγραφος 3 στοιχείο β)·

Or. fi

Τροπολογία 182
Csaba Őry

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) ως «οργανώσεις-εταίροι» ορίζονται 
δημόσιοι φορείς ή μη κερδοσκοπικές 
οργανώσεις που προσφέρουν τρόφιμα ή 
άλλα αγαθά άμεσα ή μέσω άλλων 
οργανώσεων-εταίρων σε απόρους και των 

(2) ως «οργανώσεις-εταίροι» ορίζονται 
δημόσιοι φορείς ή μη κερδοσκοπικές 
οργανώσεις που προσφέρουν τρόφιμα ή 
άλλα αγαθά άμεσα σε απόρους και των 
οποίων οι πράξεις έχουν επιλεγεί από τη 
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οποίων οι πράξεις έχουν επιλεγεί από τη 
διαχειριστική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 
29 παράγραφος 3 στοιχείο β)·

διαχειριστική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 
29 παράγραφος 3 στοιχείο β)·

Or. en

Τροπολογία 183
Sylvie Guillaume

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) ως «οργανώσεις-εταίροι» ορίζονται 
δημόσιοι φορείς ή μη κερδοσκοπικές 
οργανώσεις που προσφέρουν τρόφιμα ή 
άλλα αγαθά άμεσα ή μέσω άλλων 
οργανώσεων-εταίρων σε απόρους και των 
οποίων οι πράξεις έχουν επιλεγεί από τη 
διαχειριστική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 
29 παράγραφος 3 στοιχείο β)·

(2) ως «οργανώσεις-εταίροι» ορίζονται 
δημόσιοι φορείς ή μη κερδοσκοπικές 
οργανώσεις που προσφέρουν τρόφιμα 
άμεσα ή μέσω άλλων οργανώσεων-
εταίρων σε απόρους και των οποίων οι 
πράξεις έχουν επιλεγεί από τη 
διαχειριστική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 
29 παράγραφος 3 στοιχείο β)·

Or. fr

Τροπολογία 184
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) ως «οργανώσεις-εταίροι» ορίζονται 
δημόσιοι φορείς ή μη κερδοσκοπικές 
οργανώσεις που προσφέρουν τρόφιμα ή
άλλα αγαθά άμεσα ή μέσω άλλων 
οργανώσεων-εταίρων σε απόρους και των 
οποίων οι πράξεις έχουν επιλεγεί από τη 
διαχειριστική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 
29 παράγραφος 3 στοιχείο β)·;

(2) ως «οργανώσεις-εταίροι» ορίζονται 
δημόσιοι φορείς ή μη κερδοσκοπικές 
οργανώσεις που προσφέρουν τρόφιμα και
άλλα αγαθά άμεσα ή μέσω άλλων 
οργανώσεων-εταίρων σε απόρους και των 
οποίων οι πράξεις έχουν επιλεγεί από τη 
διαχειριστική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 
29 παράγραφος 3 στοιχείο β)·

Or. es
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Τροπολογία 185
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) ως «οργανώσεις-εταίροι» ορίζονται 
δημόσιοι φορείς ή μη κερδοσκοπικές 
οργανώσεις που προσφέρουν τρόφιμα ή 
άλλα αγαθά άμεσα ή μέσω άλλων 
οργανώσεων-εταίρων σε απόρους και των 
οποίων οι πράξεις έχουν επιλεγεί από τη 
διαχειριστική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 
29 παράγραφος 3 στοιχείο β)·

(2) ως «οργανώσεις-εταίροι» ορίζονται 
δημόσιοι φορείς ή μη κερδοσκοπικές 
οργανώσεις που προσφέρουν τρόφιμα 
ή/και άλλα αγαθά άμεσα ή μέσω άλλων 
οργανώσεων-εταίρων σε απόρους και των 
οποίων οι πράξεις έχουν επιλεγεί από τη 
διαχειριστική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 
29 παράγραφος 3 στοιχείο β)·

Or. fr

Τροπολογία 186
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) ως «κράτος μέλος» ορίζεται το 
κράτος μέλος που συμμετέχει στο ταμείο

Or. en

Τροπολογία 187
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) ως «δικαιούχος» ορίζεται δημόσιος ή (6) ως «δικαιούχος» ορίζεται δημόσιος 
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ιδιωτικός φορέας υπεύθυνος για την 
έναρξη ή την έναρξη και την εκτέλεση 
πράξεων·

φορέας ή ένωση μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα υπεύθυνος/η για την έναρξη ή 
την έναρξη και την εκτέλεση πράξεων·

Or. fr

Τροπολογία 188
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fi

Τροπολογία 189
Frédéric Daerden

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(7) ως «τελικός αποδέκτης» ορίζεται ο 
άπορος που λαμβάνει τρόφιμα ή αγαθά 
και/ή επωφελείται από συνοδευτικά μέτρα, 
ο οποίος ορίζεται από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με την εθνική τους 
πραγματικότητα·

Or. fr

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(7) ως «τελικός αποδέκτης» ορίζεται ο 
άπορος, δηλαδή το άτομο που υποφέρει 
από στέρηση τροφής ή/και υλική στέρηση 
χωρίς διακρίσεις, που λαμβάνει τρόφιμα ή 
αγαθά και/ή επωφελείται από συνοδευτικά 
μέτρα

Or. fr

Τροπολογία 191
Sylvie Guillaume

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 192
Emer Costello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – σημείο i (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) ως «συνοδευτικά μέτρα» ορίζονται τα 
μέτρα που λαμβάνονται πέραν της 
διανομής τροφίμων και αγαθών, με στόχο 
την αντιμετώπιση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και τη βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης των τελικών 
αποδεκτών, αποβλέποντας στη 
δυνατότητά τους να διάγουν αυτόνομο 
και ανεξάρτητο βίο και στην 
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αντιμετώπιση των έκτακτων κοινωνικών 
αναγκών με πιο ενεργό και βιώσιμο 
τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 193
Niccolò Rinaldi, Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – σημείο i (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) ως «συνοδευτικά μέτρα» ορίζονται τα 
μέτρα που λαμβάνονται πέραν της 
διανομής τροφίμων και αγαθών, με στόχο 
την αντιμετώπιση των κοινωνικών 
έκτακτων αναγκών με πιο ενεργό και 
βιώσιμο τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 194
Marije Cornelissen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) ως «αρχές διαχείρισης, ελέγχου και 
επίβλεψης» ορίζονται οι αρχές 
διαχείρισης, ελέγχου και επίβλεψης του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Or. en

Τροπολογία 195
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) ως «ενδιάμεσος φορέας» ορίζεται κάθε 
δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που ενεργεί 
υπό την ευθύνη μιας διαχειριστικής αρχής 
ή αρχής πιστοποίησης ή εκτελεί καθήκοντα 
εξ ονόματος μιας τέτοιας αρχής έναντι 
δικαιούχων που εκτελούν πράξεις·

(9) ως «ενδιάμεσος φορέας» ορίζεται κάθε 
δημόσιος φορέας ή ένωση μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ενεργεί 
υπό την ευθύνη μιας διαχειριστικής αρχής 
ή αρχής πιστοποίησης ή εκτελεί καθήκοντα 
εξ ονόματος μιας τέτοιας αρχής έναντι 
δικαιούχων που εκτελούν πράξεις·

Or. fr

Τροπολογία 196
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – μοναδικό εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Ταμείο προάγει την κοινωνική συνοχή 
στην Ένωση, συμβάλλοντας στην επίτευξη 
του στόχου για μείωση της φτώχειας κατά 
τουλάχιστον 20 εκατομμύρια άτομα που 
διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού, σύμφωνα με τη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020». Το Ταμείο 
συμβάλλει στην επίτευξη του ειδικού 
στόχου για την ανακούφιση των 
χειρότερων μορφών φτώχειας στην 
Ένωση, παρέχοντας μη οικονομική 
βοήθεια στους απόρους. Ο στόχος 
μετριέται με τον αριθμό των προσώπων 
που λαμβάνουν βοήθεια από το Ταμείο.

Το Ταμείο προάγει την κοινωνική συνοχή 
στην Ένωση, συμβάλλοντας στην επίτευξη 
του στόχου για μείωση της φτώχειας κατά 
τουλάχιστον 20 εκατομμύρια άτομα που 
διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού, σύμφωνα με τη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020». Το Ταμείο 
συμβάλλει στην επίτευξη του ειδικού 
στόχου για την ανακούφιση των 
χειρότερων μορφών φτώχειας στην 
Ένωση, παρέχοντας επισιτιστική βοήθεια 
στους απόρους. Ο στόχος μετριέται με τον 
αριθμό των προσώπων που λαμβάνουν 
βοήθεια από το Ταμείο. Συμβάλλει στην 
επίτευξη του ειδικού στόχου της μείωσης 
της απορριμμάτων τροφών και του 
περιορισμού των επιπτώσεων στο κλίμα.

Or. fi
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Τροπολογία 197
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ταμείο προάγει την κοινωνική 
συνοχή στην Ένωση, συμβάλλοντας στην 
επίτευξη του στόχου για μείωση της 
φτώχειας κατά τουλάχιστον 20 
εκατομμύρια άτομα που διατρέχουν 
κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού, σύμφωνα με τη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020». Το Ταμείο συμβάλλει 
στην επίτευξη του ειδικού στόχου για την 
ανακούφιση των χειρότερων μορφών 
φτώχειας στην Ένωση, παρέχοντας μη 
οικονομική βοήθεια στους απόρους. Ο 
στόχος μετριέται με τον αριθμό των 
προσώπων που λαμβάνουν βοήθεια από το 
Ταμείο.

1. Το Ταμείο προάγει την κοινωνική 
συνοχή στην Ένωση, συμβάλλοντας στην 
επίτευξη του στόχου για μείωση της 
φτώχειας κατά τουλάχιστον 20 
εκατομμύρια άτομα που διατρέχουν 
κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού, σύμφωνα με τη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020». Μέσω της παροχής μη 
οικονομικής βοήθειας στους απόρους, το 
Ταμείο συμβάλλει στην επίτευξη του 
στόχου για την εξάλειψη του φαινομένου 
της στέρησης τροφής στην Ευρώπη. Ο 
στόχος μετριέται με τον αριθμό των 
προσώπων που λαμβάνουν βοήθεια από το 
Ταμείο.

Or. fr

Τροπολογία 198
Marije Cornelissen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ταμείο προάγει την κοινωνική 
συνοχή στην Ένωση, συμβάλλοντας στην 
επίτευξη του στόχου για μείωση της 
φτώχειας κατά τουλάχιστον 20 
εκατομμύρια άτομα που διατρέχουν 
κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού, σύμφωνα με τη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020». Το Ταμείο συμβάλλει 
στην επίτευξη του ειδικού στόχου για την 
ανακούφιση των χειρότερων μορφών 
φτώχειας στην Ένωση, παρέχοντας μη 
οικονομική βοήθεια στους απόρους. Ο 

1. Το Ταμείο προάγει την κοινωνική 
συνοχή, ενισχύει την κοινωνική ένταξη 
και καταπολεμά τη φτώχεια στην Ένωση, 
συμβάλλοντας στην επίτευξη του στόχου 
για μείωση της φτώχειας κατά τουλάχιστον 
20 εκατομμύρια άτομα που διατρέχουν 
κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού, σύμφωνα με τη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020». Το Ταμείο συμβάλλει 
στην επίτευξη του ειδικού στόχου για την 
ανακούφιση και εξάλειψη των χειρότερων 
μορφών φτώχειας στην Ένωση, 
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στόχος μετριέται με τον αριθμό των 
προσώπων που λαμβάνουν βοήθεια από το 
Ταμείο.

παρέχοντας μη οικονομική βοήθεια στους 
απόρους και μέσω τοπικών και 
περιφερειακών αλυσίδων προμήθειας 
τροφίμων που ωφελούν τους απόρους, 
παρέχοντάς τους θρεπτικά, υγιή και 
ποιοτικά τρόφιμα με έμφαση στα φρέσκα 
και εποχιακά προϊόντα.
Ο στόχος μετριέται με τον αριθμό των 
προσώπων που λαμβάνουν βοήθεια από το 
Ταμείο και μέσω της ποιοτικής και 
ποσοτικής αξιολόγησης διαρθρωτικών 
βελτιώσεων για τους τελικούς αποδέκτες 
ως αποτέλεσμα της βοήθειας αυτής και 
μέσω της χρήσης τοπικών και 
περιφερειακών δικτύων εφοδιασμού 
τροφίμων.

Or. en

Τροπολογία 199
Sylvie Guillaume

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ταμείο προάγει την κοινωνική 
συνοχή στην Ένωση, συμβάλλοντας στην 
επίτευξη του στόχου για μείωση της 
φτώχειας κατά τουλάχιστον 20 
εκατομμύρια άτομα που διατρέχουν 
κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού, σύμφωνα με τη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020». Το Ταμείο συμβάλλει 
στην επίτευξη του ειδικού στόχου για την 
ανακούφιση των χειρότερων μορφών 
φτώχειας στην Ένωση, παρέχοντας μη 
οικονομική βοήθεια στους απόρους. Ο 
στόχος μετριέται με τον αριθμό των 
προσώπων που λαμβάνουν βοήθεια από το 
Ταμείο.

1. Το Ταμείο προάγει την κοινωνική 
συνοχή στην Ένωση, συμβάλλοντας στην 
επίτευξη του στόχου για μείωση της 
φτώχειας κατά τουλάχιστον 20 
εκατομμύρια άτομα που διατρέχουν 
κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού, σύμφωνα με τη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020». Το Ταμείο συμβάλλει 
στην επίτευξη του ειδικού στόχου για την 
ανακούφιση των χειρότερων μορφών 
φτώχειας στην Ένωση, παρέχοντας μη 
οικονομική βοήθεια στους απόρους. Ο 
στόχος μετριέται με τον αριθμό των 
προσώπων που λαμβάνουν βοήθεια από το 
Ταμείο.

Or. fr
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Τροπολογία 200
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ταμείο προάγει την κοινωνική 
συνοχή στην Ένωση, συμβάλλοντας στην 
επίτευξη του στόχου για μείωση της 
φτώχειας κατά τουλάχιστον 20 
εκατομμύρια άτομα που διατρέχουν 
κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού, σύμφωνα με τη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020». Το Ταμείο συμβάλλει 
στην επίτευξη του ειδικού στόχου για την 
ανακούφιση των χειρότερων μορφών 
φτώχειας στην Ένωση, παρέχοντας μη 
οικονομική βοήθεια στους απόρους. Ο 
στόχος μετριέται με τον αριθμό των 
προσώπων που λαμβάνουν βοήθεια από το 
Ταμείο.

1. Το Ταμείο προάγει την κοινωνική 
συνοχή στην Ένωση, συμβάλλοντας στην 
επίτευξη του στόχου για μείωση της 
φτώχειας κατά τουλάχιστον 20 
εκατομμύρια άτομα που διατρέχουν 
κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού, σύμφωνα με τη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020». Το Ταμείο συμβάλλει 
στην επίτευξη του ειδικού στόχου για την 
ανακούφιση των χειρότερων μορφών 
φτώχειας στην Ένωση, και κυρίως της 
τροφικής στέρησης, παρέχοντας μη 
οικονομική βοήθεια στους απόρους. Ο 
στόχος μετριέται με τον αριθμό των 
προσώπων που λαμβάνουν βοήθεια από το 
Ταμείο.

Or. es

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ταμείο προάγει την κοινωνική 
συνοχή στην Ένωση, συμβάλλοντας στην 
επίτευξη του στόχου για μείωση της 
φτώχειας κατά τουλάχιστον 20 
εκατομμύρια άτομα που διατρέχουν 
κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού, σύμφωνα με τη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020». Το Ταμείο συμβάλλει 

1. Το Ταμείο προάγει την κοινωνική 
συνοχή στην Ένωση, συμβάλλοντας στην 
επίτευξη του στόχου για μείωση της 
φτώχειας κατά τουλάχιστον 20 
εκατομμύρια άτομα που διατρέχουν 
κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού, σύμφωνα με τη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020». Το Ταμείο συμβάλλει 
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στην επίτευξη του ειδικού στόχου για την 
ανακούφιση των χειρότερων μορφών 
φτώχειας στην Ένωση, παρέχοντας μη 
οικονομική βοήθεια στους απόρους. Ο 
στόχος μετριέται με τον αριθμό των 
προσώπων που λαμβάνουν βοήθεια από το 
Ταμείο.

