
AM\928565HU.doc PE506.141v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

2012/095(COD)

4.3.2013

MÓDOSÍTÁS:
64 - 366

Jelentéstervezet
Emer Costello
(PE504.202v01-00)

a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapról

Rendeletre irányuló javaslat
(COM2012(0617) – C7-0358/2012 – 2012/095(COD))



PE506.141v01-00 2/152 AM\928565HU.doc

HU

AM_Com_LegReport

Módosítás 64

Milan Cabrnoch

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
0

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Elutasításra irányuló javaslat

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás 65
Sylvie Guillaume

Rendeletre irányuló javaslat
0 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

a leginkább rászoruló személyeket 
támogató európai segítségnyújtási alapról

a leginkább rászoruló személyeket 
támogató európai élelmiszersegély alapról

Or. fr
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Módosítás 66
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
1 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– tekintettel az Európai Unió alapjogi 
Chartájára, és különösen annak 1., 24., 
34. cikkére,

Or. en

Módosítás 67
Emer Costello

Rendeletre irányuló javaslat
6 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– tekintettel az Eurofound 2012. évi 
harmadik, „Életminőség Európában: a 
válság hatásai” című európai 
életminőség-felmérésére; 

Or. en

Módosítás 68
Emer Costello

Rendeletre irányuló javaslat
6 b bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– tekintettel az Eurofound (2012) 
háztartások eladósodásával foglalkozó 
tanácsadó szolgálataira;
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Or. en

Módosítás 69
Frédéric Daerden

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 70
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Mivel a leginkább rászoruló személyek 
számára rendkívül szükséges, és 
élelmiszerekhez és mezőgazdasági 
termékekhez jutnak, valamint tekintettel 
arra, hogy – az Európai Tanács 
2010. június 17-i ülésének 
következtetéseivel összhangban, ahol 
elfogadták az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre vonatkozó uniós 
stratégiát – az Unió és a tagállamok célul 
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tűzték ki, hogy 2020-ig legalább 
20 millióval csökkentik a szegénység és 
társadalmi kirekesztés kockázatának kitett 
emberek számát.

Or. fr

Módosítás 71
Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az anyagi vagy akár súlyos anyagi 
nélkülözésben élő személyek száma
növekszik az Unióban, és 
kirekesztettségük mértéke gyakran túl nagy 
ahhoz, hogy élvezhessék a(z) […]/EU 
rendelet [közös rendelkezésekről szóló 
rendelet], és különösen a(z) […]/EU 
rendelet [ESZA-rendelet] aktivizáló 
intézkedéseinek előnyeit.

(2) Az EU 2020 stratégia keretében 
megállapított fogalommeghatározás 
szerint, 2011-ben mintegy 24,2%-ra tehető 
a szegénység kockázatának kitett és /vagy 
a társadalmi kirekesztés által 
veszélyeztetett európai lakosság aránya, 
ami az EU 27 tagállamában hozzávetőleg 
119,6 millió főt, köztük 25 millió 
gyermeket érint. Azokban az országokban, 
ahol úgynevezett megszorító 
intézkedéseket vezettek be, drámai 
mértékben növekszik súlyos anyagi 
nélkülözésben élő személyek száma, és 
kirekesztettségük mértéke gyakran túl nagy 
ahhoz, hogy élvezhessék a(z) […]/EU 
rendelet [közös rendelkezésekről szóló 
rendelet], és különösen a(z) […]/EU 
rendelet [ESZA-rendelet] aktivizáló 
intézkedéseinek előnyeit. Ebben az 
összefüggésben tehát, kiemelt 
jelentőséggel bír a leginkább rászoruló 
személyeket támogató új európai 
segítségnyújtási alap.

Or. pt

Módosítás 72
Marije Cornelissen
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Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az anyagi vagy akár súlyos anyagi 
nélkülözésben élő személyek száma 
növekszik az Unióban, és kirekesztettségük 
mértéke gyakran túl nagy ahhoz, hogy 
élvezhessék a(z) […]/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet], és 
különösen a(z) […]/EU rendelet [ESZA-
rendelet] aktivizáló intézkedéseinek 
előnyeit.

(2) Az anyagi vagy akár súlyos anyagi 
nélkülözésben élő személyek száma 
növekszik az Unióban, és kirekesztettségük 
mértéke túl nagy ahhoz, hogy élvezhessék 
a(z) […]/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet], és 
különösen a(z) […]/EU rendelet [ESZA-
rendelet] hagyományos aktivizáló 
intézkedéseinek előnyeit. Mivel ez a 
fejlemény ellentétes az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
irányuló uniós stratégiában 
meghatározott célkitűzéssel.

Or. en

Módosítás 73
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az anyagi vagy akár súlyos anyagi
nélkülözésben élő személyek száma 
növekszik az Unióban, és kirekesztettségük 
mértéke gyakran túl nagy ahhoz, hogy 
élvezhessék a(z) […]/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet], és 
különösen a(z) […]/EU rendelet [ESZA-
rendelet] aktivizáló intézkedéseinek 
előnyeit.

(2) Az anyagi eszközök és az élelmiszer 
tekintetében nélkülözésben élő, sőt súlyos 
hiányt szenvedő személyek száma 
növekszik az Unióban, és kirekesztettségük 
mértéke gyakran túl nagy ahhoz, hogy 
élvezhessék a(z) […]/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet], és 
különösen a(z) […]/EU rendelet [ESZA-
rendelet] aktivizáló intézkedéseinek 
előnyeit.

Or. fr

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

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az Európai Unióról szóló szerződés 2. 
cikke kiemeli, hogy „az Unió az emberi 
méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, 
a demokrácia, az egyenlőség, a 
jogállamiság, valamint az emberi jogok –
ideértve a kisebbségekhez tartozó 
személyek jogait – tiszteletben tartásának 
értékein alapul”.

Or. en

Módosítás 75
Verónica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Figyelembe kell venni, hogy az 
Európa 2020 stratégia egyéb céljainak 
eléréséhez a szegénység és társadalmi 
kirekesztés kockázatának kitett emberek 
számának legalább 20 millió fővel való 
csökkentése jelenti az első lépést.

Or. es

Módosítás 76
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az Európai Unió összlakosságának 
közel egynegyedét (119,6 millió lakost) 
fenyegette szegénység vagy társadalmi 
kirekesztés. Ez a szám csaknem 4 
millióval magasabb a 2009. évi adatnál. A 
119,6 millió személy közül 18 millió 
csaknem naponta szorul rá a jótékonysági 
egyesületek által rendelkezésükre 
bocsátott élelmiszercsomagokra vagy 
ingyenes étkeztetésre.

Or. fr

Módosítás 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

Rendeletre irányuló javaslat
2 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az Európai Unióról szóló szerződés 
6. cikke kiemeli, hogy az Unió elismeri az 
Európai Unió alapjogi Chartájában 
foglalt jogokat, szabadságokat és elveket,

Or. en

Módosítás 78
Verónica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
2 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az EU-ban mintegy 120 millió 
embert fenyeget a társadalmi kirekesztés 
veszélye, mert rendkívüli módon ki 
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vannak téve a szegénység kockázatának, 
súlyos anyagi nélkülözésben vagy olyan 
háztartásokban élnek, amelyek rendkívül 
csekély mértékben vesznek részt a 
munkaerőpiacon.

Or. es

Módosítás 79
Verónica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
2 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) Az alacsony jövedelmű és 
kiszolgáltatott csoportok 
marginalizálódásának megakadályozása, 
valamint a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés kockázata fokozásának 
elkerülése érdekében aktív befogadási 
stratégiákat, megfelelő, megfizethető és 
magas színvonalú szolgáltatásokat, 
valamint a munkakeresést biztosító 
integrált megközelítéseket kell 
megvalósítani.

Or. es

Módosítás 80
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Szerződés 174. cikke előírja, hogy 
átfogó harmonikus fejlődésének 
előmozdítása érdekében az Uniónak úgy 
kell alakítania és folytatnia tevékenységét, 
hogy az a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió erősítését eredményezze.

(3) Az uniós polgárok nyolc százaléka 
súlyos anyagi nélkülözésben él, és nem 
rendelkezik a megfelelő életszínvonal 
lehetőségével. Mindazonáltal a szegénység 
és a társadalmi kirekesztés az Unióban 
nem mindenütt egyforma, és a helyzet 
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súlyossága is tagállamonként eltérő. A 
Szerződés 174. cikke előírja, hogy átfogó 
harmonikus fejlődésének előmozdítása 
érdekében az Uniónak úgy kell alakítania 
és folytatnia tevékenységét, hogy az a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
erősítését eredményezze.

Or. en

Módosítás 81
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A leginkább rászoruló személyeket 
támogató európai segítségnyújtási alapnak 
(a továbbiakban: az alap) meg kell 
erősítenie a társadalmi kohéziót azáltal, 
hogy hozzájárul az Unióban tapasztalható 
szegénység csökkentéséhez olyan nemzeti 
programok támogatásával, amelyek az 
élelmiszerhiány, az élelmiszer-hulladék és 
egyúttal a kedvezőtlen éghajlati hatás 
csökkentését célozzák.

Or. fi

Módosítás 82
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A leginkább rászoruló személyeket 
támogató európai segítségnyújtási alap (a 
továbbiakban: „az alap”) célja a társadalmi 

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

kohézió megerősítése azáltal, hogy 
hozzájárul az Unióban tapasztalható 
szegénység csökkentéséhez olyan nemzeti 
programok támogatásával, amelyek nem 
pénzügyi jellegű támogatást nyújtanak a 
leginkább rászoruló személyeknek az 
élelmiszerhiány felszámolása és az anyagi 
nélkülözés enyhítése érdekében.

Or. fr

Módosítás 83
Sylvie Guillaume

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A rászoruló személyeket támogató 
európai élelmiszer-segélyezési alap (a 
továbbiakban: „az alap”) célja a társadalmi 
kohézió megerősítése azáltal, hogy 
hozzájárul az Unióban tapasztalható 
szegénység csökkentéséhez olyan nemzeti 
programok támogatásával, amelyek nem 
pénzügyi jellegű támogatást nyújtanak a 
rászoruló személyeknek.

Or. fr

Módosítás 84
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Módosítás 85
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 86
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward
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Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az ezen alap keretében felkínált, jelképes összeget elsősorban vészhelyzeti élelmiszer-
ellátásra kell összpontosítani. Mindazonáltal a tagállamok semmiképpen nem tekinthetik az 
alapot lehetőségnek arra, hogy csökkentsék a szegénység felszámolásával és a társadalmi 
visszailleszkedéssel foglalkozó – továbbra is tagállami feladatkörben maradó – nemzeti 
programjaik költségvetését.

Módosítás 87
Niccolò Rinaldi

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

nyújtanak a leginkább rászoruló 
személyeknek az élelmiszerhiány, a 
hajléktalanság és a gyermekek anyagi 
nélkülözésének enyhítése érdekében.

Or. en

Módosítás 88
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Módosítás 89
Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A leginkább rászoruló személyeket 
támogató európai segítségnyújtási alapnak 
(a továbbiakban: az alap) meg kell 
erősítenie a társadalmi kohéziót azáltal, 
hogy hozzájárul az Unióban tapasztalható 
szegénység csökkentéséhez olyan nemzeti 

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

programok támogatásával, amelyek nem 
pénzügyi jellegű támogatást nyújtanak a 
leginkább rászoruló személyeknek az 
élelmiszerhiány, a gyermekek és a 
hajléktalanok anyagi nélkülözésének 
enyhítése érdekében.

Or. es

Indokolás

A spanyol nyelvi változatban nem megfelelő az angol „homelessness” kifejezés fordítása.

Módosítás 90
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az Unió 1987 óta nyújt leginkább 
rászoruló polgárainak közvetlen 
élelmiszersegélyt a mezőgazdasági 
készletekből. Ez oda vezetett, hogy jelentős 
számú leginkább rászoruló személy a 
leginkább rászorulók számára nyújtott 
uniós élelmiszer-ellátástól függ. Az 
alapnak el kell ismernie a korábbi, 
leginkább rászoruló személyeknek nyújtott 
uniós élelmiszerprogramoktól való e 
függést.