στην επίτευξη του ειδικού στόχου για την 
ανακούφιση των χειρότερων μορφών 
φτώχειας στην Ένωση, παρέχοντας μη 
οικονομική βοήθεια στους απόρους. Ο 
στόχος μετριέται με τον αριθμό των 
προσώπων που λαμβάνουν βοήθεια από το 
Ταμείο. Το Ταμείο ενισχύει τις τοπικές 
και περιφερειακές αλυσίδες παραγωγής 
και διανομής τροφίμων προς όφελος των 
απόρων, λαμβάνοντας υπόψη τη 
διατροφική πυραμίδα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Σε συνάφεια με την αρχή της επικουρικότητας όπως αυτή κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση:

Τροπολογία 202
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ταμείο προάγει την κοινωνική 
συνοχή στην Ένωση, συμβάλλοντας στην 
επίτευξη του στόχου για μείωση της 
φτώχειας κατά τουλάχιστον 20 
εκατομμύρια άτομα που διατρέχουν 
κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού, σύμφωνα με τη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020». Το Ταμείο συμβάλλει 
στην επίτευξη του ειδικού στόχου για την 
ανακούφιση των χειρότερων μορφών 
φτώχειας στην Ένωση, παρέχοντας μη 
οικονομική βοήθεια στους απόρους. Ο 
στόχος μετριέται με τον αριθμό των 
προσώπων που λαμβάνουν βοήθεια από το 
Ταμείο.

1. Το Ταμείο προάγει την κοινωνική 
συνοχή στην Ένωση, συμβάλλοντας στην 
επίτευξη του στόχου για μείωση της 
φτώχειας κατά τουλάχιστον 20 
εκατομμύρια άτομα που διατρέχουν 
κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού, σύμφωνα με τη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020». Το Ταμείο συμβάλλει 
στην επίτευξη του ειδικού στόχου για την 
ανακούφιση των χειρότερων μορφών 
φτώχειας στην Ένωση, παρέχοντας μη 
οικονομική βοήθεια στους απόρους και 
προωθώντας βιώσιμες λύσεις για την 
εξάλειψη της επισιτιστικής ένδειας μέσω 
δωρεών ή συνοδευτικών μέτρων ή 
μέτρων βοήθειας, ώστε να τους κρατούν 
σταθερά μακριά από τη φτώχεια. Ο 
στόχος μετριέται με τον αριθμό των 
προσώπων που λαμβάνουν βοήθεια από το 
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Ταμείο.

Or. fr

Τροπολογία 203
Csaba Őry, Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ταμείο προάγει την κοινωνική 
συνοχή στην Ένωση, συμβάλλοντας στην 
επίτευξη του στόχου για μείωση της 
φτώχειας κατά τουλάχιστον 20 
εκατομμύρια άτομα που διατρέχουν 
κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού, σύμφωνα με τη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020». Το Ταμείο συμβάλλει 
στην επίτευξη του ειδικού στόχου για την 
ανακούφιση των χειρότερων μορφών 
φτώχειας στην Ένωση, παρέχοντας μη 
οικονομική βοήθεια στους απόρους. Ο 
στόχος μετριέται με τον αριθμό των 
προσώπων που λαμβάνουν βοήθεια από το 
Ταμείο.

1. Το Ταμείο προάγει την κοινωνική 
συνοχή στην Ένωση, συμβάλλοντας στην 
επίτευξη του στόχου για μείωση της 
φτώχειας κατά τουλάχιστον 20 
εκατομμύρια άτομα που διατρέχουν 
κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού, σύμφωνα με τη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020», και παρέχοντάς τους 
ανθρώπινη προοπτική. Το Ταμείο 
συμβάλλει στην επίτευξη του ειδικού 
στόχου για την ανακούφιση των 
χειρότερων μορφών φτώχειας στην 
Ένωση, παρέχοντας μη οικονομική 
βοήθεια στους απόρους. Ο στόχος 
μετριέται με τον αριθμό των προσώπων 
που λαμβάνουν βοήθεια από το Ταμείο.

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το Ταμείο θα χρησιμοποιείται 
προκειμένου να συμπληρώνει τις εθνικές 
στρατηγικές και όχι να αντικαταστήσει ή 
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να μειώσει τα εθνικά, μακροπρόθεσμα 
βιώσιμα προγράμματα εξάλειψης της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, τα οποία παραμένουν 
αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να συνεχίσουν μακροπρόθεσμα, βιώσιμα έργα για την εξάλειψη της 
φτώχειας, της στέρησης και του κοινωνικού αποκλεισμού. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί σε καμία 
περίπτωση να αντικατασταθεί ή να μειωθεί μέσω της χρήσης πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο.

Τροπολογία 205
Sylvie Guillaume

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Το Ταμείο υποστηρίζει εθνικά 
συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται 
στους απόρους τρόφιμα·

Or. fr

Τροπολογία 206
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Το Ταμείο υποστηρίζει εθνικά 
συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται 
στους απόρους τρόφιμα, μέσω 
οργανώσεων-εταίρων που επιλέγονται από 
κράτη μέλη.
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κράτη μέλη.

Or. fi

Τροπολογία 207
Minodora Cliveti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 208
Frédéric Daerden

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr
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Τροπολογία 209
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Το Ταμείο μπορεί να υποστηρίζει 
εθνικά συστήματα και να χρησιμοποιείται 
για τη διανομή στους απόρους τροφίμων
και βασικών καταναλωτικών αγαθών για 
την προσωπική χρήση των αστέγων ή για 
τα παιδιά, μέσω οργανώσεων-εταίρων που 
επιλέγονται από κράτη μέλη.

Or. nl

Τροπολογία 210
Marije Cornelissen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 211
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 212
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Το Ταμείο υποστηρίζει εθνικά 
συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται 
στους απόρους τρόφιμα και βασικά 
καταναλωτικά αγαθά για την προσωπική 
χρήση των απόρων, όπως οι άστεγοι, τα 
παιδιά και οι ηλικιωμένοι, μέσω 
οργανώσεων-εταίρων που επιλέγονται από 
κράτη μέλη.

Or. fr

Τροπολογία 213
Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ταμείο υποστηρίζει εθνικά 
συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται 
στους απόρους τρόφιμα και βασικά 
καταναλωτικά αγαθά για την προσωπική 

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

αγαθά για την προσωπική χρήση των 
αστέγων ή των παιδιών, μέσω 
οργανώσεων-εταίρων που επιλέγονται από 
κράτη μέλη.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παροχή τροφίμων και βασικών αγαθών πρέπει να θεωρηθεί ως προτεραιότητα σε σχέση με 
τις υπόλοιπες δράσεις, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι περίπου 43 εκατομμύρια ευρωπαίοι που δεν 
καταφέρνουν να σιτίζονται επαρκώς ή κατάλληλα μπορούν τουλάχιστον να έχουν πρόσβαση στα 
βασικά καταναλωτικά αγαθά.

Τροπολογία 214
Csaba Őry

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Το Ταμείο υποστηρίζει εθνικά 
συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται 
στους απόρους τρόφιμα και βασικά 
καταναλωτικά αγαθά για προσωπική 
χρήση, μέσω οργανώσεων-εταίρων που 
συμμετέχουν στα μέτρα επανένταξης 
στην κοινωνία και επιλέγονται από κράτη 
μέλη.

Or. en

Τροπολογία 215
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ταμείο υποστηρίζει εθνικά 
συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται 

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

στους απόρους τρόφιμα και βασικά 
καταναλωτικά αγαθά για την προσωπική 
χρήση των απόρων, μέσω οργανώσεων-
εταίρων που επιλέγονται από κράτη μέλη.

Or. fr

Τροπολογία 216
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Το Ταμείο υποστηρίζει εθνικά 
συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται 
στους απόρους υγιεινά τρόφιμα και βασικά 
καταναλωτικά αγαθά για την προσωπική 
τους χρήση.

Or. fr

Τροπολογία 217
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το Ταμείο καλύπτει, επίσης, την 
παροχή τροφίμων για παιδιά από 
μειονεκτικό περιβάλλον κατά τη διάρκεια 
των καλοκαιρινών διακοπών, όταν τα 
καθημερινά γεύματα δεν παρέχονται στο 
σχολείο.

Or. en
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Τροπολογία 218
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το Ταμείο μπορεί να υποστηρίζει 
συνοδευτικά μέτρα, που συμπληρώνουν 
την παροχή τροφίμων και αγαθών και 
συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση 
των απόρων.

2. Το Ταμείο μπορεί να υποστηρίζει 
συνοδευτικά μέτρα, που συμπληρώνουν 
την παροχή τροφίμων και συμβάλλουν 
στην κοινωνική ενσωμάτωση των απόρων.

Or. fi

Τροπολογία 219
Minodora Cliveti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το Ταμείο μπορεί να υποστηρίζει 
συνοδευτικά μέτρα, που συμπληρώνουν 
την παροχή τροφίμων και αγαθών και 
συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση 
των απόρων.

2. Το Ταμείο μπορεί να υποστηρίζει 
συνοδευτικά μέτρα, που συμπληρώνουν 
την παροχή τροφίμων και αγαθών και 
συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση 
των απόρων, ιδίως μεγαλύτερων σε ηλικία 
γυναικών στις αγροτικές περιοχές, 
γυναικών της μειονότητας Ρομά, 
γυναικών οι οποίες παρέχουν 
οικογενειακή φροντίδα και γυναικών 
ηλικίας άνω των 45.

Or. en

Τροπολογία 220
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το Ταμείο μπορεί να υποστηρίζει 
συνοδευτικά μέτρα, που συμπληρώνουν 
την παροχή τροφίμων και αγαθών και 
συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση 
των απόρων.

2. Το Ταμείο μπορεί να υποστηρίζει 
συνοδευτικά μέτρα, που συμπληρώνουν 
την παροχή τροφίμων και αγαθών και 
συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση 
των απόρων. Εντούτοις, δεδομένου ότι 
μόνο ένα περιορισμένο χρηματικό ποσό 
έχει διατεθεί στο Ταμείο, ενώ υπάρχουν 
περίπου 40 εκατομμύρια άνθρωποι οι 
οποίοι υποφέρουν από σοβαρή υλική 
στέρηση, πρέπει να ληφθούν όλα τα 
πιθανά συνοδευτικά μέτρα σε στενή 
συνεργασία με τα προγράμματα του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Or. en

Τροπολογία 221
Marije Cornelissen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το Ταμείο μπορεί να υποστηρίζει 
συνοδευτικά μέτρα, που συμπληρώνουν 
την παροχή τροφίμων και αγαθών και
συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση 
των απόρων.

2. Το Ταμείο μπορεί, κατόπιν αιτήματος 
κράτους μέλους, να υποστηρίζει μέτρα, 
που συμβάλλουν στην κοινωνική 
ενσωμάτωση των απόρων και στη μείωση 
της μελλοντικής εξάρτησής τους από τη 
βοήθεια που αναφέρεται στην παράγραφο 
1.

Or. en

Τροπολογία 222
Sylvie Guillaume

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το Ταμείο μπορεί να υποστηρίζει 
συνοδευτικά μέτρα, που συμπληρώνουν 
την παροχή τροφίμων και αγαθών και 
συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση 
των απόρων.

2. Το Ταμείο μπορεί να υποστηρίζει 
συνοδευτικά μέτρα, που συμπληρώνουν 
την παροχή τροφίμων και συμβάλλουν 
στην κοινωνική ενσωμάτωση των απόρων.

Or. fr

Τροπολογία 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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το Ταμείο μπορεί να υποστηρίζει 
συνοδευτικά μέτρα, που συμπληρώνουν 
την παροχή τροφίμων και αγαθών και 
συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση 
των απόρων.

2. Το Ταμείο μπορεί να υποστηρίζει 
συνοδευτικά μέτρα, που κυρίως
συμπληρώνουν την παροχή τροφίμων και 
αγαθών και συμβάλλουν στην κοινωνική 
ενσωμάτωση των απόρων. Επίσης θα 
πρέπει να ενθαρρύνει τη συνεργασία με 
οργανώσεις οι οποίες εστιάζουν στην 
εξάλειψη της φτώχειας και της 
μακροπρόθεσμης κοινωνικής 
επανένταξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η φύση του εν λόγω ταμείου είναι συμβολική και, συνεπώς, πρέπει να επικεντρωθεί κυρίως 
στην επισιτιστική βοήθεια. Η παροχή επισιτιστικής βοήθειας έκτακτης ανάγκης είναι πολύ 
διαφορετική σε σχέση με το έργο το οποίο αναλαμβάνεται από οργανώσεις οι οποίες εργάζονται 
για τη μακροπρόθεσμη εξάλειψη της φτώχειας, όπου απαιτείται συχνά ειδική κατάρτιση ή/και 
προσόντα. Εντούτοις, αυτές οι ενώσεις μπορούν να επωφεληθούν από τη διαθεσιμότητα των 
αποθεμάτων τροφίμων και θα μπορούσαν να υπάρξουν τρόποι με τους οποίους διαφορετικές 
οργανώσεις με διαφορετικούς ρόλους θα μπορούσαν να αυξήσουν τον αντίκτυπό τους μέσω της 
συνεργασίας τους.
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Τροπολογία 224
Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το Ταμείο μπορεί να υποστηρίζει 
συνοδευτικά μέτρα, που συμπληρώνουν 
την παροχή τροφίμων και αγαθών και 
συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση 
των απόρων.

2. Το Ταμείο μπορεί να υποστηρίζει 
συνοδευτικά μέτρα, που συμπληρώνουν 
την παροχή τροφίμων και αγαθών και 
συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση 
των απόρων. Ωστόσο, θα πρέπει να 
συνεχίσει να δίνεται προτεραιότητα στην 
παροχή τροφίμων και αγαθών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παροχή τροφίμων και βασικών αγαθών πρέπει να θεωρηθεί ως προτεραιότητα σε σχέση με 
τις υπόλοιπες δράσεις, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι περίπου 43 εκατομμύρια ευρωπαίοι που δεν 
καταφέρνουν να σιτίζονται επαρκώς ή κατάλληλα μπορούν τουλάχιστον να έχουν πρόσβαση στα 
βασικά καταναλωτικά αγαθά.

Τροπολογία 225
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το Ταμείο μπορεί να υποστηρίζει 
συνοδευτικά μέτρα, που συμπληρώνουν 
την παροχή τροφίμων και αγαθών και 
συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση 
των απόρων.

2. Το Ταμείο μπορεί, μέσω των 
οργανώσεων-εταίρων, να υποστηρίζει 
συνοδευτικά μέτρα, που συμπληρώνουν 
την παροχή τροφίμων και αγαθών και 
συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση 
των απόρων και στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής τους και/ή συμβάλλουν 
στην προστασία της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειάς τους.

Or. fr
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Τροπολογία 226
Marije Cornelissen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το Ταμείο, κατόπιν αιτήματος 
κράτους μέλους, μπορεί να παρέχει στους 
δικαιούχους βοήθεια ή/και εξοπλισμό για 
μεγαλύτερη ή αποδοτικότερη χρήση των 
τοπικών αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων, 
αυξάνοντας και διαφοροποιώντας με τον 
τρόπο αυτό τον εφοδιασμό τροφίμων για 
τους απόρους και, επίσης, αποτρέποντας 
τη δημιουργία απορριμμάτων τροφών.

Or. en

Τροπολογία 227
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το ταμείο μπορεί να παρέχει στους 
δικαιούχους βοήθεια για τη μεγαλύτερη 
αξιοποίηση των τοπικών αλυσίδων 
εφοδιασμού, αποτρέποντας με τον τρόπο 
αυτό τη δημιουργία απορριμμάτων 
τροφών.

Or. en

Τροπολογία 228
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το Ταμείο προάγει την αμοιβαία 
μάθηση, τη δικτύωση και τη διάδοση 
καλών πρακτικών στον τομέα της μη 
οικονομικής βοήθειας προς τους απόρους.

3. Το Ταμείο προάγει την αμοιβαία 
μάθηση, τη δικτύωση και τη διάδοση 
καλών πρακτικών στον τομέα της 
επισιτιστικής βοήθειας προς τους 
απόρους.

Or. fi

Τροπολογία 229
Sylvie Guillaume

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το Ταμείο προάγει την αμοιβαία 
μάθηση, τη δικτύωση και τη διάδοση 
καλών πρακτικών στον τομέα της μη 
οικονομικής βοήθειας προς τους απόρους.