Or. en

Módosítás 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

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak tovább kell folytatniuk a szegénység, a nélkülözés és a társadalmi 
kirekesztés felszámolását célzó, hosszú távú projektek kidolgozását. Ezt a feladatot semmiféle 
módon nem válthatja fel, illetve nem csökkentheti az európai alap forrásainak felhasználása.

Módosítás 92
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Egyre több embert fenyeget a
szegénység és a társadalmi kirekesztés, 
ami tovább fog növekedni az elkövetkező 
években, emiatt pedig növelni kell az alap 
finanszírozására biztosított forrásokat a 
többéves pénzügyi kereten belül.

Or. es

Módosítás 93
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az alapnak támogatnia kell az állami 
és magányszféra kezdeményezéseit és az 
élelmiszer-adományokat vagy más 
alapvető fogyasztásicikk-adományokat 
segítő partnerségeket.

Or. fr

Módosítás 94
Alejandro Cercas, Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az alapnak – az Európai Parlament 
2011. szeptember 14-i állásfoglalásával 
összhangban – támogatnia kell a 
tagállamok hajléktalanok súlyos anyagi 
nélkülözésének felszámolására irányuló 
erőfeszítéseit.

Or. es

Módosítás 95
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) Az EU-ban évente 90 millió tonna 
olyan élelmiszert dobnak a szemétbe, 
amelynek jelentős része biztonságos és 
fogyasztható. Számos kedvezményezettnek 
már vannak az uniós támogatástól eltérő 
forrásai, például a helyi vagy regionális 
élelmiszer-áruházak, mezőgazdasági 
termelők, éttermek stb., amelyek egyszerre 
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nyújtanak segítséget a leginkább 
nélkülözőknek és előzik meg az 
élelmiszer-hulladék keletkezését. Az 
élelmiszer-hulladék minimumra szorítása 
céljából a többi uniós program által 
támogatott erőfeszítések ellenére az 
alapnak támogatnia kell e helyi 
élelmiszer-ellátási láncok fejlesztését, 
illetve erősítenie kell azokat, ezzel 
csökkentve az élelmiszer-hulladékot.

Or. en

Módosítás 96
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ezek az előírások garantálják azt is, 
hogy a támogatott műveletek 
megfeleljenek az alkalmazandó uniós és 
nemzeti jogszabályoknak, különösen a 
leginkább rászoruló személyeknek juttatott 
termékek biztonságossága tekintetében.

(6) Ezek az előírások garantálják azt is, 
hogy a támogatott műveletek 
megfeleljenek az alkalmazandó uniós és 
nemzeti jogszabályoknak, különösen a 
leginkább rászoruló személyeknek juttatott 
élelmiszerek biztonságossága tekintetében.

Or. fi

Módosítás 97
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ezek az előírások garantálják azt is, 
hogy a támogatott műveletek 
megfeleljenek az alkalmazandó uniós és 
nemzeti jogszabályoknak, különösen a 
leginkább rászoruló személyeknek juttatott 
termékek biztonságossága tekintetében.

(6) Ezek az előírások garantálják azt is, 
hogy a támogatott műveletek 
megfeleljenek az alkalmazandó uniós és 
nemzeti jogszabályoknak – és különösen 
az Európai Szociális Alap 3. cikkének –, 
különösen a leginkább rászoruló 
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személyeknek juttatott termékek 
biztonságossága tekintetében.

Or. en

Módosítás 98
Sylvie Guillaume

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ezek az előírások garantálják azt is, 
hogy a támogatott műveletek 
megfeleljenek az alkalmazandó uniós és 
nemzeti jogszabályoknak, különösen a 
leginkább rászoruló személyeknek juttatott 
termékek biztonságossága tekintetében.

(6) Ezek az előírások garantálják azt is, 
hogy a támogatott műveletek 
megfeleljenek az alkalmazandó uniós és 
nemzeti jogszabályoknak, különösen a 
rászoruló személyeknek juttatott 
élelmiszerek biztonságossága tekintetében.

Or. fr

Módosítás 99
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ezek az előírások garantálják azt is, 
hogy a támogatott műveletek 
megfeleljenek az alkalmazandó uniós és 
nemzeti jogszabályoknak, különösen a 
leginkább rászoruló személyeknek juttatott 
termékek biztonságossága tekintetében.

(6) Ezek az előírások garantálják azt is, 
hogy a támogatott műveletek 
megfeleljenek az alkalmazandó uniós és 
nemzeti jogszabályoknak, különösen a 
leginkább rászoruló személyeknek juttatott 
termékek biztonságossága és élelmiszerek 
minősége tekintetében.

Or. fr

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

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ezek az előírások garantálják azt is, 
hogy a támogatott műveletek 
megfeleljenek az alkalmazandó uniós és 
nemzeti jogszabályoknak, különösen a 
leginkább rászoruló személyeknek juttatott 
termékek biztonságossága tekintetében.

(6) Ezek az előírások garantálják azt is, 
hogy a támogatott műveletek 
megfeleljenek az alkalmazandó uniós és 
nemzeti jogszabályoknak, különösen a 
leginkább rászoruló személyeknek juttatott 
termékek biztonságossága és élelmiszerek 
minősége tekintetében.

Or. fr

Módosítás 101
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ezek az előírások garantálják azt is, 
hogy a támogatott műveletek 
megfeleljenek az alkalmazandó uniós és 
nemzeti jogszabályoknak, különösen a 
leginkább rászoruló személyeknek juttatott 
termékek biztonságossága tekintetében.

(6) Ezek az előírások garantálják azt is, 
hogy a támogatott műveletek 
megfeleljenek az alkalmazandó uniós és 
nemzeti jogszabályoknak, különösen a 
leginkább rászoruló személyeknek juttatott 
termékek biztonságossága és élelmiszerek 
minősége tekintetében.

Or. fr

Módosítás 102
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A megfelelő pénzügyi keret (7) A megfelelő pénzügyi keret 
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meghatározása érdekében a Bizottságnak 
végrehajtási aktusok által, a szegénység és 
az anyagi nélkülözés tekintetében fennálló 
különbségeket figyelembe vevő objektív és 
átlátható módszer alkalmazásával kell 
megállapítania a globális források 
tagállamok szerinti éves felosztását.

meghatározása érdekében a Bizottságnak 
végrehajtási aktusok által, a szegénység és 
az anyagi nélkülözés tekintetében fennálló 
különbségeket és a kedvezményezettek 
korábbi, leginkább rászoruló 
személyeknek nyújtott uniós 
élelmiszerprogramoktól való függésének 
mértékét figyelembe vevő, objektív és 
átlátható módszer alkalmazásával kell 
megállapítania a globális források 
programban részt vevő tagállamok szerinti 
éves felosztását.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A megfelelő pénzügyi keret 
meghatározása érdekében a Bizottságnak 
végrehajtási aktusok által, a szegénység és 
az anyagi nélkülözés tekintetében fennálló 
különbségeket figyelembe vevő objektív és 
átlátható módszer alkalmazásával kell 
megállapítania a globális források 
tagállamok szerinti éves felosztását.

(7) A megfelelő pénzügyi keret 
meghatározása érdekében a Bizottságnak 
végrehajtási aktusok által, a relatív 
szegénységi küszöbhöz hasonló mutatók, 
alkalmazásával objektív és átlátható 
módszer alkalmazásával kell 
megállapítania a globális források 
tagállamok szerinti éves felosztását.

Or. fr

Módosítás 104
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A megfelelő pénzügyi keret 
meghatározása érdekében a Bizottságnak 

(7) A megfelelő pénzügyi keret 
meghatározása érdekében a Bizottságnak 
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végrehajtási aktusok által, a szegénység és 
az anyagi nélkülözés tekintetében fennálló 
különbségeket figyelembe vevő objektív és 
átlátható módszer alkalmazásával kell 
megállapítania a globális források 
tagállamok szerinti éves felosztását.

végrehajtási aktusok által, a szegénység és 
az anyagi nélkülözés tekintetében fennálló 
különbségeket figyelembe vevő objektív és 
átlátható módszer – például a relatív 
szegénységi küszöb – alkalmazásával kell 
megállapítania a globális források 
tagállamok szerinti éves felosztását.

Or. es

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

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A megfelelő pénzügyi keret 
meghatározása érdekében a Bizottságnak 
végrehajtási aktusok által, a szegénység és 
az anyagi nélkülözés tekintetében fennálló 
különbségeket figyelembe vevő objektív és 
átlátható módszer alkalmazásával kell 
megállapítania a globális források 
tagállamok szerinti éves felosztását.

(7) A megfelelő pénzügyi keret 
meghatározása érdekében a Bizottságnak 
végrehajtási aktusok által, a szegénység, a 
relatív szegénység és az anyagi nélkülözés 
tekintetében fennálló különbségeket 
figyelembe vevő objektív és átlátható 
módszer alkalmazásával kell 
megállapítania a globális források 
tagállamok szerinti éves felosztását.

Or. fr

Módosítás 106
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A megfelelő pénzügyi keret 
meghatározása érdekében a Bizottságnak 
végrehajtási aktusok által, a szegénység és
az anyagi nélkülözés tekintetében fennálló
különbségeket figyelembe vevő objektív és 

(7) A megfelelő pénzügyi keret 
meghatározása érdekében a Bizottságnak 
végrehajtási aktusok által, a szegénység és 
anyagi nélkülözés tekintetében az egyes 
tagállamokon belül tapasztalható
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átlátható módszer alkalmazásával kell 
megállapítania a globális források 
tagállamok szerinti éves felosztását.

különbségeket figyelembe vevő objektív és 
átlátható módszer alkalmazásával kell 
megállapítania a globális források 
tagállamok szerinti éves felosztását, 
minden egyes tagállam tekintetében 
tekintetbe véve a leginkább rászorulónak 
tekinthető személyek számát, valamint a 
leginkább rászoruló személyeknek szóló 
uniós élelmiszerosztási program keretében 
a részt vevő tagállamok között már 
kiosztott összegeket is.

Or. fr

Módosítás 107
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fi

Módosítás 108
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(8) Az alapban való részvételt választó
tagállamok operatív programjainak meg 
kell határozniuk és indokolniuk kell az 
anyagi nélkülözés kezelni kívánt formáit és 
meg kell fogalmazniuk a nemzeti 
programok támogatása keretében a 
leginkább rászoruló személyeknek történő 
segítségnyújtás célkitűzéseit és jellemzőit. 
További, olyan elemeket is tartalmazniuk 
kell, amelyek szükségesek az operatív 
program eredményes és hatékony 
végrehajtásának biztosításához, különös 
figyelmet fordítva az élelmiszer-hulladék
mérséklésére és a helyi élelmiszer-ellátási 
láncok erősítésére.

Or. en

Módosítás 109
Sylvie Guillaume

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr
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Módosítás 110
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 111
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(8) Az egyes tagállamok operatív 
programjainak meg kell határozniuk és 
indokolniuk kell az anyagi nélkülözés 
kezelni kívánt formáit és meg kell 
fogalmazniuk a nemzeti programok 
támogatása keretében a leginkább 
rászoruló személyeknek történő 
segítségnyújtás célkitűzéseit és jellemzőit. 
A tagállamoknak elsősorban az 
élelmiszerekhez való hozzájutás hiánya 
ellen kell lépéseket tenniük. Az operatív 
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végrehajtásának biztosításához. programnak az eredményes és hatékony 
végrehajtásának biztosításához szükséges 
elemeket is tartalmaznia kell.

Or. es

Módosítás 112
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 113
Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az egyes tagállamok operatív 
programjainak meg kell határozniuk és 
indokolniuk kell az anyagi nélkülözés 
kezelni kívánt formáit és meg kell 
fogalmazniuk a nemzeti programok 
támogatása keretében a leginkább 

(8) Az egyes tagállamok operatív 
programjainak meg kell határozniuk és 
indokolniuk kell az anyagi nélkülözés 
kezelni kívánt formáit prioritásként 
kezelve a létfontosságú élelmiszerrel és 
alapvető termékekkel való ellátást, és meg 
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rászoruló személyeknek történő 
segítségnyújtás célkitűzéseit és jellemzőit. 
További, olyan elemeket is tartalmazniuk 
kell, amelyek szükségesek az operatív 
program eredményes és hatékony 
végrehajtásának biztosításához.

kell fogalmazniuk a nemzeti programok 
támogatása keretében a leginkább 
rászoruló személyeknek történő 
segítségnyújtás célkitűzéseit és jellemzőit. 
További, olyan elemeket is tartalmazniuk 
kell, amelyek szükségesek az operatív 
program eredményes és hatékony 
végrehajtásának biztosításához.