3. Το Ταμείο προάγει την αμοιβαία 
μάθηση, τη δικτύωση και τη διάδοση 
καλών πρακτικών στον τομέα της μη 
οικονομικής βοήθειας προς τους απόρους.

Or. fr

Τροπολογία 230
Marije Cornelissen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το Ταμείο προάγει την αμοιβαία 
μάθηση, τη δικτύωση και τη διάδοση 
καλών πρακτικών στον τομέα της μη 
οικονομικής βοήθειας προς τους απόρους.

3. Το Ταμείο προάγει την αμοιβαία 
μάθηση, τη δικτύωση και τη διάδοση 
καλών πρακτικών στον τομέα της μη 
οικονομικής βοήθειας προς τους απόρους, 
καθώς και μεταξύ δικαιούχων οι οποίοι 
χρησιμοποιούν το Ταμείο και μη 
κερδοσκοπικών οργανισμών με τους 
ίδιους στόχους οι οποίοι δεν 
χρησιμοποιούν το Ταμείο ή/και άλλη 
δημόσια ενίσχυση.
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Or. en

Τροπολογία 231
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το Ταμείο προάγει την αμοιβαία 
μάθηση, τη δικτύωση και τη διάδοση 
καλών πρακτικών στον τομέα της μη 
οικονομικής βοήθειας προς τους απόρους.

3. Το Ταμείο προάγει σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο την αμοιβαία μάθηση, τη 
δικτύωση και τη διάδοση καλών 
πρακτικών στον τομέα της μη οικονομικής 
βοήθειας προς τους απόρους.

Or. fr

Τροπολογία 232
Frédéric Daerden

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Το Ταμείο αναλαμβάνει κάθε δυνατή 
δράση για την υποστήριξη των 
πρωτοβουλιών που λαμβάνονται σε 
τοπικό επίπεδο και οι οποίες αφορούν τη 
μείωση των απορριμμάτων τροφών 
(όπως η παροχή απούλητων αναλώσιμων 
προϊόντων από τα σούπερ μάρκετ στις 
τράπεζες τροφίμων ως προϋπόθεση για 
τη χορήγηση της άδειας εκμετάλλευσης) 
και την καταπολέμηση των φαινομένων 
της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού.

Or. fr
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Τροπολογία 233
Marije Cornelissen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν 
να χρησιμοποιήσουν μόνο τους στόχους 
2, 2α νέα ή 3. Τα κράτη μέλη που 
χρησιμοποιούν τον στόχο 1 υποχρεούνται 
να χρησιμοποιήσουν, επίσης, τους 
στόχους 2α νέα και 3.

Or. en

Τροπολογία 234
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το μέρος του προϋπολογισμού της 
Ένωσης που χορηγείται στο Ταμείο 
εκτελείται στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης μεταξύ των κρατών μελών και 
της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 55 
παράγραφος 1 στοιχείο β) του 
δημοσιονομικού κανονισμού, με εξαίρεση 
την τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της 
Επιτροπής, η οποία εκτελείται στο πλαίσιο 
της άμεσης διαχείρισης σύμφωνα με το 
άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
δημοσιονομικού κανονισμού.

(1) Το μέρος του προϋπολογισμού της 
Ένωσης που χορηγείται στο Ταμείο 
εκτελείται στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης μεταξύ των συμμετεχόντων
κρατών μελών και της Επιτροπής, 
σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 1 
στοιχείο β) του δημοσιονομικού 
κανονισμού, με εξαίρεση την τεχνική 
βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής, η 
οποία εκτελείται στο πλαίσιο της άμεσης 
διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 55 
παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
δημοσιονομικού κανονισμού.

Or. nl

Τροπολογία 235
Marije Cornelissen
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Το μέρος του προϋπολογισμού της 
Ένωσης που χορηγείται στο Ταμείο 
εκτελείται στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης μεταξύ των κρατών μελών και 
της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 55 
παράγραφος 1 στοιχείο β) του 
δημοσιονομικού κανονισμού, με εξαίρεση 
την τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της 
Επιτροπής, η οποία εκτελείται στο πλαίσιο 
της άμεσης διαχείρισης σύμφωνα με το 
άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
δημοσιονομικού κανονισμού.

(12) Το μέρος του προϋπολογισμού της 
Ένωσης που χορηγείται στο Ταμείο 
εκτελείται στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης μεταξύ των κρατών μελών που 
επιλέγουν να συμμετάσχουν στο 
πρόγραμμα και της Επιτροπής, σύμφωνα 
με το άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο β) 
του δημοσιονομικού κανονισμού, με 
εξαίρεση την τεχνική βοήθεια με 
πρωτοβουλία της Επιτροπής, η οποία 
εκτελείται στο πλαίσιο της άμεσης 
διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 55 
παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
δημοσιονομικού κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 236
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Κατά συνέπεια συνιστάται οι 
αποδέκτες του Ταμείου να μπορούν να 
έχουν πρόσβαση στα προγράμματα 
υποστηριζόμενης απασχόλησης ή/και 
επαγγελματικής κατάρτισης, για 
παράδειγμα μέσω του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου, ώστε να μπορέσουν 
να αποκτήσουν περισσότερα προσόντα 
για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας 
και κατά αυτόν τον τρόπο να προωθηθεί 
ενεργά ή κοινωνική τους ένταξη. 

Or. pt
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Τροπολογία 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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Το Ταμείο χρησιμοποιείται 
προκειμένου να συμπληρώσει τις εθνικές 
στρατηγικές και όχι να αντικαταστήσει 
τις αρμοδιότητες των αρχών των κρατών 
μελών για την εξάλειψη της φτώχειας και 
του κοινωνικού αποκλεισμού, ιδίως μέσω 
της παροχής μακροπρόθεσμων, βιώσιμων 
προγραμμάτων με στόχο την κοινωνική 
επανένταξη και όχι τον μετριασμό της 
άμεσης στέρησης τροφίμων και των 
υλικών αναγκών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να συνεχίσουν μακροπρόθεσμα, βιώσιμα έργα για την εξάλειψη της 
φτώχειας, της στέρησης και του κοινωνικού αποκλεισμού. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί σε καμία 
περίπτωση να αντικατασταθεί ή να μειωθεί μέσω της χρήσης πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο.

Τροπολογία 238
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η στήριξη από το Ταμείο εφαρμόζεται 
σε στενή συνεργασία μεταξύ της 
Επιτροπής και των κρατών μελών.

(3) Η στήριξη από το Ταμείο εφαρμόζεται 
σε στενή συνεργασία μεταξύ της 
Επιτροπής και των κρατών μελών σε 
συνεργασία με τις οικείες οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών.

Or. es
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Τροπολογία 239
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η στήριξη από το Ταμείο εφαρμόζεται
σε στενή συνεργασία μεταξύ της 
Επιτροπής και των κρατών μελών.

(3) Η στήριξη από το Ταμείο παρέχεται σε 
στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής 
και των κρατών μελών, καθώς και με τις 
αρμόδιες περιφερειακές και τοπικές 
αρχές και τους φορείς που εκπροσωπούν 
την κοινωνία των πολιτών, και τις 
οργανώσεις-εταίρους.

Or. es

Αιτιολόγηση

Σε συνάφεια με την αρχή της επικουρικότητας όπως αυτή κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση:

Τροπολογία 240
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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Τα κράτη μέλη και οι φορείς που 
ορίζονται από τα κράτη μέλη 
δημιουργούν εταιρικές σχέσεις με τις 
επιχειρήσεις στο σύνολο της τροφικής 
αλυσίδας προκειμένου να καταρτίσουν 
προγράμματα που επιτρέπουν στις 
εταιρείες τροφίμων να μειώσουν τα 
απορρίμματα και να συμμορφωθούν προς 
προγράμματα εταιρικής και κοινωνικής 
ευθύνης και στις ενώσεις που εργάζονται 
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για τους απόρους της Ευρώπης να 
αποκτήσουν πρόσβαση στους πόρους 
τροφίμων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υπεραγορές και η αλυσίδα διανομής τροφίμων απορρίπτουν μεγάλες ποσότητες απόλυτα 
βρώσιμων τροφίμων και τις αποστέλλουν στις χωματερές. Αυτό είναι δαπανηρό για την 
επιχείρηση, βλάπτει το περιβάλλον και συνιστά αδικαιολόγητη παραγωγή απορριμμάτων. Αντ’ 
αυτού, οι επιχειρήσεις πρέπει να δωρίζουν τα τρόφιμά τους σε ενώσεις που εργάζονται για τους 
απόρους της Ευρώπης, γεγονός το οποίο ωφελεί την εικόνα της επιχείρησης, παρέχει 
πολύτιμους πόρους στις ενώσεις και μειώνει τα περιττά απορρίμματα.

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Τα κράτη μέλη και οι φορείς οι οποίοι 
ορίζονται από αυτά γι’ αυτόν τον σκοπό 
είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή του 
επιχειρησιακού προγράμματος και την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους βάσει του 
παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το 
θεσμικό, νομικό και δημοσιονομικό 
πλαίσιο του κάθε κράτους μέλους και με 
την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με τον 
παρόντα κανονισμό.

(4) Τα κράτη μέλη και οι φορείς οι οποίοι 
ορίζονται από αυτά γι’ αυτόν τον σκοπό ή, 
κατά περίπτωση, οι αρμόδιες 
περιφερειακές αρχές, είναι υπεύθυνα για 
την εφαρμογή του επιχειρησιακού 
προγράμματος και την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους βάσει του παρόντος 
κανονισμού, σύμφωνα με το θεσμικό, 
νομικό και δημοσιονομικό πλαίσιο του 
κάθε κράτους μέλους και με την επιφύλαξη 
της συμμόρφωσης με τον παρόντα 
κανονισμό.

Or. es

Τροπολογία 242
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Σύμφωνα με τις αντίστοιχες 
αρμοδιότητές τους, η Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν τον συντονισμό 
με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και με 
άλλες πολιτικές και μέσα της Ένωσης.

(6) Σύμφωνα με τις αντίστοιχες 
αρμοδιότητές τους, η Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν τον συντονισμό 
με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και με 
άλλες πολιτικές και μέσα της Ένωσης, 
επίσης με σκοπό την αποφυγή της διπλής 
χρηματοδότησης.

Or. pl

Τροπολογία 243
Emer Costello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα του 
Ταμείου, ιδίως μέσω της παρακολούθησης, 
της υποβολής εκθέσεων και της 
αξιολόγησης.

(19) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα του 
Ταμείου, ιδίως μέσω της παρακολούθησης, 
της υποβολής εκθέσεων και της 
αξιολόγησης και μέσω της στενής και 
τακτικής διαβούλευσης των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών και των 
οργανώσεων-εταίρων που εφαρμόζουν τα 
μέτρα του ταμείου στις εκτιμήσεις 
επιπτώσεων που διενεργούν.

Or. en

Τροπολογία 244
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα του 

(19) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα του 
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Ταμείου, ιδίως μέσω της παρακολούθησης, 
της υποβολής εκθέσεων και της 
αξιολόγησης.

Ταμείου, ιδίως μέσω της παρακολούθησης, 
της υποβολής εκθέσεων και της 
αξιολόγησης και μέσω της στενής και 
τακτικής διαβούλευσης των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών και των 
οργανώσεων-εταίρων που εφαρμόζουν τα 
μέτρα του ταμείου στις εκτιμήσεις 
επιπτώσεων που διενεργούν.

Or. en

Τροπολογία 245
Csaba Őry, Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
ασκούν τους αντίστοιχους ρόλους τους σε 
σχέση με το Ταμείο, με σκοπό τη μείωση 
της διοικητικής επιβάρυνσης για τους 
δικαιούχους.

(20) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
ασκούν τους αντίστοιχους ρόλους τους σε 
σχέση με το Ταμείο, με σκοπό τη μείωση 
της διοικητικής επιβάρυνσης για τους 
δικαιούχους και τη δυνατότητα χρήσης 
των διοικητικών δομών του ΕΚΤ.

Or. en

Τροπολογία 246
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ασκούν 
τους αντίστοιχους ρόλους τους σε σχέση 
με το Ταμείο, με σκοπό τη μείωση της 
διοικητικής επιβάρυνσης για τους 
δικαιούχους.

(9) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα 
του Ταμείου, ιδίως μέσω της 
παρακολούθησης, της υποβολής 
εκθέσεων και της αξιολόγησης.
Μεριμνούν επίσης να είναι απλή η 
εφαρμογή για τις οργανώσεις-εταίρους 
και τους δικαιούχους.

Or. fr
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Τροπολογία 247
Csaba Őry

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι η ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και η ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου προωθούνται 
στα διάφορα στάδια της υλοποίησης του 
Ταμείου. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να 
αποτρέψουν κάθε διάκριση εξαιτίας του 
φύλου, της φυλής ή της εθνοτικής 
καταγωγής, της θρησκείας ή των 
πεποιθήσεων, της αναπηρίας, της ηλικίας ή 
του σεξουαλικού προσανατολισμού κατά 
την εξασφάλιση πρόσβασης στο Ταμείο.

(21) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι η ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και η ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου προωθούνται 
όσον αφορά τα συνοδευτικά μέτρα του 
Ταμείου. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να 
αποτρέψουν κάθε διάκριση εξαιτίας του 
φύλου, της φυλής ή της εθνοτικής 
καταγωγής, της θρησκείας ή των 
πεποιθήσεων, της αναπηρίας, της ηλικίας ή 
του σεξουαλικού προσανατολισμού κατά 
την εξασφάλιση πρόσβασης στο Ταμείο.

Or. en

Τροπολογία 248
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι η ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και η ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου προωθούνται
στα διάφορα στάδια της υλοποίησης του 
Ταμείου. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να 
αποτρέψουν κάθε διάκριση εξαιτίας του 
φύλου, της φυλής ή της εθνοτικής 
καταγωγής, της θρησκείας ή των 
πεποιθήσεων, της αναπηρίας, της ηλικίας ή 

(10) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
αναλαμβάνουν να προωθούν την ισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών και την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στα 
διάφορα στάδια της υλοποίησης του 
Ταμείου. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να 
αποτρέψουν κάθε διάκριση εξαιτίας του 
φύλου, της φυλής ή της εθνοτικής 
καταγωγής, της θρησκείας ή των 
πεποιθήσεων, της αναπηρίας, της ηλικίας ή 
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του σεξουαλικού προσανατολισμού κατά 
την εξασφάλιση πρόσβασης στο Ταμείο.

του σεξουαλικού προσανατολισμού κατά 
την εξασφάλιση πρόσβασης στο Ταμείο.

Or. es

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να 
αποτρέψουν κάθε διάκριση εξαιτίας του 
φύλου, της φυλής ή της εθνοτικής 
καταγωγής, της θρησκείας ή των 
πεποιθήσεων, της αναπηρίας, της ηλικίας 
ή του σεξουαλικού προσανατολισμού 
κατά την εξασφάλιση πρόσβασης στο 
Ταμείο.

Or. es

Αιτιολόγηση

Θεωρείται σκόπιμο να διαχωριστεί η παράγραφος 10 σε δύο σημεία καθότι αναφέρεται σε δύο 
διαφορετικές κατηγορίες ανάλυσης, είναι δε σημαντικό η εν λόγω διάκριση να καθορίζεται με 
σαφήνεια.

Τροπολογία 250
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Οι χρηματοδοτούμενες από το Ταμείο 
πράξεις συμμορφώνονται με το 
εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο. 
Ειδικότερα, το Ταμείο μπορεί να 

(11) Οι χρηματοδοτούμενες από το Ταμείο 
πράξεις συμμορφώνονται με το 
εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο. 
Ειδικότερα, το Ταμείο μπορεί να 
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χρησιμοποιηθεί μόνο για να υποστηριχθεί 
η διανομή τροφίμων ή αγαθών που 
συμμορφώνονται με την ενωσιακή 
νομοθεσία για την ασφάλεια των 
καταναλωτικών προϊόντων.

χρησιμοποιηθεί μόνο για να υποστηριχθεί 
η διανομή τροφίμων που συμμορφώνονται 
με την ενωσιακή νομοθεσία για την 
επισιτιστική ασφάλεια.