Or. fr

Indokolás

Az élelmiszerrel és alapvető termékekkel való ellátásnak prioritást kell élveznie a többi 
fellépéssel szemben, hogy legalább a létfontosságú minimumhoz hozzájusson az a közel 43 
millió európai, akik nem tudnak eleget vagy megfelelően táplálkozni.

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

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 115
Marian Harkin
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Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A tagállamok e programban való 
részvételének önkéntesnek kell lennie.

Or. en

Módosítás 116
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az alap hatékonyságának 
maximalizálása céljából, különös 
tekintettel a nemzeti körülményekre, 
helyénvaló az operatív programok 
lehetséges módosítására szolgáló eljárás 
létrehozása.

(9) Az alap hatékonyságának 
maximalizálása és az ESZA 
intézkedéseivel való maximális szinergia 
biztosítása céljából, különös tekintettel a 
nemzeti körülmények lehetséges 
változásaira, helyénvaló az operatív 
programok lehetséges módosítására 
szolgáló eljárás létrehozása.

Or. en

Módosítás 117
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A nemzeti politikai döntések 
tiszteletben tartása érdekében az alap
különféle célkitűzéseiben való 
részvételnek a tagállamok számára 
opcionálisnak kell lennie.
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Or. en

Módosítás 118
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A tapasztalatok és bevált gyakorlatok 
cseréje jelentős hozzáadott értéket 
képvisel, és a Bizottságnak elő kell 
mozdítania ezek terjesztését.

(10) A szociális innováció, valamint a 
tapasztalatok és bevált gyakorlatok –
különösen az uniós vagy más állami 
finanszírozást vagy segélyt hasznosító és 
azt nem hasznosító szervezetek közötti –
cseréje jelentős hozzáadott értéket 
képvisel, és a Bizottságnak elő kell 
mozdítania ezek terjesztését és 
népszerűsítését, és azt figyelembe kell 
venni az európai strukturális és 
beruházási alapok (a továbbiakban: az 
ESB-alapok) közös rendelkezéseiről szóló 
rendelet 108. cikkében meghatározott 
technikai segítségnyújtás összegében. 

Or. en

Módosítás 119
Verónica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A tapasztalatok és bevált gyakorlatok 
cseréje jelentős hozzáadott értéket 
képvisel, és a Bizottságnak elő kell 
mozdítania ezek terjesztését.

(10) A tapasztalatok és bevált gyakorlatok 
cseréje jelentős hozzáadott értéket 
képvisel, és a Bizottságnak elő kell 
mozdítania ezek terjesztését. A 
tapasztalatcsere segítségével könnyebb 
felismerni és megoldani a közös 
problémákat, ezért elengedhetetlen a 
partnerszervezetek aktív részvétele.
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Or. es

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

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A tapasztalatok és bevált gyakorlatok 
cseréje jelentős hozzáadott értéket 
képvisel, és a Bizottságnak elő kell 
mozdítania ezek terjesztését.

(10) A tapasztalatok és bevált gyakorlatok 
cseréje jelentős hozzáadott értéket 
képvisel, és a Bizottságnak elő kell 
mozdítania ezek támogatását és
terjesztését.

Or. fr

Módosítás 121
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az operatív programok végrehajtási 
folyamatának figyelemmel kísérése 
érdekében a tagállamoknak éves és záró 
végrehajtási jelentéseket kell készíteniük, 
és be kell nyújtaniuk azokat a 
Bizottságnak, biztosítva ezáltal, hogy 
lényeges és naprakész adatok álljanak 
rendelkezésre. Ugyanebből a célból a 
Bizottságnak és valamennyi tagállamnak –
hacsak másképp meg nem állapodnak –
évente kétoldalú felülvizsgálati üléseken 
kell részt venniük.

(11) Az operatív programok végrehajtási 
folyamatának figyelemmel kísérése 
érdekében a tagállamoknak, a részt vevő 
civil szervezetekkel együttműködésben,
éves és záró végrehajtási jelentéseket kell 
készíteniük, és be kell nyújtaniuk azokat a 
Bizottságnak, biztosítva ezáltal, hogy 
lényeges és naprakész adatok álljanak 
rendelkezésre. Ugyanebből a célból a 
Bizottságnak és valamennyi tagállamnak –
hacsak másképp meg nem állapodnak –
évente kétoldalú felülvizsgálati üléseken 
kell részt venniük.

Or. es
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Módosítás 122
Sylvie Guillaume

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az egyes operatív programok 
minőségének és kialakításának javítása, 
valamint az alap eredményességének és 
hatékonyságának értékelése érdekében 
előzetes és utólagos értékeléseket kell 
végezni. Ezeket az értékeléseket az 
operatív program keretében támogatásban 
részesülő, leginkább rászoruló 
személyekkel kapcsolatos felmérésekkel, 
valamint szükség esetén a programozási 
időszakban végzett értékelésekkel kell 
kiegészíteni. Ezzel kapcsolatban meg kell 
határozni a tagállamok és a Bizottság 
feladatait.

(12) Az egyes operatív programok 
minőségének és kialakításának javítása, 
valamint az alap eredményességének és 
hatékonyságának értékelése érdekében 
előzetes és utólagos értékeléseket kell 
végezni. Ezeket az értékeléseket az 
operatív program keretében támogatásban
részesülő, rászoruló személyekkel 
kapcsolatos felmérésekkel, valamint 
szükség esetén a programozási időszakban 
végzett értékelésekkel kell kiegészíteni. 
Ezzel kapcsolatban meg kell határozni a 
tagállamok és a Bizottság feladatait.