Or. fi

Τροπολογία 251
Sylvie Guillaume

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Οι χρηματοδοτούμενες από το Ταμείο 
πράξεις συμμορφώνονται με το 
εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο. 
Ειδικότερα, το Ταμείο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μόνο για να υποστηριχθεί 
η διανομή τροφίμων ή αγαθών που 
συμμορφώνονται με την ενωσιακή 
νομοθεσία για την ασφάλεια των 
καταναλωτικών προϊόντων.

(11) Οι χρηματοδοτούμενες από το Ταμείο 
πράξεις συμμορφώνονται με το 
εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο. 
Ειδικότερα, το Ταμείο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μόνο για να υποστηριχθεί 
η διανομή τροφίμων που συμμορφώνονται 
με την ενωσιακή νομοθεσία για την 
ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων.

Or. fr

Τροπολογία 252
Marije Cornelissen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Οι χρηματοδοτούμενες από το Ταμείο 
πράξεις συμμορφώνονται με το 
εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο. 
Ειδικότερα, το Ταμείο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μόνο για να υποστηριχθεί 
η διανομή τροφίμων ή αγαθών που 
συμμορφώνονται με την ενωσιακή 
νομοθεσία για την ασφάλεια των 

(22) Οι χρηματοδοτούμενες από το Ταμείο 
πράξεις συμμορφώνονται με το 
εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο. 
Ειδικότερα, το Ταμείο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μόνο για να υποστηριχθεί 
η διανομή τροφίμων ή αγαθών που 
συμμορφώνονται με την ενωσιακή 
νομοθεσία για την ασφάλεια των 



AM\928565EL.doc 101/157 PE506.141v01-00

EL

καταναλωτικών προϊόντων. καταναλωτικών προϊόντων και να 
συμβάλει σε έναν πιο υγιεινό τρόπο 
διατροφής.

Or. en

Τροπολογία 253
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Τα κράτη μέλη και οι δικαιούχοι 
επιλέγουν τα τρόφιμα και τα άλλα αγαθά
βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Στα 
κριτήρια επιλογής για τα τρόφιμα, και 
κατά περίπτωση για τα αγαθά,
εξετάζονται επίσης οι κλιματικές και 
περιβαλλοντικές πτυχές, ιδίως με σκοπό τη 
μείωση των απορριμάτων τροφών.

(12) Τα κράτη μέλη και οι δικαιούχοι 
επιλέγουν τα τρόφιμα βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων. Στα κριτήρια 
επιλογής για τα τρόφιμα εξετάζονται 
επίσης η καταλληλότητα του τροφίμου 
καθώς και οι κλιματικές και 
περιβαλλοντικές πτυχές, ιδίως με σκοπό τη 
μείωση των απορριμμάτων τροφών.

Or. fi

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Τα κράτη μέλη και οι δικαιούχοι 
επιλέγουν τα τρόφιμα και τα άλλα αγαθά 
βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Στα 
κριτήρια επιλογής για τα τρόφιμα, και 
κατά περίπτωση για τα αγαθά, εξετάζονται
επίσης οι κλιματικές και περιβαλλοντικές
πτυχές, ιδίως με σκοπό τη μείωση των 
απορριμάτων τροφών.

(12) Τα κράτη μέλη και οι δικαιούχοι 
επιλέγουν τα τρόφιμα και τα άλλα αγαθά 
βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Η 
επιλογή των τροφίμων βασίζεται στις 
αρχές της ισορροπημένης διατροφής και 
συμβάλλει στην υγεία και την ευημερία 
των τελικών αποδεκτών. Στα κριτήρια 
επιλογής για τα τρόφιμα, και κατά 
περίπτωση για τα αγαθά, εξετάζεται η 
εγγύτητα του τόπου παραγωγής και 
διασφαλίζεται ότι οι τρόποι παραγωγής 
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συμμορφώνονται με τους 
περιβαλλοντικούς στόχους που έχει ορίσει 
η Ένωση και συμβάλλουν στη μετάβαση 
σε μια οικονομικά χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα.

Or. fr

Τροπολογία 255
Sylvie Guillaume

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Τα κράτη μέλη και οι δικαιούχοι 
επιλέγουν τα τρόφιμα και τα άλλα αγαθά
βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Στα 
κριτήρια επιλογής για τα τρόφιμα, και 
κατά περίπτωση για τα αγαθά, 
εξετάζονται επίσης οι κλιματικές και 
περιβαλλοντικές πτυχές, ιδίως με σκοπό τη 
μείωση των απορριμάτων τροφών.

(12) Τα κράτη μέλη και οι δικαιούχοι 
επιλέγουν τα τρόφιμα βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων. Στα κριτήρια 
επιλογής για τα τρόφιμα εξετάζονται 
επίσης οι κλιματικές και περιβαλλοντικές 
πτυχές, ιδίως με σκοπό τη μείωση των 
απορριμμάτων τροφών.

Or. fr

Τροπολογία 256
Marije Cornelissen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Τα κράτη μέλη και οι δικαιούχοι 
επιλέγουν τα τρόφιμα και τα άλλα αγαθά 
βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Στα 
κριτήρια επιλογής για τα τρόφιμα, και 
κατά περίπτωση για τα αγαθά, εξετάζονται 
επίσης οι κλιματικές και περιβαλλοντικές 
πτυχές, ιδίως με σκοπό τη μείωση των 
απορριμάτων τροφών.

(23) Τα κράτη μέλη και οι δικαιούχοι 
επιλέγουν τα ποιοτικά τρόφιμα και τα 
άλλα αγαθά βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων που αφορούν τις ανάγκες των 
απόρων. Στα κριτήρια επιλογής για τα 
τρόφιμα, και κατά περίπτωση για τα 
αγαθά, κυρίως από τοπικούς 
προμηθευτές, εξετάζονται επίσης οι 
κλιματικές και περιβαλλοντικές πτυχές, 
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ιδίως με σκοπό τη μείωση των 
απορριμμάτων τροφών.

Or. en

Τροπολογία 257
Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Τα κράτη μέλη και οι δικαιούχοι 
επιλέγουν τα τρόφιμα και τα άλλα αγαθά 
βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Στα 
κριτήρια επιλογής για τα τρόφιμα, και 
κατά περίπτωση για τα αγαθά, εξετάζονται 
επίσης οι κλιματικές και περιβαλλοντικές 
πτυχές, ιδίως με σκοπό τη μείωση των 
απορριμάτων τροφών.

(12) Τα κράτη μέλη και οι δικαιούχοι 
επιλέγουν τα τρόφιμα και τα άλλα αγαθά 
βάσει αντικειμενικών και δίκαιων
κριτηρίων που διασφαλίζουν ότι δίνεται 
προτεραιότητα στην παροχή τροφίμων 
και βασικών αγαθών. Στα κριτήρια 
επιλογής για τα τρόφιμα, και κατά 
περίπτωση για τα αγαθά, εξετάζονται 
επίσης οι κλιματικές και περιβαλλοντικές 
πτυχές, ιδίως με σκοπό τη μείωση των 
απορριμμάτων τροφών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παροχή τροφίμων και βασικών αγαθών πρέπει να θεωρηθεί ως προτεραιότητα σε σχέση με 
τις υπόλοιπες δράσεις, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι περίπου 43 εκατομμύρια ευρωπαίοι που δεν 
καταφέρνουν να σιτίζονται επαρκώς ή κατάλληλα μπορούν τουλάχιστον να έχουν πρόσβαση στα 
βασικά καταναλωτικά αγαθά.

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Τα κράτη μέλη και οι δικαιούχοι (12) Τα κράτη μέλη και οι δικαιούχοι 
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επιλέγουν τα τρόφιμα και τα άλλα αγαθά 
βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Στα 
κριτήρια επιλογής για τα τρόφιμα, και 
κατά περίπτωση για τα αγαθά, εξετάζονται 
επίσης οι κλιματικές και περιβαλλοντικές 
πτυχές, ιδίως με σκοπό τη μείωση των 
απορριμάτων τροφών.

επιλέγουν τα τρόφιμα και τα άλλα αγαθά 
βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Στα 
κριτήρια επιλογής για τα τρόφιμα, και 
κατά περίπτωση για τα αγαθά, εξετάζονται 
επίσης οι κλιματικές και περιβαλλοντικές 
πτυχές, ιδίως με σκοπό τη μείωση των 
απορριμμάτων τροφών σε κάθε στάδιο της 
αλυσίδας διανομής.

Or. fr

Τροπολογία 259
Csaba Őry

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Τα κράτη μέλη και οι δικαιούχοι 
επιλέγουν τα τρόφιμα και τα άλλα αγαθά 
βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Στα 
κριτήρια επιλογής για τα τρόφιμα, και 
κατά περίπτωση για τα αγαθά, εξετάζονται 
επίσης οι κλιματικές και περιβαλλοντικές 
πτυχές, ιδίως με σκοπό τη μείωση των 
απορριμάτων τροφών.

(23) Τα κράτη μέλη και οι δικαιούχοι 
επιλέγουν τα τρόφιμα και τα άλλα αγαθά 
βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Στα 
κριτήρια επιλογής για τα τρόφιμα, και 
κατά περίπτωση για τα αγαθά, μπορούν να
εξετάζονται επίσης οι κλιματικές και 
περιβαλλοντικές πτυχές, ιδίως με σκοπό τη 
μείωση των απορριμμάτων τροφών.

Or. en

Τροπολογία 260
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Τα κράτη μέλη και οι δικαιούχοι 
επιλέγουν τα τρόφιμα και τα άλλα αγαθά 
βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Στα 
κριτήρια επιλογής για τα τρόφιμα, και 
κατά περίπτωση για τα αγαθά, εξετάζονται 
επίσης οι κλιματικές και περιβαλλοντικές 

(12) Τα κράτη μέλη και οι δικαιούχοι 
επιλέγουν τα τρόφιμα και τα άλλα αγαθά 
βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Τα 
κριτήρια επιλογής των τροφίμων δίνουν 
προτεραιότητα στα προϊόντα ευρωπαϊκής 
καταγωγής. Τα κριτήρια επιλογής των 
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πτυχές, ιδίως με σκοπό τη μείωση των 
απορριμάτων τροφών.

τροφίμων καταρτίζονται κατά τρόπο που 
να συμβάλλουν στην υγιεινή και 
ισορροπημένη διατροφή των τελικών 
αποδεκτών. Στα κριτήρια επιλογής για τα 
τρόφιμα, και κατά περίπτωση για τα 
αγαθά, εξετάζονται επίσης οι κλιματικές 
και περιβαλλοντικές πτυχές, ιδίως με 
σκοπό τη μείωση των απορριμμάτων
τροφών.

Or. fr

Τροπολογία 261
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι 
οργανώσεις-εταίροι πρέπει να συμβάλουν 
στην καταπολέμηση της σπατάλης 
τροφίμων σε κάθε στάδιο της αλυσίδας 
διανομής, συμπεριλαμβανομένης της 
παροχής τροφίμων.

Or. es

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη, οι 
αρμόδιες περιφερειακές αρχές και οι 
οργανώσεις-εταίροι συμβάλλουν στην 
καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων 
σε κάθε στάδιο της αλυσίδας διανομής.
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Or. es

Αιτιολόγηση

Σε συνάφεια με την αρχή της επικουρικότητας όπως αυτή κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση:

Τροπολογία 263
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε η εν λόγω βοήθεια να 
παρέχεται με σεβασμό προς την 
αξιοπρέπεια των απόρων·

Or. fr

Τροπολογία 264
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12β) Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
τρόφιμα που διανέμονται πληρούν τα 
υγειονομικά πρότυπα και γενικότερα 
συμβάλλουν στην καλή κατάσταση της 
υγείας των εν λόγω ατόμων·

Or. fr

Τροπολογία 265
Frédéric Daerden
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 266
Sylvie Guillaume

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι συνολικοί πόροι που διατίθενται για 
δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων 
από το Ταμείο για την περίοδο 2014-2020 
ανέρχονται σε 3 500 000 000 ευρώ σε 
τιμές 2011, σύμφωνα με την ετήσια 
ανάλυση που παρουσιάζεται στο 
παράρτημα ΙΙ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε κάθε περίπτωση το Ταμείο έχει συμβολική σημασία. Ωστόσο, δεδομένου ότι η ΕΕ 
εξακολουθεί να αντιμετωπίζει κρίση είναι αδιανόητη η παροχή μικρότερης ενίσχυσης στους 
απόρους της Ευρώπης σε σχέση με αυτή που προβλέπεται βάσει του προηγούμενου 
προγράμματος. Είναι σημαντικό να ζητηθεί αυτό το ποσό για την έναρξη του επόμενου ΠΔΠ. 
Εάν η κοινωνική κατάσταση βελτιωθεί και δεν υφίσταται πλέον ανάγκη ύπαρξης αυτού του 
ταμείου, η ρήτρα αναθεώρησης που περιλαμβάνεται στο ΠΔΠ θα επιτρέψει τη μείωσή του.

Τροπολογία 268
Frédéric Daerden

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι συνολικοί πόροι που διατίθενται για 
δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων 
από το Ταμείο για την περίοδο 2014-2020 
ανέρχονται σε 3 500 000 000 ευρώ σε 
τιμές 2011, σύμφωνα με την ετήσια 
ανάλυση που παρουσιάζεται στο 
παράρτημα ΙΙ.

Or. fr

Τροπολογία 269
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι συνολικοί πόροι που διατίθενται για 
δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων 
από το Ταμείο για την περίοδο 2014-2020 
ανέρχονται σε 3 500 000 000 ευρώ σε 
τιμές 2011, σύμφωνα με την ετήσια 
ανάλυση που παρουσιάζεται στο 
παράρτημα ΙΙ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο προϋπολογισμός που προτείνει η Επιτροπή δεν καλύπτει επαρκώς τις ενισχύσεις που πρέπει 
να χορηγηθούν στους απόρους και είναι σημαντικά μειωμένος σε σύγκριση με την τρέχουσα 
περίοδο και το διευρυμένο πεδίο δράσης. Επιπλέον, λόγω της αύξησης του επιπέδου φτώχειας 
στην ΕΕ, το ετήσιο ποσό που προβλέπεται για το ΤΕΒΑ για την περίοδο 2014-2020 πρέπει να 
ανέρχεται τουλάχιστον σε 500 000 000 εκατομμύρια ευρώ.

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι συνολικοί πόροι που διατίθενται για 
δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων 
από το Ταμείο για την περίοδο 2014-2020 
ανέρχονται σε τουλάχιστον 5 000 000 000 
ευρώ σε τιμές 2011, σύμφωνα με την 
ετήσια ανάλυση που παρουσιάζεται στο 
παράρτημα ΙΙ.

Or. fr

Τροπολογία 271
Sergio Gutiérrez Prieto
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι πόροι αυτοί πρέπει να αυξηθούν 
προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια 
του Ταμείου για την επίτευξη των στόχων 
του στο πλαίσιο του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020.