Or. fr

Módosítás 123
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az egyes operatív programok 
minőségének és kialakításának javítása, 
valamint az alap eredményességének és 
hatékonyságának értékelése érdekében 
előzetes és utólagos értékeléseket kell 
végezni. Ezeket az értékeléseket az 
operatív program keretében támogatásban 
részesülő, leginkább rászoruló 
személyekkel kapcsolatos felmérésekkel,
valamint szükség esetén a programozási 
időszakban végzett értékelésekkel kell 
kiegészíteni. Ezzel kapcsolatban meg kell 
határozni a tagállamok és a Bizottság 

(12) Az egyes operatív programok 
minőségének és kialakításának javítása, 
valamint az alap eredményességének és 
hatékonyságának értékelése érdekében 
előzetes és utólagos értékeléseket kell 
végezni. Ezeket az értékeléseket az e 
programok által az egyes tagállamok 
relatív szegénységi mutatóira gyakorolt 
hatást vizsgáló felmérésekkel kell 
kiegészíteni. Ezzel kapcsolatban meg kell 
határozni a tagállamok és a Bizottság 
feladatait.



PE506.141v01-00 32/152 AM\928565HU.doc

HU

feladatait.

Or. es

Módosítás 124
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az élelmiszer-támogatás szétosztása
jó lehetőséget jelent a leginkább 
rászorulókkal való kapcsolatfelvételre és 
az élethelyzetük felmérésének elvégzésére, 
szegénységük okainak és egyéb 
támogatási igényük feltárására, ezért a 
helyzetet lehetőség szerint fel kell 
használni az ilyen információ gyűjtésére a 
magánszféra és az adatvédelem 
tiszteletben tartása mellett.

Or. fi

Módosítás 125
Emer Costello

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A leginkább kiszolgáltatott 
személyekről készült felmérésekkel 
alátámasztott értékelés elvégzésekor 
figyelembe kell venni, hogy a nélkülözés 
összetett fogalom, amely alacsony számú
mutatók használatával nehezen ragadható 
meg, mivel ezek félrevezetőek lehetnek, és 
hatástalan szakpolitikákat 
eredményezhetnek.

Or. en
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Módosítás 126
Emer Costello

Rendeletre irányuló javaslat
12 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12b) Amint azt az Eurofound 2012. évi 
harmadik európai életminőség-
felmérésében kiemelték, az EU-ban az 
anyagi nélkülözés mérése olyan áruk 
megvásárlására való képtelenség, 
amelyeket arra tekintet nélkül tartanak
alapvetőnek, hogy kinek mije van és 
mennyit keres. Az anyagi nélkülözés 
kifinomultabb értékelését lehetővé tevő 
nélkülözési index kialakításához ezért 
olyan háztartási mutatókat kell figyelembe 
venni, mint a jövedelmi szint, a 
jövedelmek egyenlőtlensége, a jövedelmek 
beosztásának képessége, túlzott mértékű 
eladósodottság és az életszínvonallal való 
elégedettség.

Or. en

Módosítás 127
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A polgároknak joguk van tudni, hogy 
az Unió pénzügyi forrásait miként és 
milyen célból fektetik be. Az alap 
eredményeire vonatkozó információk 
széles körű terjesztése és a finanszírozási 
lehetőségek hozzáférhetőségének és 
átláthatóságának biztosítása érdekében 
részletes tájékoztatási és kommunikációs 
szabályokat kell megállapítani, különösen a 

(13) A polgároknak joguk van tudni, hogy 
az Unió pénzügyi forrásait miként és 
milyen célból fektetik be. Az alap 
eredményeire vonatkozó információk 
széles körű terjesztése és a finanszírozási 
lehetőségek hozzáférhetőségének és 
átláthatóságának biztosítása érdekében 
részletes tájékoztatási és kommunikációs 
szabályokat kell megállapítani, különösen a 
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tagállamok és a kedvezményezettek 
feladataira vonatkozóan.

tagállamok és a kedvezményezettek 
feladataira, valamint a támogathatóság 
szempontjaira vonatkozóan.

Or. es

Módosítás 128
Frédéric Daerden

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 129
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 130
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(15) Az alap 100%-ban finanszírozza az 
operatív programokat. Az alap nem 
mentesíti a tagállamokat a szegénység 
elleni küzdelemre irányuló nemzeti 
stratégiák létrehozása alól. A 
tagállamoknak lehetőséget kell adni arra 
is, hogy pénzügyileg részt vegyenek az 
alap által finanszírozott fellépésekben.

Or. fr

Módosítás 131
Sylvie Guillaume

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(15) Meg kell határozni az alapból az 
operatív programokhoz nyújtott 
társfinanszírozás mértékének szintjét az 
uniós források multiplikátor hatásának 
biztosítása céljából, egyúttal pedig az 
időszakos költségvetési nehézségekkel 
küzdő tagállamok helyzetének 
megoldására kilátásba kell helyezni a 
növelését.

Or. fr

Módosítás 132
Sergio Gutiérrez Prieto
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Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(15) Az alapot teljes egészében az Európai 
Uniónak kell finanszíroznia.

Or. es

Módosítás 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

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(15) Az alapra leginkább rászoruló 
tagállamok a legkevésbé képesek az 
intézkedések társfinanszírozására, ezért az 
alapot 100%-ban az Uniónak kell 
finanszíroznia az alap lehető legnagyobb 
mértékű igénybevételének biztosítása
érdekében.

Or. en

Indokolás

Ennek az alapnak az a célja, hogy a sürgős szükséget szenvedőknek vészhelyzeti segítséget 
nyújtson. Ezért annak van értelme, ha a finanszírozást 100%-ban az Unió finanszírozza. Ez 
biztosítja azt, hogy az alaphoz minden európai polgár egyenlően, tagállamának költségvetési 
helyzetétől függetlenül hozzáférhessen.
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Módosítás 134
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Az alap semmi esetre sem válthatja 
fel a tagállamok azon felelősségét, hogy 
elvégezzék a szegénység felszámolásával 
kapcsolatos alapvető feladataikat.

Or. en

Módosítás 135
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A jogosultsági időszakra, valamint az 
alappal kapcsolatos műveletekre és 
kiadásokra vonatkozóan Unió-szerte 
méltányos és egységes szabályokat kell 
alkalmazni. A jogosultsági feltételeknek 
tükrözniük kell az alap célkitűzéseinek és 
lakossági célcsoportjainak sajátos jellegét, 
többek között a műveletek megfelelő 
támogathatósági feltételei, valamint a 
támogatási formák és a visszatérítésre 
vonatkozó szabályok és feltételek révén.

(16) A jogosultsági időszakra, valamint az 
alappal kapcsolatos műveletekre és 
kiadásokra vonatkozóan Unió-szerte 
méltányos egységes és egyszerű 
szabályokat kell alkalmazni. A jogosultsági 
feltételeknek tükrözniük kell az alap 
célkitűzéseinek és lakossági 
célcsoportjainak sajátos jellegét, többek 
között a műveletek megfelelő és 
egyszerűsített támogathatósági feltételei, 
valamint a támogatási formák és a 
visszatérítésre vonatkozó szabályok és 
feltételek révén.

Or. fr

Módosítás 136
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

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Az Európai Unió valamennyi 
polgárát egyenlő bánásmódban kellene 
részesíteni, a nélkülözés ennek ellenére 
eltérő tagállamonként, a Bizottságnak 
jelentést kellene készítenie arról, hogy az 
európai alapok a leginkább nélkülözők 
megsegítését szolgáló segélyprogramok 
nemzeti költségvetésének hány százalékát 
teszik ki.

Or. en

Indokolás

A leginkább rászoruló személyeknek szóló program európai rendszer, jelenleg mégsem 
élvezheti Európa összes polgára a nyújtott vészhelyzeti segítségnyújtást. Igen érdekes lenne 
összehasonlítani a nemzeti költségvetéseket a vészhelyzeti élelmiszer-segélyezés tekintetében, 
és megvizsgálni, hogy az uniós hozzájárulás mekkora százalékát teszi ki azon tagállamok 
költségvetésének, amelyek most a leginkább rászoruló személyeknek szóló program 
igénybevételét választották.

Módosítás 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

Rendeletre irányuló javaslat
16 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16b) Mivel a leginkább rászoruló 
európaiak élelmiszer-segélyezésében 
közreműködő szervezetek által felvállalt 
munka zömét önkéntesek végzik, az alap
kedvezményezettjévé történő jelentkezés 
folyamatának nem szabad korlátozóan 
bonyolultnak lennie.
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Or. en

Indokolás

Noha alapvető fontosságú, hogy az európai pénzeszközök arányos ellenőrzés alatt álljanak 
annak érdekében, hogy biztosítható legyen azok helytálló felhasználása, alapvetően fontos az 
is, hogy a szükséget szenvedők képesek legyenek hozzáférni a rendelkezésre álló 
finanszírozáshoz. Ezért az alapban való részvételre történő jelentkezés eljárása nem lehet 
korlátozóan bonyolult.

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

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A mezőgazdasági termékpiacok közös 
szervezésének létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletjavaslat (az 
egységes közös piacszervezésről szóló 
rendelet) előírja, hogy az állami 
intervencióval vásárolt termékek 
elhelyezése történhet úgy, hogy a 
termékeket az Unió leginkább rászoruló 
személyei részére történő 
élelmiszerosztásra irányuló program 
rendelkezésére bocsátják, amennyiben a 
szóban forgó program ezt lehetővé teszi. 
Mivel, a körülményektől függően, az ilyen 
készletek felhasználásával, feldolgozásával 
vagy értékesítésével való élelmiszer-
előállítás lehet a legkedvezőbb gazdasági 
lehetőség, helyénvaló ebben a rendeletben 
előírni egy ilyen lehetőséget. A 
készletekkel kapcsolatos tranzakciókból 
származó összegeket a leginkább 
rászorulók javára kellene felhasználni, és 
nem használhatók fel a tagállamoknak a 
program társfinanszírozására vonatkozó 
kötelezettségeinek csökkentésére. Az 
intervenciós készletek és az abból eredő 
bevételek lehető leghatékonyabb 
felhasználásának biztosítása érdekében a 
Bizottság, az egységes közös 

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

létrehozó végrehajtási aktusokat, amelyek 
révén az intervenciós készletekben lévő 
termékek felhasználhatók, feldolgozhatók 
vagy értékesíthetők a leginkább rászorulók 
számára kidolgozott program céljaira.

Or. fr

Módosítás 139
Sylvie Guillaume

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A mezőgazdasági termékpiacok közös 
szervezésének létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletjavaslat (az 
egységes közös piacszervezésről szóló 
rendelet) előírja, hogy az állami 
intervencióval vásárolt termékek 
elhelyezése történhet úgy, hogy a 
termékeket az Unió leginkább rászoruló 
személyei részére történő 
élelmiszerosztásra irányuló program 
rendelkezésére bocsátják, amennyiben a 
szóban forgó program ezt lehetővé teszi. 
Mivel, a körülményektől függően, az ilyen 
készletek felhasználásával, feldolgozásával 
vagy értékesítésével való élelmiszer-
előállítás lehet a legkedvezőbb gazdasági 
lehetőség, helyénvaló ebben a rendeletben 
előírni egy ilyen lehetőséget. A 
készletekkel kapcsolatos tranzakciókból 
származó összegeket a leginkább
rászorulók javára kellene felhasználni, és 
nem használhatók fel a tagállamoknak a 
program társfinanszírozására vonatkozó 
kötelezettségeinek csökkentésére. Az 
intervenciós készletek és az abból eredő 
bevételek lehető leghatékonyabb 
felhasználásának biztosítása érdekében a 

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

Bizottság, az egységes közös 
piacszervezésről szóló .…/…./EU rendelet 
19. cikke e) pontjának megfelelően, 
fogadjon el olyan eljárásokat létrehozó 
végrehajtási aktusokat, amelyek révén az 
intervenciós készletekben lévő termékek 
felhasználhatók, feldolgozhatók vagy 
értékesíthetők a rászorulók számára 
kidolgozott program céljaira.