Or. es

Τροπολογία 272
Marije Cornelissen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, που ορίζει την 
ετήσια κατανομή των συνολικών πόρων 
ανά κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 
84 παράγραφος 5 του κανονισμού (EΕ) 
αριθ.… (κανονισμός για τις κοινές 
διατάξεις), με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου και 
λαμβανομένων υπόψη των ακόλουθων 
δεικτών που καθόρισε η Eurostat:

3. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, που ορίζει την 
ετήσια κατανομή των συνολικών πόρων 
ανά κράτος μέλος, μεταξύ των κρατών 
μελών που ζήτησαν να συμμετάσχουν, 
σύμφωνα με το άρθρο 84 παράγραφος 5 
του κανονισμού (EΕ) αριθ.…  (κανονισμός 
για τις κοινές διατάξεις), με την επιφύλαξη 
της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου βάσει 
των πιο πρόσφατων δεικτών που καθόρισε 
η Eurostat σχετικά με:

Or. en

Τροπολογία 273
Csaba Őry, Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω 3. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω 
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εκτελεστικών πράξεων, που ορίζει την 
ετήσια κατανομή των συνολικών πόρων 
ανά κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 
84 παράγραφος 5 του κανονισμού (EΕ) 
αριθ.… (κανονισμός για τις κοινές 
διατάξεις), με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου και
λαμβανομένων υπόψη των ακόλουθων 
δεικτών που καθόρισε η Eurostat:

εκτελεστικών πράξεων, που ορίζει την 
ετήσια κατανομή των συνολικών πόρων 
ανά κράτος μέλος, σύμφωνα με τους 
κανόνες για το ΕΚΤ και το άρθρο 84 
παράγραφος 5 του κανονισμού (EΕ) 
αριθ.… (κανονισμός για τις κοινές 
διατάξεις), με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου και 
λαμβανομένων υπόψη των ακόλουθων 
δεικτών που καθόρισε η Eurostat:

Or. en

Τροπολογία 274
Marije Cornelissen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Για τη διανομή τροφίμων στους 
απόρους, η Επιτροπή, στο πλαίσιο της 
απόφασής της, λαμβάνει υπόψη τον 
βαθμό εξάρτησης των απόρων από τα 
επισιτιστικά προγράμματα της Ένωσης 
ως αποτέλεσμα της συμμετοχής των 
κρατών μελών σε προγράμματα δυνάμει 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του 
Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου ή του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 121/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 275
Minodora Cliveti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α) πληθυσμός που υποφέρει από σοβαρή 
υλική στέρηση·

3α) πληθυσμός που υποφέρει από σοβαρή 
υλική στέρηση ως ποσοστό επί του 
συνολικού πληθυσμού 
συμπεριλαμβανομένων δεικτών με βάση 
το φύλο·

Or. en

Τροπολογία 276
Marije Cornelissen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α) πληθυσμός που υποφέρει από σοβαρή 
υλική στέρηση·

3α) πληθυσμός που υποφέρει από σοβαρή 
υλική στέρηση ως ποσοστό επί του 
συνολικού πληθυσμού·

Or. en

Τροπολογία 277
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α) πληθυσμός που υποφέρει από σοβαρή 
υλική στέρηση·

3α) πληθυσμός που υποφέρει από σοβαρή 
υλική στέρηση ως ποσοστό επί του 
συνολικού πληθυσμού·

Or. en

Τροπολογία 278
Sergio Gutiérrez Prieto
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α) πληθυσμός που υποφέρει από σοβαρή 
υλική στέρηση·

3α) πληθυσμός που ζει κάτω από το όριο 
σχετικής φτώχειας·

Or. es

Τροπολογία 279
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α) πληθυσμός που υποφέρει από σοβαρή 
υλική στέρηση·

3α) πληθυσμός που υποφέρει από 
επισιτιστική ένδεια

Or. fr

Τροπολογία 280
Frédéric Daerden

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α α) το όριο της σχετικής φτώχειας, 
δηλαδή το ποσοστό του πληθυσμού που 
ζει σε νοικοκυριό που διαθέτει εισόδημα 
χαμηλότερο ή ίσο του 60% του διάμεσου 
εθνικού εισοδήματος·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το όριο της σχετικής φτώχειας είναι ένα κριτήριο για τον καθορισμό της φτώχειας στο πλαίσιο 
της στρατηγικής ΕΕ 2020.
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Τροπολογία 281
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α α) πληθυσμός που υποφέρει από 
σοβαρή υλική στέρηση·

Or. fr

Τροπολογία 282
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πληθυσμός που ζει σε νοικοκυριά με 
πολύ χαμηλή ένταση εργασίας.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 283
Marije Cornelissen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β) πληθυσμός που ζει σε νοικοκυριά με 
πολύ χαμηλή ένταση εργασίας.

3β) πρόσφατη μεταβολή του πληθυσμού
που ζει σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή 
ένταση εργασίας.

Or. en
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Τροπολογία 284
Inês Cristina Zuber

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) πληθυσμός που διατρέχει κίνδυνο 
φτώχειας·

Or. pt

Τροπολογία 285
Danuta Jazłowiecka

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) πληθυσμός που διατρέχει κίνδυνο 
φτώχειας κατόπιν κοινωνικών 
μεταβιβάσεων, συμπεριλαμβανομένων 
των παιδιών που διατρέχουν κίνδυνο 
φτώχειας.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ο κίνδυνος φτώχειας κατόπιν κοινωνικών μεταβιβάσεων είναι ένα μέτρο το οποίο 
αντικατοπτρίζει με τον καλύτερο τρόπο τα προβλήματα στα επιμέρους κράτη μέλη και συνδέεται 
άμεσα με τους δικαιούχους που λαμβάνουν ενίσχυση από το πρόγραμμα. Επιπλέον, μια σειρά 
τριών δεικτών φτώχειας είναι συνεπής με τους δείκτες που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) ποσοστό κινδύνου φτώχειας σε κάθε 
κράτος μέλος

Or. fr

Τροπολογία 287
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) πληθυσμός που διατρέχει κίνδυνο 
φτώχειας κατόπιν κοινωνικών 
μεταβιβάσεων.

Or. pl

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

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) πληθυσμός που ζει κάτω από το όριο 
της σχετικής φτώχειας, δηλαδή το 
ποσοστό του πληθυσμού που ζει σε 
νοικοκυριό που διαθέτει εισόδημα 
χαμηλότερο ή ίσο του 60% του διάμεσου 
εθνικού εισοδήματος·

Or. fr

Τροπολογία 289
Ria Oomen-Ruijten
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το 0,35% των συνολικών πόρων 
διατίθεται στην τεχνική βοήθεια με 
πρωτοβουλία της Επιτροπής.

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 290
Csaba Őry

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το 0,35 % των συνολικών πόρων 
διατίθεται στην τεχνική βοήθεια με 
πρωτοβουλία της Επιτροπής.

4. Το 0,25 % των συνολικών πόρων 
διατίθεται στην τεχνική βοήθεια με 
πρωτοβουλία της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 291
Milan Cabrnoch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 [...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 292
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. [...] διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στη μείωση της γραφειοκρατίας όσον αφορά την κατάρτιση 
του επιχειρησιακού προγράμματος και, συνακόλουθα, στην εξασφάλιση της απλής, γρήγορης και 
αποτελεσματικής αξιοποίησης του Ταμείου από τα κράτη μέλη και τις οργανώσεις-εταίρους.

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Εντός τριών μηνών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού κάθε 
κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή 
ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα που 
καλύπτει την περίοδο από την 1η 
Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 
και το οποίο περιέχει τα ακόλουθα 
στοιχεία:
α) ταυτοποίηση της επιλογής του είδους 
(ειδών) υλικής στέρησης που θα 
αποτελέσει(-ουν) αντικείμενο του 
επιχειρησιακού προγράμματος·
β) περιγραφή του αντίστοιχου εθνικού 
συστήματος (συστημάτων) για κάθε είδος 
στέρησης που αποτελεί αντικείμενο του 
προγράμματος·
γ) σχέδιο χρηματοδότησης που 
περιλαμβάνει τους ακόλουθους πίνακες:
γ) πίνακα που προσδιορίζει για κάθε έτος, 
σύμφωνα με το άρθρο 18, το ποσό των 
προβλεπόμενων πιστώσεων στήριξης από 
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το Ταμείο και της συγχρηματοδότησης 
σύμφωνα με το άρθρο 18·
γ γ) πίνακα που προσδιορίζει, για όλη την 
προγραμματική περίοδο, το ποσό των 
συνολικών πιστώσεων στήριξης από το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα για κάθε είδος 
υλικής στέρησης που στοχεύεται από το 
πρόγραμμα, καθώς και τα αντίστοιχα 
συνοδευτικά μέτρα.
δ) Οι αρμόδιες αρχές, οι οργανώσεις-
εταίροι και οι ενδιάμεσοι φορείς, οι 
οποίες προσφέρουν άμεσα ή έμμεσα τα 
τρόφιμα ή τα αγαθά, αναλαμβάνουν οι 
ίδιες δραστηριότητες που συμπληρώνουν 
την παροχή υλικής βοήθειας, με σκοπό 
την κοινωνική ενσωμάτωση των απόρων, 
είτε υποστηρίζονται οι δραστηριότητες 
αυτές από το Ταμείο είτε δεν 
υποστηρίζονται.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στη μείωση της γραφειοκρατίας όσον αφορά την κατάρτιση 
του επιχειρησιακού προγράμματος και, συνακόλουθα, στην εξασφάλιση απλής, γρήγορης και 
αποτελεσματικής χρήσης του Ταμείου από τα κράτη μέλη και τις οργανώσεις-εταίρους.

Τροπολογία 294
Inês Cristina Zuber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 296
Sylvie Guillaume

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 297
Pervenche Berès
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 298
Marije Cornelissen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού κάθε 
συμμετέχον κράτος μέλος που ζητεί να 
κάνει χρήση μερικών ή όλων των στόχων 
του Ταμείου υποβάλλει στην Επιτροπή ένα 
επιχειρησιακό πρόγραμμα που καλύπτει 
την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2020 και το οποίο 
περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

Or. en

Τροπολογία 299
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. nl

Τροπολογία 300
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού κάθε κράτος 
μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή ένα 
επιχειρησιακό πρόγραμμα το οποίο 
καταρτίζει σε συνεργασία με τις τοπικές 
αρχές και τις οργανώσεις που 
ασχολούνται με την καταπολέμηση των 
φαινομένων της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, και ιδίως τις 
οργανώσεις που παλαιότερα ήταν 
επιλέξιμες για το ΠΔΤΑ. Το εν λόγω 
επιχειρησιακό πρόγραμμα καλύπτει την 
περίοδο την περίοδο από την 1η 
Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 
και περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

Or. fr

Τροπολογία 301
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα επιχειρησιακά προγράμματα πρέπει να 
περιλαμβάνουν περιγραφή των ειδικών 
μέτρων και χρηματοδοτικών πόρων που 
διατίθενται για τη συμμόρφωση με τις 
αρχές που ορίζονται στο άρθρο 5. 

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διευκρινιστούν, στο πλαίσιο του περιεχομένου του επιχειρησιακού 
προγράμματος, τα μέτρα και οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται για τη συμμόρφωση με 
τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία του εν λόγω ταμείου.

Τροπολογία 302
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ταυτοποίηση και αιτιολόγηση της 
επιλογής του είδους (ειδών) υλικής 
στέρησης που θα αποτελέσει(-ουν) 
αντικείμενο του επιχειρησιακού 
προγράμματος και περιγραφή, για κάθε 
είδος υλικής στέρησης, των κύριων 
χαρακτηριστικών και των στόχων της 
διανομής τροφίμων ή αγαθών και των 
συνοδευτικών μέτρων που θα 
εφαρμοστούν, λαμβανομένων υπόψη των 
αποτελεσμάτων της εκ των προτέρων 
αξιολόγησης που έχει διεξαχθεί σύμφωνα 
με το άρθρο 14·

α) ταυτοποίηση και αιτιολόγηση της 
επιλογής του είδους (ειδών) υλικής 
στέρησης που θα αποτελέσει(-ουν) 
αντικείμενο του επιχειρησιακού 
προγράμματος και περιγραφή, για κάθε 
είδος υλικής στέρησης, των κύριων 
χαρακτηριστικών και των στόχων της 
διανομής τροφίμων και των συνοδευτικών 
μέτρων που θα εφαρμοστούν, 
λαμβανομένων υπόψη των αποτελεσμάτων 
της εκ των προτέρων αξιολόγησης που έχει 
διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 14·

Or. fi
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Τροπολογία 303
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ταυτοποίηση και αιτιολόγηση της 
επιλογής του είδους (ειδών) υλικής 
στέρησης που θα αποτελέσει(-ουν) 
αντικείμενο του επιχειρησιακού 
προγράμματος και περιγραφή, για κάθε 
είδος υλικής στέρησης, των κύριων 
χαρακτηριστικών και των στόχων της 
διανομής τροφίμων ή αγαθών και των 
συνοδευτικών μέτρων που θα 
εφαρμοστούν, λαμβανομένων υπόψη των 
αποτελεσμάτων της εκ των προτέρων 
αξιολόγησης που έχει διεξαχθεί σύμφωνα 
με το άρθρο 14·

α) ταυτοποίηση της επιλογής του είδους 
(ειδών) υλικής στέρησης που θα 
αποτελέσει(-ουν) αντικείμενο του 
επιχειρησιακού προγράμματος και των 
στόχων αυτής, περιγραφή, για κάθε είδος 
υλικής στέρησης, των κύριων 
χαρακτηριστικών και των στόχων της 
διανομής τροφίμων ή αγαθών και των 
συνοδευτικών μέτρων που θα 
εφαρμοστούν, λαμβανομένων υπόψη των 
αποτελεσμάτων της εκ των προτέρων 
αξιολόγησης που έχει διεξαχθεί σύμφωνα 
με το άρθρο 14· 

Or. fr

Τροπολογία 304
Sylvie Guillaume

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ταυτοποίηση και αιτιολόγηση της 
επιλογής του είδους (ειδών) υλικής 
στέρησης που θα αποτελέσει(-ουν) 
αντικείμενο του επιχειρησιακού 
προγράμματος και περιγραφή, για κάθε 
είδος υλικής στέρησης, των κύριων 
χαρακτηριστικών και των στόχων της 
διανομής τροφίμων ή αγαθών και των 
συνοδευτικών μέτρων που θα 
εφαρμοστούν, λαμβανομένων υπόψη των 
αποτελεσμάτων της εκ των προτέρων 
αξιολόγησης που έχει διεξαχθεί σύμφωνα 
με το άρθρο 14·

α) ταυτοποίηση και αιτιολόγηση της 
επιλογής του είδους (ειδών) υλικής 
στέρησης που θα αποτελέσει(-ουν) 
αντικείμενο του επιχειρησιακού 
προγράμματος και περιγραφή, για κάθε 
είδος υλικής στέρησης, των κύριων 
χαρακτηριστικών και των στόχων της 
διανομής και των συνοδευτικών μέτρων 
που θα εφαρμοστούν, λαμβανομένων 
υπόψη των αποτελεσμάτων της εκ των 
προτέρων αξιολόγησης που έχει διεξαχθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 14·
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Or. fr

Τροπολογία 305
Marije Cornelissen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ταυτοποίηση και αιτιολόγηση της 
επιλογής του είδους (ειδών) υλικής 
στέρησης που θα αποτελέσει(-ουν) 
αντικείμενο του επιχειρησιακού 
προγράμματος και περιγραφή, για κάθε 
είδος υλικής στέρησης, των κύριων 
χαρακτηριστικών και των στόχων της 
διανομής τροφίμων ή αγαθών και των 
συνοδευτικών μέτρων που θα 
εφαρμοστούν, λαμβανομένων υπόψη των 
αποτελεσμάτων της εκ των προτέρων 
αξιολόγησης που έχει διεξαχθεί σύμφωνα 
με το άρθρο 14·

α) ταυτοποίηση και αιτιολόγηση της 
επιλογής του είδους (ειδών) υλικής 
στέρησης που θα αποτελέσει(-ουν) 
αντικείμενο του επιχειρησιακού 
προγράμματος και περιγραφή, για κάθε 
είδος υλικής στέρησης, των κύριων 
χαρακτηριστικών και των στόχων της 
διανομής ποιοτικών τροφίμων ή αγαθών 
ή/και των συνοδευτικών μέτρων ή/και των 
μέτρων για την ανάπτυξη ή ενίσχυση 
τοπικών και περιφερειακών αλυσίδων 
εφοδιασμού τροφίμων που θα 
εφαρμοστούν, λαμβανομένων υπόψη των 
αποτελεσμάτων της εκ των προτέρων 
αξιολόγησης που έχει διεξαχθεί σύμφωνα 
με το άρθρο 14·

Or. en

Τροπολογία 306
Rachida Dati

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ταυτοποίηση και αιτιολόγηση της 
επιλογής του είδους (ειδών) υλικής 
στέρησης που θα αποτελέσει(-ουν) 
αντικείμενο του επιχειρησιακού 
προγράμματος και περιγραφή, για κάθε 
είδος υλικής στέρησης, των κύριων 
χαρακτηριστικών και των στόχων της 

α) ταυτοποίηση και αιτιολόγηση της 
επιλογής του είδους (ειδών) υλικής 
στέρησης που θα αποτελέσει(-ουν) 
αντικείμενο του επιχειρησιακού 
προγράμματος και περιγραφή, για κάθε 
είδος υλικής στέρησης, των κύριων 
χαρακτηριστικών και των στόχων της 
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διανομής τροφίμων ή αγαθών και των 
συνοδευτικών μέτρων που θα 
εφαρμοστούν, λαμβανομένων υπόψη των 
αποτελεσμάτων της εκ των προτέρων 
αξιολόγησης που έχει διεξαχθεί σύμφωνα 
με το άρθρο 14·

διανομής τροφίμων ή αγαθών και, κατά 
περίπτωση, των συνοδευτικών μέτρων που 
θα εφαρμοστούν, λαμβανομένων υπόψη 
των αποτελεσμάτων της εκ των προτέρων 
αξιολόγησης που έχει διεξαχθεί σύμφωνα 
με το άρθρο 14·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παροχή τροφίμων και βασικών αγαθών πρέπει να θεωρηθεί ως προτεραιότητα σε σχέση με 
τις υπόλοιπες δράσεις, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι περίπου 43 εκατομμύρια ευρωπαίοι που δεν 
καταφέρνουν να σιτίζονται επαρκώς ή κατάλληλα μπορούν τουλάχιστον να έχουν πρόσβαση στα 
βασικά καταναλωτικά αγαθά.

Τροπολογία 307
Csaba Őry, Elisabeth Morin-Chartier

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ταυτοποίηση και αιτιολόγηση της 
επιλογής του είδους (ειδών) υλικής 
στέρησης που θα αποτελέσει(-ουν) 
αντικείμενο του επιχειρησιακού 
προγράμματος και περιγραφή, για κάθε 
είδος υλικής στέρησης, των κύριων 
χαρακτηριστικών και των στόχων της 
διανομής τροφίμων ή αγαθών και των 
συνοδευτικών μέτρων που θα 
εφαρμοστούν, λαμβανομένων υπόψη των 
αποτελεσμάτων της εκ των προτέρων 
αξιολόγησης που έχει διεξαχθεί σύμφωνα 
με το άρθρο 14·

α) ταυτοποίηση και αιτιολόγηση της 
επιλογής του είδους (ειδών) υλικής 
στέρησης που θα αποτελέσει(-ουν) 
αντικείμενο του επιχειρησιακού 
προγράμματος και περιγραφή, για κάθε 
είδος υλικής στέρησης, των κύριων 
χαρακτηριστικών και των στόχων της 
διανομής τροφίμων ή αγαθών και των 
συνοδευτικών μέτρων για την εξάλειψη 
του κοινωνικού αποκλεισμού που θα 
εφαρμοστούν, λαμβανομένων υπόψη των 
αποτελεσμάτων της εκ των προτέρων 
αξιολόγησης που έχει διεξαχθεί σύμφωνα 
με το άρθρο 14·

Or. en

Τροπολογία 308
Marije Cornelissen
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) μια στρατηγική που περιγράφει πώς 
τα μέτρα στήριξης θα υποστηρίξουν την 
ανάπτυξη ή ενίσχυση των τοπικών και 
περιφερειακών αλυσίδων εφοδιασμού 
τροφίμων προς όφελος των απόρων·

Or. en

Τροπολογία 309
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) μια πρόταση που περιγράφει πώς το 
ταμείο θα χρησιμοποιήσει τις τοπικές 
αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία 310
Marije Cornelissen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α β) μια στρατηγική που περιγράφει πώς 
το πρόγραμμα θα χρησιμοποιήσει τα 
τρόφιμα τα οποία σε διαφορετική 
περίπτωση θα απορρίπτονταν·

Or. en
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Τροπολογία 311
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) περιγραφή του αντίστοιχου εθνικού 
συστήματος (συστημάτων) για κάθε είδος 
υλικής στέρησης που αποτελεί 
αντικείμενο του προγράμματος·

διαγράφεται

Or. fi

Τροπολογία 312
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) περιγραφή του μηχανισμού με τον 
οποίο καθορίζονται τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας των απόρων, με 
διαφοροποίηση, εάν είναι απαραίτητο, 
κατά είδος υλικής στέρησης·

διαγράφεται

Or. fi

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

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) περιγραφή του μηχανισμού με τον 
οποίο καθορίζονται τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας των απόρων, με 

διαγράφεται
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διαφοροποίηση, εάν είναι απαραίτητο, 
κατά είδος υλικής στέρησης·

Or. fr

Τροπολογία 314
Sylvie Guillaume

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) περιγραφή του μηχανισμού με τον οποίο 
καθορίζονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας 
των απόρων, με διαφοροποίηση, εάν είναι 
απαραίτητο, κατά είδος υλικής στέρησης·

γ) περιγραφή του μηχανισμού με τον οποίο 
καθορίζονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας 
των απόρων·

Or. fr

Τροπολογία 315
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) κριτήρια επιλογής πράξεων και 
περιγραφή του μηχανισμού επιλογής, με 
διαφοροποίηση, εάν είναι απαραίτητο, 
κατά είδος υλικής στέρησης·

διαγράφεται

Or. fi

Τροπολογία 316
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) κριτήρια για την επιλογή των 
οργανώσεων-εταίρων, με διαφοροποίηση, 
εάν είναι απαραίτητο, κατά είδος υλικής 
στέρησης·

ε) κριτήρια για την επιλογή των 
οργανώσεων-εταίρων·

Or. fi

Τροπολογία 317
Marije Cornelissen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) περιγραφή των διατάξεων για την 
εφαρμογή του επιχειρησιακού 
προγράμματος, οι οποίες περιέχουν την 
ταυτοποίηση της διαχειριστικής αρχής, 
της αρχής πιστοποίησης, κατά 
περίπτωση, της αρχής ελέγχου και του 
φορέα στον οποίο θα καταβάλλονται οι 
πληρωμές της Επιτροπής και περιγραφή 
της διαδικασίας παρακολούθησης·

ζ) περιγραφή των διατάξεων για την 
εφαρμογή του επιχειρησιακού 
προγράμματος, οι οποίες περιέχουν την 
πιστοποίηση ότι την ευθύνη φέρει η 
διαχειριστική αρχή, η αρχή 
πιστοποίησης, κατά περίπτωση, η αρχή 
ελέγχου Ταμείου ΕΔΕ και ταυτοποίηση
του φορέα στον οποίο θα καταβάλλονται οι 
πληρωμές της Επιτροπής και περιγραφή 
της διαδικασίας παρακολούθησης·

Or. en

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

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 319
Sergio Gutiérrez Prieto

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 320
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) πίνακα που να προσδιορίζει, για όλη την 
προγραμματική περίοδο, το ποσό των 
συνολικών πιστώσεων στήριξης από το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα για κάθε είδος 
υλικής στέρησης που αποτελεί 
αντικείμενο του προγράμματος, καθώς 
και τα αντίστοιχα συνοδευτικά μέτρα.

ii) πίνακα που να προσδιορίζει, για όλη την 
προγραμματική περίοδο, το ποσό των 
συνολικών πιστώσεων στήριξης καθώς και 
τα αντίστοιχα συνοδευτικά μέτρα.

Or. fi

Τροπολογία 321
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι οργανώσεις-εταίροι που αναφέρονται 
στο στοιχείο ε), οι οποίες προσφέρουν 
άμεσα τα τρόφιμα ή τα αγαθά, 
αναλαμβάνουν οι ίδιες δραστηριότητες που 
συμπληρώνουν την παροχή υλικής 
βοήθειας, με σκοπό την κοινωνική 
ενσωμάτωση των απόρων, είτε 
υποστηρίζονται οι δραστηριότητες αυτές 
από το Ταμείο είτε δεν υποστηρίζονται.

Οι οργανώσεις-εταίροι που αναφέρονται 
στο στοιχείο ε), οι οποίες προσφέρουν 
άμεσα τα τρόφιμα, αναλαμβάνουν οι ίδιες 
δραστηριότητες που συμπληρώνουν την 
επισιτιστική βοήθεια, με σκοπό την 
κοινωνική ενσωμάτωση των απόρων, είτε 
υποστηρίζονται οι δραστηριότητες αυτές 
από το Ταμείο είτε δεν υποστηρίζονται.

Or. fi

Τροπολογία 322
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι οργανώσεις-εταίροι που αναφέρονται 
στο στοιχείο ε), οι οποίες προσφέρουν 
άμεσα τα τρόφιμα ή τα αγαθά, 
αναλαμβάνουν οι ίδιες δραστηριότητες που 
συμπληρώνουν την παροχή υλικής 
βοήθειας, με σκοπό την κοινωνική 
ενσωμάτωση των απόρων, είτε 
υποστηρίζονται οι δραστηριότητες αυτές 
από το Ταμείο είτε δεν υποστηρίζονται.

Οι οργανώσεις-εταίροι που αναφέρονται 
στο στοιχείο ε), οι οποίες προσφέρουν 
άμεσα τα τρόφιμα ή/και τα αγαθά, 
μπορούν να αναλαμβάνουν οι ίδιες 
δραστηριότητες που συμπληρώνουν την 
παροχή υλικής βοήθειας, με σκοπό την 
κοινωνική ενσωμάτωση των απόρων, είτε 
υποστηρίζονται οι δραστηριότητες αυτές 
από το Ταμείο είτε δεν υποστηρίζονται.

Or. fr

Τροπολογία 323
Sylvie Guillaume

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι οργανώσεις-εταίροι που αναφέρονται Οι οργανώσεις-εταίροι που αναφέρονται 
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στο στοιχείο ε), οι οποίες προσφέρουν 
άμεσα τα τρόφιμα ή τα αγαθά, 
αναλαμβάνουν οι ίδιες δραστηριότητες που 
συμπληρώνουν την παροχή υλικής 
βοήθειας, με σκοπό την κοινωνική 
ενσωμάτωση των απόρων, είτε 
υποστηρίζονται οι δραστηριότητες αυτές 
από το Ταμείο είτε δεν υποστηρίζονται.

στο στοιχείο ε), οι οποίες προσφέρουν 
άμεσα τα τρόφιμα, μπορούν να
αναλαμβάνουν οι ίδιες ή συνεργασία με 
άλλες οργανώσεις δραστηριότητες που 
συμπληρώνουν την παροχή υλικής 
βοήθειας, με σκοπό την κοινωνική 
ενσωμάτωση των απόρων.

Or. fr

Τροπολογία 324
Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι οργανώσεις-εταίροι που αναφέρονται 
στο στοιχείο ε), οι οποίες προσφέρουν 
άμεσα τα τρόφιμα ή τα αγαθά, 
αναλαμβάνουν οι ίδιες δραστηριότητες που 
συμπληρώνουν την παροχή υλικής 
βοήθειας, με σκοπό την κοινωνική 
ενσωμάτωση των απόρων, είτε 
υποστηρίζονται οι δραστηριότητες αυτές 
από το Ταμείο είτε δεν υποστηρίζονται.

Οι οργανώσεις-εταίροι που αναφέρονται 
στο στοιχείο ε), οι οποίες προσφέρουν 
άμεσα τα τρόφιμα ή τα αγαθά, μπορούν να 
αναλαμβάνουν, εφόσον διαθέτουν τα μέσα 
για την άσκηση του εν λόγω ρόλου, οι 
ίδιες δραστηριότητες που συμπληρώνουν 
την παροχή υλικής βοήθειας, με σκοπό την 
κοινωνική ενσωμάτωση των απόρων, είτε 
υποστηρίζονται οι δραστηριότητες αυτές 
από το Ταμείο είτε δεν υποστηρίζονται.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παροχή τροφίμων και βασικών αγαθών πρέπει να θεωρηθεί ως προτεραιότητα σε σχέση με 
τις υπόλοιπες δράσεις, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι περίπου 43 εκατομμύρια ευρωπαίοι που δεν 
καταφέρνουν να σιτίζονται επαρκώς ή κατάλληλα μπορούν τουλάχιστον να έχουν πρόσβαση στα 
βασικά καταναλωτικά αγαθά. Στις οργανώσεις που είναι υπεύθυνες για τη διανομή των 
τροφίμων δεν πρέπει να επιβάλλονται υπέρογκες υποχρεώσεις οι οποίες θα τις αποθάρρυναν ή 
θα δυσχέραιναν το έργο τους σε μεγάλο βαθμό.

Τροπολογία 325
Marije Cornelissen
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Επιχειρησιακά προγράμματα 
καταρτίζονται από κράτη μέλη ή από 
οποιαδήποτε αρχή οριστεί από αυτά σε 
συνεργασία με τις αρμόδιες περιφερειακές, 
τοπικές και λοιπές δημόσιες αρχές, καθώς 
και από φορείς που εκπροσωπούν την 
κοινωνία των πολιτών και από φορείς 
αρμόδιους για την προαγωγή της ισότητας 
και για τη μη εισαγωγή διακρίσεων.

2. Επιχειρησιακά προγράμματα 
καταρτίζονται από κράτη μέλη ή από 
οποιαδήποτε αρχή ταμείου ΕΔΕ οριστεί 
από αυτά σε συνεργασία με τις αρμόδιες 
περιφερειακές, τοπικές και λοιπές 
δημόσιες αρχές, καθώς και από φορείς που 
εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών 
και από φορείς αρμόδιους για την 
προαγωγή της ισότητας και για τη μη 
εισαγωγή διακρίσεων. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι τα επιχειρησιακά 
προγράμματα συνδέονται στενά με τις 
εθνικές πολιτικές κοινωνικής 
ενσωμάτωσης και με μέτρα που 
καταπολεμούν την αύξηση του γυναικείου 
προσώπου της φτώχειας.

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα επιχειρησιακά προγράμματα 
μπορούν να εφαρμόζονται σε 
περιφερειακό επίπεδο σε εκείνα τα κράτη 
μέλη όπου οι περιφερειακές αρχές έχουν 
αρμοδιότητες όσον αφορά την κοινωνική 
ενσωμάτωση και την καταπολέμηση της 
φτώχειας.

Or. es

Justification

Dicha petición se ajusta al principio de subsidiariedad del artículo 5 del Tratado de la Unión 
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Europea por el cual los objetivos de las acciones y cargas competenciales deben ajustarse a 
los niveles más cercanos a la ciudadanía.Teniendo en cuenta se tiene que garantizar la 
coordinación de dicho Fondo con el Fondo Social Europeo (FSE) y que algunas regiones, 
como es el caso de Catalunya, disponen de un programa operativo regional para el FSE, 
sería conveniente seguir el mismo esquema de funcionamiento, para facilitar así una mayor 
coordinación de las medidas incluidas en los programas operativos de ambos fondos.

Τροπολογία 327
Sylvie Guillaume

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή υποβάλλει παρατηρήσεις 
εντός τριών μηνών από την ημερομηνία 
υποβολής του επιχειρησιακού 
προγράμματος. Το κράτος μέλος παρέχει 
στην Επιτροπή όλες τις απαραίτητες 
συμπληρωματικές πληροφορίες και, κατά 
περίπτωση, αναθεωρεί το επιχειρησιακό 
πρόγραμμα που πρότεινε.

2. Η Επιτροπή υποβάλλει παρατηρήσεις 
εντός δύο μηνών από την ημερομηνία 
υποβολής του επιχειρησιακού 
προγράμματος. Το κράτος μέλος παρέχει 
στην Επιτροπή όλες τις απαραίτητες 
συμπληρωματικές πληροφορίες και, κατά 
περίπτωση, αναθεωρεί το επιχειρησιακό 
πρόγραμμα που πρότεινε.

Or. fr

Τροπολογία 328
Sylvie Guillaume

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί 
ικανοποιητικά υπόψη οι τυχόν 
παρατηρήσεις που υπέβαλε η Επιτροπή 
σύμφωνα με την παράγραφο 2, η Επιτροπή 
εγκρίνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα, 
μέσω εκτελεστικών πράξεων, το αργότερο 
έξι μήνες μετά την επίσημη υποβολή του 
από το κράτος μέλος αλλά όχι πριν από την 
1η Ιανουαρίου 2014.

3. Υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί 
ικανοποιητικά υπόψη οι τυχόν 
παρατηρήσεις που υπέβαλε η Επιτροπή 
σύμφωνα με την παράγραφο 2, η Επιτροπή 
εγκρίνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα, 
μέσω εκτελεστικών πράξεων, το αργότερο 
τέσσερις μήνες μετά την επίσημη υποβολή 
του από το κράτος μέλος αλλά όχι πριν από 
την 1η Ιανουαρίου 2014.
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Or. fr

Τροπολογία 329
Sylvie Guillaume

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εγκρίνει, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, την τροποποίηση
επιχειρησιακού προγράμματος το αργότερο 
εντός πέντε μηνών από την επίσημη 
υποβολή της από το κράτος μέλος, υπό την 
προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί 
ικανοποιητικά υπόψη οι τυχόν 
παρατηρήσεις που υπέβαλε η Επιτροπή.

3. Η Επιτροπή εγκρίνει, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, την τροποποίηση 
επιχειρησιακού προγράμματος το αργότερο 
εντός τεσσάρων μηνών από την επίσημη 
υποβολή της από το κράτος μέλος, υπό την 
προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί 
ικανοποιητικά υπόψη οι τυχόν 
παρατηρήσεις που υπέβαλε η Επιτροπή.

Or. fr

Τροπολογία 330
Milan Cabrnoch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7a
7α. Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους δεν λειτουργεί ούτε 
εφαρμόζεται ως ανεξάρτητο ταμείο (με 
πρόσθετες δομές), αλλά αποτελεί μέρος 
των ταμείων προγραμματισμού του 
Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου ΕΚΤ για 
την περίοδο 2014-2020.

Or. en

Τροπολογία 331
Sylvie Guillaume
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή δημιουργεί πλατφόρμα σε 
ενωσιακό επίπεδο για να διευκολυνθούν η 
ανταλλαγή εμπειριών, η ανάπτυξη 
ικανοτήτων και η δικτύωση, καθώς και η 
διάδοση των σχετικών αποτελεσμάτων 
στον τομέα της μη οικονομικής βοήθειας 
προς τους απόρους.

1. Η Επιτροπή δημιουργεί πλατφόρμα σε 
ενωσιακό επίπεδο για να διευκολυνθούν η 
ανταλλαγή εμπειριών, η ανάπτυξη 
ικανοτήτων και η δικτύωση, καθώς και η 
διάδοση των σχετικών αποτελεσμάτων 
στον τομέα της μη οικονομικής βοήθειας 
προς τους απόρους.

Or. fr

Τροπολογία 332
Marije Cornelissen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή δημιουργεί πλατφόρμα σε 
ενωσιακό επίπεδο για να διευκολυνθούν η 
ανταλλαγή εμπειριών, η ανάπτυξη 
ικανοτήτων και η δικτύωση, καθώς και η 
διάδοση των σχετικών αποτελεσμάτων 
στον τομέα της μη οικονομικής βοήθειας 
προς τους απόρους.

1. Η Επιτροπή δημιουργεί πλατφόρμα σε 
ενωσιακό επίπεδο για να διευκολυνθούν η 
ανταλλαγή εμπειριών, η ανάπτυξη 
ικανοτήτων, η δικτύωση και η καινοτομία, 
καθώς και η διάδοση των σχετικών 
αποτελεσμάτων στον τομέα της μη 
οικονομικής βοήθειας προς τους απόρους, 
και με οργανώσεις παροχής βοήθειας 
στους απόρους που δεν χρησιμοποιούν το 
Ταμείο ή/και άλλη δημόσια ενίσχυση.

Or. en

Τροπολογία 333
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1



PE506.141v01-00 138/157 AM\928565EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή δημιουργεί πλατφόρμα σε 
ενωσιακό επίπεδο για να διευκολυνθούν η 
ανταλλαγή εμπειριών, η ανάπτυξη 
ικανοτήτων και η δικτύωση, καθώς και η 
διάδοση των σχετικών αποτελεσμάτων 
στον τομέα της μη οικονομικής βοήθειας
προς τους απόρους.

1. Η Επιτροπή δημιουργεί πλατφόρμα σε 
ενωσιακό επίπεδο για να διευκολυνθούν η 
ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, η 
ανάπτυξη ικανοτήτων και η δικτύωση, η 
ανάπτυξη των δικτύων διανομής σε 
ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια και 
ειδικότερα στις περιοχές εκείνες εντός 
των κρατών μελών όπου παρουσιάζονται 
τα υψηλότερα ποσοστά φτώχειας και 
αποκλεισμού, η ανάπτυξη διεθνικών και 
διασυνοριακών δραστηριοτήτων, καθώς 
και η διάδοση των σχετικών και 
καινοτόμων αποτελεσμάτων στον τομέα 
της διανομής τροφίμων και αγαθών στους
απόρους.

Η Επιτροπή ενσωματώνει σε αυτή την 
πλατφόρμα και συνδέει τις οργανώσεις 
που εκπροσωπούν οργανώσεις-εταίρους 
σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και τις 
οργανώσεις-εταίρους και τους 
δικαιούχους σε επίπεδο κρατών μελών.
Η Επιτροπή δημιουργεί και διαχειρίζεται 
ένα δημόσιο διαδικτυακό τόπο που 
αφορά αποκλειστικά την ανωτέρω 
πλατφόρμα. Ο διαδικτυακός τόπος 
παρουσιάζει ειδικότερα τις διάφορες 
οργανώσεις-εταίρους, τις δράσεις τους 
και την ανάπτυξή τους σε ολόκληρη την 
ευρωπαϊκή επικράτεια, 
συμπεριλαμβανομένων των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών. Παρουσιάζει 
επίσης το σύνολο των εγγράφων και 
πληροφοριών που αφορούν τις 
δραστηριότητες και τις εργασίες της 
πλατφόρμας.

Or. fr

Τροπολογία 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
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η εν λόγω πλατφόρμα περιλαμβάνει 
ενθάρρυνση της ανταλλαγής μεταξύ 
αυτών που εργάζονται άμεσα για τον 
άμεσο μετριασμό της υλικής στέρησης 
και των οργανώσεων που εργάζονται για 
τη μακροπρόθεσμη, βιώσιμη κοινωνική 
επανένταξη και εξετάζουν πώς θα 
μπορούσαν να αναπτυχθούν δεσμοί 
μεταξύ αυτών των διαφορετικών στόχων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παροχή επισιτιστικής βοήθειας έκτακτης ανάγκης είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με το έργο 
το οποίο αναλαμβάνεται από οργανώσεις οι οποίες εργάζονται για τη μακροπρόθεσμη εξάλειψη 
της φτώχειας, όπου απαιτείται συχνά ειδική κατάρτιση ή/και προσόντα. Εντούτοις, θα 
μπορούσαν να υπάρξουν τρόποι με τους οποίους διαφορετικές οργανώσεις με διαφορετικούς 
ρόλους θα μπορούσαν να αυξήσουν τον αντίκτυπό τους συνεργαζόμενες και η Επιτροπή θα 
πρέπει να επιτρέψει αυτές τις ανταλλαγές.

Τροπολογία 335
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η χρηματοδότηση διασυνοριακών 
δραστηριοτήτων με τη συμμετοχή 
οργανώσεων-εταίρων θα πρέπει να 
αποκλειστεί από τον προϋπολογισμό που 
προορίζεται για άμεση βοήθεια προς τους 
απόρους.

Or. pl
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Τροπολογία 336
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Επιπλέον, τουλάχιστον μία φορά 
κατ’ έτος, η Επιτροπή διεξάγει 
διαβουλεύσεις με τις οργανώσεις που 
εκπροσωπούν τις οργανώσεις-εταίρους 
στο επίπεδο της Ένωσης σχετικά με την 
υλοποίηση της στήριξης από το Ταμείο.

2. Επιπλέον, τουλάχιστον μία φορά 
κατ’ έτος, η Επιτροπή διεξάγει 
διαβουλεύσεις με τις οργανώσεις-εταίρους 
σχετικά με την υλοποίηση της στήριξης 
από το Ταμείο

Or. fr

Τροπολογία 337
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Επιπλέον, τουλάχιστον μία φορά 
κατ’ έτος, η Επιτροπή διεξάγει 
διαβουλεύσεις με τις οργανώσεις που 
εκπροσωπούν τις οργανώσεις-εταίρους στο 
επίπεδο της Ένωσης σχετικά με την 
υλοποίηση της στήριξης από το Ταμείο.

2. Επιπλέον, τουλάχιστον μία φορά 
κατ’ έτος, η Επιτροπή διεξάγει 
διαβουλεύσεις με τις οργανώσεις που 
εκπροσωπούν τις οργανώσεις-εταίρους στο 
επίπεδο της Ένωσης και με τις κυριότερες 
οργανώσεις-εταίρους σε επίπεδο κράτους 
μέλους σχετικά με την υλοποίηση και την 
ευκολία υλοποίησης της στήριξης που 
προσφέρεται από το Ταμείο. Η Επιτροπή 
παρουσιάζει τον απολογισμό και τα 
αποτελέσματα της διαβούλευσης αυτής 
στο διαδικτυακό τόπο της που αφορά 
αποκλειστικά την πλατφόρμα.

Or. fr

Τροπολογία 338
Joanna Katarzyna Skrzydlewska
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
συγκροτούν επιτροπή παρακολούθησης 
για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής 
υλοποίησης των επιχειρησιακών τους 
προγραμμάτων.

Or. pl

Τροπολογία 339
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 340
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Από το 2015 έως το 2022 τα κράτη μέλη 
υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως τις 30 
Ιουνίου κάθε έτους, ετήσια έκθεση σχετικά 
με την υλοποίηση του επιχειρησιακού 
προγράμματος κατά το προηγούμενο 
οικονομικό έτος.

1. Από το 2015 έως το 2022 τα κράτη μέλη 
υποβάλλουν στην Επιτροπή, στο 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τις 30 
Ιουνίου κάθε έτους, ετήσια έκθεση σχετικά 
με την υλοποίηση του επιχειρησιακού 
προγράμματος κατά το προηγούμενο 
οικονομικό έτος.

Or. es
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Τροπολογία 341
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Από το 2015 έως το 2022 τα κράτη μέλη 
υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως τις 30 
Ιουνίου κάθε έτους, ετήσια έκθεση σχετικά 
με την υλοποίηση του επιχειρησιακού 
προγράμματος κατά το προηγούμενο 
οικονομικό έτος.

1. Από το 2015 έως το 2022 τα κράτη μέλη 
υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως τις 30 
Ιουνίου κάθε έτους, ετήσια έκθεση σχετικά 
με την υλοποίηση του επιχειρησιακού 
προγράμματος κατά το προηγούμενο 
οικονομικό έτος. Η Επιτροπή παρουσιάζει 
σε ετήσια βασική μια σύνθεση των εν 
λόγω εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.

Or. fr

Τροπολογία 342
Marije Cornelissen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη συντάσσουν την ετήσια 
έκθεση υλοποίησης σύμφωνα με το 
υπόδειγμα που έχει εγκρίνει η Επιτροπή, 
καθώς και τον κατάλογο των κοινών 
δεικτών εισροών και εκροών.

2. Τα κράτη μέλη συντάσσουν την ετήσια 
έκθεση υλοποίησης σύμφωνα με το 
υπόδειγμα που έχει εγκρίνει η Επιτροπή, 
καθώς και τον κατάλογο των κοινών 
δεικτών εισροών και εκροών.

Οι δείκτες αυτοί περιλαμβάνουν:
α) πρόσφατες μεταβολές των δαπανών 
της κοινωνικής πολιτικής για την 
αντιμετώπιση της σοβαρής υλικής 
στέρησης, τόσο σε απόλυτους όρους όσο 
και σε σχέση με το ΑΕγχΠ και τις 
συνολικές δημόσιες δαπάνες·
β) πρόσφατες μεταβολές της νομοθεσίας 
κοινωνικής πολιτικής που αφορά την 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση 
δικαιούχων και άλλων οργανισμών που 
εργάζονται για τον μετριασμό της 
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σοβαρής υλικής στέρησης·

Or. en

Τροπολογία 343
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κράτος μέλος υποβάλλει τελική έκθεση 
υλοποίησης του επιχειρησιακού 
προγράμματος πριν από τις 30 
Σεπτεμβρίου 2023.

Το κράτος μέλος υποβάλλει στην 
Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο τελική έκθεση υλοποίησης του 
επιχειρησιακού προγράμματος πριν από τις 
30 Σεπτεμβρίου 2023.

Or. es

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Οι εκθέσεις περιλαμβάνουν δείκτες 
που αφορούν την κατανομή κατά φύλο 
και παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την 
κατάσταση των γυναικών και των 
ανδρών. Οι δείκτες καταγράφουν και 
επεξεργάζονται τις πληροφορίες ανά 
φύλο.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι δείκτες που αφορούν την κατανομή κατά φύλο παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη 
συμμετοχή, την κατάσταση και τις επιπτώσεις των διαφόρων παρεμβάσεων στη ζωή των 
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γυναικών και των ανδρών.  Αυτές οι πληροφορίες θα παρέχουν τη δυνατότητα επίγνωσης της 
παρούσας κατάστασης και των ιδιαιτεροτήτων που μπορούν να προκύψουν (μονογονεϊκές 
οικογένειες, μισθολογικό χάσμα ...) και, εφόσον απαιτείται, θα παρέχουν τη δυνατότητα 
προσαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων στις πιο επείγουσες ανάγκες του πληθυσμού 
και ειδικά των γυναικών και των ανδρών.

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11α
Έκθεση υλοποίησης

Από το 2015 έως το 2022 τα κράτη μέλη 
υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως τις 30 
Ιουνίου κάθε έτους, ετήσια έκθεση 
σχετικά με την υλοποίηση του 
επιχειρησιακού προγράμματος κατά το 
προηγούμενο οικονομικό έτος.
Η Επιτροπή εξετάζει την ετήσια έκθεση 
υλοποίησης και ενημερώνει το κράτος 
μέλος για τις παρατηρήσεις της εντός δύο 
μηνών από την παραλαβή της ετήσιας 
έκθεσης υλοποίησης.
Εάν η Επιτροπή δεν υποβάλει 
παρατηρήσεις εντός αυτής της 
προθεσμίας, οι εκθέσεις θεωρούνται 
αποδεκτές.
Η Επιτροπή εγκρίνει το υπόδειγμα για 
την ετήσια έκθεση υλοποίησης, 
συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου 
κοινών δεικτών, και το υπόδειγμα για την 
τελική έκθεση υλοποίησης μέσω 
εκτελεστικής πράξης. Η εν λόγω 
εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με 
τη συμβουλευτική διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 60 παράγραφος 2.
Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει 
παρατηρήσεις σε κράτος μέλος σχετικά 
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με την υλοποίηση του επιχειρησιακού 
προγράμματος.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στη μείωση της γραφειοκρατίας όσον αφορά την κατάρτιση 
του επιχειρησιακού προγράμματος και, συνακόλουθα, εξασφαλίζει την απλή, γρήγορη και 
αποτελεσματική χρήση του Ταμείου από τα κράτη μέλη και τις οργανώσεις-εταίρους.

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διμερής συνεδρίαση ανασκόπησης Τριμερής συνεδρίαση ανασκόπησης

Or. fr

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή συνεδριάζει με το κάθε 
κράτος μέλος μία φορά ετησίως από το 
2014 έως το 2022, εκτός εάν 
συμφωνήσουν διαφορετικά, για την 
εξέταση της προόδου στην υλοποίηση του 
επιχειρησιακού προγράμματος, 
λαμβάνοντας υπόψη την ετήσια έκθεση 
υλοποίησης και, κατά περίπτωση, τις 
παρατηρήσεις της Επιτροπής που 
αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 7.

1. Η Επιτροπή συνεδριάζει με το κάθε 
κράτος μέλος και τις οργανώσεις-εταίρους 
τους μία φορά ετησίως από το 2014 έως το 
2022, εκτός εάν συμφωνήσουν 
διαφορετικά, για την εξέταση της προόδου 
στην υλοποίηση του επιχειρησιακού 
προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη την 
ετήσια έκθεση υλοποίησης και, κατά 
περίπτωση, τις παρατηρήσεις της 
Επιτροπής που αναφέρονται στο άρθρο 11 
παράγραφος 7.
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Or. fr

Τροπολογία 348
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή συνεδριάζει με το κάθε 
κράτος μέλος μία φορά ετησίως από το 
2014 έως το 2022, εκτός εάν 
συμφωνήσουν διαφορετικά, για την 
εξέταση της προόδου στην υλοποίηση του 
επιχειρησιακού προγράμματος, 
λαμβάνοντας υπόψη την ετήσια έκθεση 
υλοποίησης και, κατά περίπτωση, τις 
παρατηρήσεις της Επιτροπής που 
αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 7.

1. Η Επιτροπή συνεδριάζει με το κάθε 
κράτος μέλος, καθώς και με τις αρμόδιες 
περιφερειακές αρχές, τους φορείς που 
εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, 
και τις οργανώσεις-εταίρους, μία φορά 
ετησίως από το 2014 έως το 2022, εκτός 
εάν συμφωνήσουν διαφορετικά, για την 
εξέταση της προόδου στην υλοποίηση του 
επιχειρησιακού προγράμματος, 
λαμβάνοντας υπόψη την ετήσια έκθεση 
υλοποίησης και, κατά περίπτωση, τις 
παρατηρήσεις της Επιτροπής που 
αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 7.

Or. es

Τροπολογία 349
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή συνεδριάζει με το κάθε 
κράτος μέλος μία φορά ετησίως από το 
2014 έως το 2022, εκτός εάν 
συμφωνήσουν διαφορετικά, για την 
εξέταση της προόδου στην υλοποίηση του 
επιχειρησιακού προγράμματος, 
λαμβάνοντας υπόψη την ετήσια έκθεση 
υλοποίησης και, κατά περίπτωση, τις 
παρατηρήσεις της Επιτροπής που 

1. Η Επιτροπή συνεδριάζει με το κάθε 
κράτος μέλος και όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη μία φορά ετησίως από το 2014 έως το 
2022, εκτός εάν συμφωνήσουν 
διαφορετικά, για την εξέταση της προόδου 
στην υλοποίηση του επιχειρησιακού 
προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη την 
ετήσια έκθεση υλοποίησης και, κατά 
περίπτωση, τις παρατηρήσεις της 
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αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 7. Επιτροπής που αναφέρονται στο άρθρο 11 
παράγραφος 7.

Or. fr

Τροπολογία 350
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14 διαγράφεται
Εκ των προτέρων αξιολόγηση
1. Τα κράτη μέλη διεξάγουν εκ των 
προτέρων αξιολόγηση του επιχειρησιακού 
προγράμματος.
2. Η εκ των προτέρων αξιολόγηση 
πραγματοποιείται υπό την ευθύνη της 
αρχής που είναι αρμόδια για την 
εκπόνηση των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων. Υποβάλλεται στην 
Επιτροπή ταυτόχρονα με το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα μαζί με 
συνοπτική παρουσίαση.
3. Οι εκ των προτέρων αξιολογήσεις 
εκτιμούν τα ακόλουθα στοιχεία:
α) τη συμβολή στον στόχο της Ένωσης 
για μείωση, κατά τουλάχιστον 20 
εκατομμύρια, των ατόμων που 
διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού έως το 2020, σε 
συνάρτηση με το είδος υλικής στέρησης 
που έχει επιλεγεί ως αντικείμενο του 
προγράμματος και λαμβανομένων υπόψη 
των εθνικών περιστάσεων όσον αφορά τη 
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό 
και την υλική στέρηση·
β) την εσωτερική συνοχή του 
προτεινόμενου επιχειρησιακού 
προγράμματος και τη σχέση του με άλλα 
συναφή χρηματοδοτικά μέσα·
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γ) τη συνέπεια της χορήγησης πόρων του 
προϋπολογισμού με τους στόχους του 
επιχειρησιακού προγράμματος·
δ) τη συμβολή των προσδοκώμενων 
υλοποιήσεων στα αποτελέσματα·
ε) την καταλληλότητα των διαδικασιών 
για την παρακολούθηση του 
επιχειρησιακού προγράμματος και για τη 
συλλογή των απαραίτητων δεδομένων με 
σκοπό τη διενέργεια των αξιολογήσεων.

Or. fr

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14 διαγράφεται
Εκ των προτέρων αξιολόγηση
1. Τα κράτη μέλη διεξάγουν εκ των 
προτέρων αξιολόγηση του επιχειρησιακού 
προγράμματος.
2. Η εκ των προτέρων αξιολόγηση 
πραγματοποιείται υπό την ευθύνη της 
αρχής που είναι αρμόδια για την 
εκπόνηση των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων. Υποβάλλεται στην 
Επιτροπή ταυτόχρονα με το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα μαζί με 
συνοπτική παρουσίαση.
3. Οι εκ των προτέρων αξιολογήσεις 
εκτιμούν τα ακόλουθα στοιχεία:
α) τη συμβολή στον στόχο της Ένωσης 
για μείωση, κατά τουλάχιστον 20 
εκατομμύρια, των ατόμων που 
διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού έως το 2020, σε 
συνάρτηση με το είδος υλικής στέρησης 
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που έχει επιλεγεί ως αντικείμενο του 
προγράμματος και λαμβανομένων υπόψη 
των εθνικών περιστάσεων όσον αφορά τη 
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό 
και την υλική στέρηση·
β) την εσωτερική συνοχή του 
προτεινόμενου επιχειρησιακού 
προγράμματος και τη σχέση του με άλλα 
συναφή χρηματοδοτικά μέσα·
γ) τη συνέπεια της χορήγησης πόρων του 
προϋπολογισμού με τους στόχους του 
επιχειρησιακού προγράμματος·
δ) τη συμβολή των προσδοκώμενων 
υλοποιήσεων στα αποτελέσματα·
ε) την καταλληλότητα των διαδικασιών 
για την παρακολούθηση του 
επιχειρησιακού προγράμματος και για τη 
συλλογή των απαραίτητων δεδομένων με 
σκοπό τη διενέργεια των αξιολογήσεων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να απλοποιηθεί ο παρών κανονισμός και να διατηρηθεί η απλή λειτουργία του 
Ταμείου, τα κράτη μέλη προβαίνουν ελεύθερα στην αξιολόγηση των στόχων και των 
προτεραιοτήτων τους όσον αφορά την παροχή βοήθειας στους απόρους.

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη συμβολή στον στόχο της Ένωσης για 
μείωση, κατά τουλάχιστον 20 
εκατομμύρια, των ατόμων που διατρέχουν 
κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού έως το 2020, σε συνάρτηση 
με το είδος υλικής στέρησης που έχει 
επιλεγεί ως αντικείμενο του προγράμματος 
και λαμβανομένων υπόψη των εθνικών 

α) τη συμβολή στον στόχο της Ένωσης για 
μείωση, κατά τουλάχιστον 20 
εκατομμύρια, των ατόμων που υποφέρουν 
από φτώχεια και των ατόμων που 
διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού έως το 2020, σε 
συνάρτηση με το είδος υλικής στέρησης 
που έχει επιλεγεί ως αντικείμενο του 
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περιστάσεων όσον αφορά τη φτώχεια και 
τον κοινωνικό αποκλεισμό και την υλική 
στέρηση·

προγράμματος και λαμβανομένων υπόψη 
των εθνικών περιστάσεων όσον αφορά τη 
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και 
την υλική στέρηση·

Or. fr

Τροπολογία 353
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) τη συμβολή στη μείωση των 
απορριμμάτων τροφών·

Or. fi

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) την επάρκεια των προτεινόμενων 
μέτρων για την προώθηση της ισότητας 
μεταξύ γυναικών και ανδρών·

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι αξιολογήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 14 και εφεξής θα πρέπει να ενσωματώνουν τη 
διάσταση του φύλου για την ανίχνευση και, εφόσον είναι απαραίτητο, την άμβλυνση των 
περιπτώσεων ανισότητας και αυξημένης ευπάθειας των γυναικών, θα πρέπει δε να συμβάλλουν 
στην ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Τροπολογία 355
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη συμβολή των προσδοκώμενων 
υλοποιήσεων στα αποτελέσματα·

δ) τη συμβολή των προσδοκώμενων 
υλοποιήσεων στους στόχους του Ταμείου·

Or. fr

Τροπολογία 356
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15 διαγράφεται
Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της 
περιόδου προγραμματισμού
1. Κατά την περίοδο προγραμματισμού, η 
διαχειριστική αρχή μπορεί να διενεργεί 
αξιολογήσεις για την αποτίμηση της 
αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας του επιχειρησιακού 
προγράμματος.
2. Η διαχειριστική αρχή διεξάγει 
δομημένη έρευνα επισκόπησης στους 
τελικούς αποδέκτες το 2017 και το 2021, 
σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρέχει η 
Επιτροπή. La Commission adopte ce 
modèle par voie d'un acte d'exécution. Η 
εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 60 
παράγραφος 2.
3. Η Επιτροπή μπορεί να διενεργεί, με 
δική της πρωτοβουλία, αξιολόγηση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων.

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15 διαγράφεται
Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της 
περιόδου προγραμματισμού
1. Κατά την περίοδο προγραμματισμού, η 
διαχειριστική αρχή μπορεί να διενεργεί 
αξιολογήσεις για την αποτίμηση της 
αποτελεσματικότητας και της
αποδοτικότητας του επιχειρησιακού 
προγράμματος.
2. Η διαχειριστική αρχή διεξάγει 
δομημένη έρευνα επισκόπησης στους 
τελικούς αποδέκτες το 2017 και το 2021, 
σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρέχει η 
Επιτροπή. La Commission adopte ce 
modèle par voie d'un acte d'exécution. Η 
εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 60 
παράγραφος 2.
3. Η Επιτροπή μπορεί να διενεργεί, με 
δική της πρωτοβουλία, αξιολόγηση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να απλοποιηθεί ο παρών κανονισμός και να διατηρηθεί η απλή λειτουργία του 
Ταμείου, τα κράτη μέλη προβαίνουν ελεύθερα στην αξιολόγηση της παροχής βοήθειας στους 
απόρους.

Τροπολογία 358
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά την περίοδο προγραμματισμού, η 
διαχειριστική αρχή μπορεί να διενεργεί 
αξιολογήσεις για την αποτίμηση της 
αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας του επιχειρησιακού 
προγράμματος.

1. Κατά την περίοδο προγραμματισμού, η 
διαχειριστική αρχή πρέπει να διενεργεί 
αξιολογήσεις για την αποτίμηση της 
αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας του επιχειρησιακού 
προγράμματος.

Or. fr

Τροπολογία 359
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διαχειριστική αρχή διεξάγει δομημένη 
έρευνα επισκόπησης στους τελικούς 
αποδέκτες το 2017 και το 2021, σύμφωνα 
με το υπόδειγμα που παρέχει η Επιτροπή. 
Η Επιτροπή εγκρίνει το εν λόγω υπόδειγμα 
μέσω της έκδοσης εκτελεστικής πράξης. Η 
εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται με τη 
συμβουλευτική διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 60 παράγραφος 2.

2. Η διαχειριστική αρχή διεξάγει δομημένη 
έρευνα επισκόπησης στους τελικούς 
αποδέκτες το 2017 και το 2021, σύμφωνα 
με το υπόδειγμα που παρέχει η Επιτροπή 
και που έχει θεσπιστεί σε συνεργασία με 
τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η Επιτροπή 
εγκρίνει το εν λόγω υπόδειγμα μέσω της 
έκδοσης εκτελεστικής πράξης. Η εν λόγω 
εκτελεστική πράξη εκδίδεται με τη 
συμβουλευτική διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 60 παράγραφος 2.

Or. es

Τροπολογία 360
Marije Cornelissen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διαχειριστική αρχή διεξάγει δομημένη 
έρευνα επισκόπησης στους τελικούς 
αποδέκτες το 2017 και το 2021, σύμφωνα 
με το υπόδειγμα που παρέχει η Επιτροπή. 
Η Επιτροπή εγκρίνει το εν λόγω υπόδειγμα 
μέσω της έκδοσης εκτελεστικής πράξης. Η 
εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται με τη 
συμβουλευτική διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 60 παράγραφος 2.

2. Η διαχειριστική αρχή διεξάγει δομημένη 
έρευνα επισκόπησης στους τελικούς 
αποδέκτες το 2015 και το 2021, σύμφωνα 
με το υπόδειγμα που παρέχει η Επιτροπή. 
Η Επιτροπή εγκρίνει το εν λόγω υπόδειγμα 
μέσω της έκδοσης εκτελεστικής πράξης. Η 
εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται με τη 
συμβουλευτική διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 60 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 361
Marije Cornelissen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή υποβάλλει μεσοπρόθεσμη 
αξιολόγηση του Ταμείου το αργότερο έως 
τον Μάρτιο του 2018 και τη διαβιβάζει 
στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 362
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με δική της πρωτοβουλία και σε στενή 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, η Επιτροπή 
διενεργεί, με τη βοήθεια εξωτερικών 
εμπειρογνωμόνων, εκ των υστέρων 
αξιολόγηση, με σκοπό την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και της 
διατηρησιμότητας των αποτελεσμάτων που 
επιτεύχθηκαν καθώς και για τη μέτρηση 

1. Με δική της πρωτοβουλία και σε στενή 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, η Επιτροπή 
διενεργεί, με τη βοήθεια εξωτερικών 
εμπειρογνωμόνων, εκ των υστέρων 
αξιολόγηση, με σκοπό την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και της απλότητας 
της διαχείρισης των προγραμμάτων, της 
διατηρησιμότητας των αποτελεσμάτων που 
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της προστιθέμενης αξίας του Ταμείου. 
Αυτή η εκ των υστέρων αξιολόγηση πρέπει 
να έχει ολοκληρωθεί έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2023.

επιτεύχθηκαν, των αναγκών που 
καταγράφουν οι οργανώσεις-εταίροι
καθώς και για τη μέτρηση της 
προστιθέμενης αξίας του Ταμείου. Αυτή η 
εκ των υστέρων αξιολόγηση πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Or. fr

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν ενημέρωση 
σχετικά με τις ενέργειες που 
χρηματοδοτούνται από το Ταμείο και τις 
προβάλλουν. Η ενημέρωση απευθύνεται 
στους απόρους, στα μέσα μαζικής 
επικοινωνίας και στο ευρύτερο κοινό. 
Τονίζει τον ρόλο της Ένωσης και 
εξασφαλίζει την ευδιάκριτη προβολή της 
συνεισφοράς του Ταμείου.

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν ενημέρωση 
σχετικά με τις ενέργειες που 
χρηματοδοτούνται από το Ταμείο και τις 
προβάλλουν. Η ενημέρωση απευθύνεται 
κυρίως στους απόρους, στο ευρύτερο 
κοινό και στα μέσα μαζικής 
επικοινωνίας. Μέσω της ενημέρωσης 
μεταδίδεται ένα μήνυμα αλληλεγγύης ενώ 
οι τελικοί δικαιούχοι προφυλάσσονται 
από τον στιγματισμό.  Τονίζει τον ρόλο 
της Ένωσης και εξασφαλίζει την 
ευδιάκριτη προβολή της συνεισφοράς του 
Ταμείου στους στόχους κοινωνικής 
συνοχής της Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 364
Sylvie Guillaume

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν ενημέρωση 
σχετικά με τις ενέργειες που 

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν ενημέρωση 
σχετικά με τις ενέργειες που 
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χρηματοδοτούνται από το Ταμείο και τις 
προβάλλουν. Η ενημέρωση απευθύνεται 
στους απόρους, στα μέσα μαζικής 
επικοινωνίας και στο ευρύτερο κοινό. 
Τονίζει τον ρόλο της Ένωσης και 
εξασφαλίζει την ευδιάκριτη προβολή της 
συνεισφοράς του Ταμείου.

χρηματοδοτούνται από το Ταμείο και τις 
προβάλλουν. Η ενημέρωση απευθύνεται 
στους απόρους, στα μέσα μαζικής 
επικοινωνίας και στο ευρύτερο κοινό. 
Τονίζει τον ρόλο της Ένωσης και 
εξασφαλίζει την ευδιάκριτη προβολή της 
συνεισφοράς του Ταμείου.

Or. fr

Τροπολογία 365
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν ενημέρωση 
σχετικά με τις ενέργειες που 
χρηματοδοτούνται από το Ταμείο και τις 
προβάλλουν. Η ενημέρωση απευθύνεται 
στους απόρους, στα μέσα μαζικής 
επικοινωνίας και στο ευρύτερο κοινό. 
Τονίζει τον ρόλο της Ένωσης και 
εξασφαλίζει την ευδιάκριτη προβολή της 
συνεισφοράς του Ταμείου.

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη παρέχουν ενημέρωση σχετικά με τις 
ενέργειες που χρηματοδοτούνται από το 
Ταμείο και τις προβάλλουν. Η ενημέρωση 
απευθύνεται στους απόρους, στα μέσα 
μαζικής επικοινωνίας και στο ευρύτερο 
κοινό. Τονίζει τον ρόλο της Ένωσης και 
εξασφαλίζει την ευδιάκριτη προβολή της 
συνεισφοράς του Ταμείου, των 
οργανώσεων-εταίρων και των εθελοντών.

Or. fr

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το κράτος μέλος και η διαχειριστική 
αρχή διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες 
σχετικά με τις ενέργειες που 
χρηματοδοτούνται από το Ταμείο και τις 
πράξεις για την προώθηση και διάδοση 
εξετάζουν κριτήρια υπέρ της διάστασης 
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των δύο φύλων. 

Or. es

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμο να παρέχεται εγγύηση για την αποτροπή χρήσης σεξιστικής γλώσσας και 
σεξιστικών εικόνων στις δραστηριότητες διάδοσης των ενεργειών που χρηματοδοτούνται από το 
ταμείο.