Or. fr

Módosítás 140
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A mezőgazdasági termékpiacok közös 
szervezésének létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletjavaslat (az 
egységes közös piacszervezésről szóló 
rendelet) előírja, hogy az állami 
intervencióval vásárolt termékek 
elhelyezése történhet úgy, hogy a 
termékeket az Unió leginkább rászoruló 
személyei részére történő 
élelmiszerosztásra irányuló program 
rendelkezésére bocsátják, amennyiben a 
szóban forgó program ezt lehetővé teszi. 
Mivel, a körülményektől függően, az ilyen 
készletek felhasználásával, feldolgozásával 
vagy értékesítésével való élelmiszer-
előállítás lehet a legkedvezőbb gazdasági 
lehetőség, helyénvaló ebben a rendeletben 
előírni egy ilyen lehetőséget. A 
készletekkel kapcsolatos tranzakciókból 
származó összegeket a leginkább 
rászorulók javára kellene felhasználni, és 
nem használhatók fel a tagállamoknak a 
program társfinanszírozására vonatkozó 
kötelezettségeinek csökkentésére. Az 
intervenciós készletek és az abból eredő 
bevételek lehető leghatékonyabb 

(17) A mezőgazdasági termékpiacok közös 
szervezésének létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletjavaslat (az 
egységes közös piacszervezésről szóló 
rendelet) előírja, hogy az állami 
intervencióval vásárolt termékek 
elhelyezése történhet úgy, hogy a 
termékeket az Unió leginkább rászoruló 
személyei részére történő 
élelmiszerosztásra irányuló program 
rendelkezésére bocsátják, amennyiben a 
szóban forgó program ezt lehetővé teszi. 
Mivel, a körülményektől függően, az ilyen 
készletek felhasználásával, feldolgozásával 
vagy értékesítésével való élelmiszer-
előállítás lehet a legkedvezőbb gazdasági 
lehetőség, helyénvaló ebben a rendeletben 
előírni egy ilyen lehetőséget. A 
készletekkel kapcsolatos tranzakciókból 
származó összegeket a leginkább 
rászorulók javára kellene felhasználni, és 
nem használhatók fel a tagállamoknak, 
és/vagy a kedvezményezettektől eltérő 
magánszektorbeli szereplőknek a program 
társfinanszírozására vonatkozó 
kötelezettségeinek csökkentésére. Az 



PE506.141v01-00 42/152 AM\928565HU.doc

HU

felhasználásának biztosítása érdekében a 
Bizottság, az egységes közös 
piacszervezésről szóló .…/…./EU rendelet 
19. cikke e) pontjának megfelelően, 
fogadjon el olyan eljárásokat létrehozó 
végrehajtási aktusokat, amelyek révén az 
intervenciós készletekben lévő termékek 
felhasználhatók, feldolgozhatók vagy 
értékesíthetők a leginkább rászorulók 
számára kidolgozott program céljaira.

intervenciós készletek és az abból eredő 
bevételek lehető leghatékonyabb 
felhasználásának biztosítása érdekében a 
Bizottság, az egységes közös 
piacszervezésről szóló .…/…./EU rendelet 
19. cikke e) pontjának megfelelően, 
fogadjon el olyan eljárásokat létrehozó 
végrehajtási aktusokat, amelyek révén az 
intervenciós készletekben lévő termékek 
felhasználhatók, feldolgozhatók vagy 
értékesíthetők a leginkább rászorulók 
számára kidolgozott program céljaira.

Or. en

Módosítás 141
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A mezőgazdasági termékpiacok közös 
szervezésének létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletjavaslat (az 
egységes közös piacszervezésről szóló 
rendelet) előírja, hogy az állami 
intervencióval vásárolt termékek 
elhelyezése történhet úgy, hogy a 
termékeket az Unió leginkább rászoruló 
személyei részére történő 
élelmiszerosztásra irányuló program 
rendelkezésére bocsátják, amennyiben a 
szóban forgó program ezt lehetővé teszi. 
Mivel, a körülményektől függően, az ilyen 
készletek felhasználásával, feldolgozásával 
vagy értékesítésével való élelmiszer-
előállítás lehet a legkedvezőbb gazdasági 
lehetőség, helyénvaló ebben a rendeletben 
előírni egy ilyen lehetőséget. A 
készletekkel kapcsolatos tranzakciókból 
származó összegeket a leginkább 
rászorulók javára kellene felhasználni, és 
nem használhatók fel a tagállamoknak a 
program társfinanszírozására vonatkozó 

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

csökkentenék az odaítélt költségvetési 
összegeket. Az intervenciós készletek és az 
abból eredő bevételek lehető 
leghatékonyabb felhasználásának 
biztosítása érdekében a Bizottság, az 
egységes közös piacszervezésről szóló 
.…/…./EU rendelet 19. cikke e) pontjának 
megfelelően, fogadjon el olyan eljárásokat 
létrehozó végrehajtási aktusokat, amelyek 
révén az intervenciós készletekben lévő 
termékek felhasználhatók, feldolgozhatók 
vagy értékesíthetők a leginkább rászorulók 
számára kidolgozott program céljaira.

Or. es

Módosítás 142
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A tagállamoknak fel kell 
számolniuk az élelmiszer és alapvető 
fogyasztási cikkek vállalkozások által 
élelmiszerbankoknak, civil 
szervezeteknek, illetve az élelmiszersegélyt 
osztó más érintett szereplőknek történő 
adományozásával – például az általános 
forgalmi adóval vagy az élelmiszerek 
továbbadásával – kapcsolatos 
akadályokat.

Or. fi

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

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Az élelmiszer-hulladék elleni 
küzdelem érdekében a tagállamoknak fel 
kell számolniuk a vállalkozások részéről a 
partnerszervezetek, civil társadalmi 
szervezetek és más részes felek részére 
élelmiszerek és alapvető fogyasztási 
cikkek adományozására vonatkozó 
akadályokat.

Or. fr

Módosítás 144
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Az intervenciós készletek és az 
egyébként hulladékká váló élelmiszer 
felhasználása azonban nem zárja ki a 
megfelelő ellátásirányításnak és az
élelmiszerlánc bölcs irányításának 
szükségességét, ami megelőzi a módszeres 
strukturális többletet, és összehangolja az 
európai termelést a kereslettel.

Or. en

Módosítás 145
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
17 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17b) Az alap igénybevétele mellett döntő 
tagállamokat ösztönözni kell, hogy 
szüntessék meg az élelmiszerek és 
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alapvető fogyasztási javak vállalkozások 
által élelmiszerbankoknak történő 
adományozásának esetleges korlátait, 
például az ilyen adományokat terhelő 
héafizetési kötelezettséget.

Or. en

Módosítás 146
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Meg kell határozni az intézkedések 
azon típusait, amelyeket a Bizottság vagy a 
tagállamok kezdeményezésére – az alapból 
történő támogatással, technikai 
segítségnyújtásként – lehet végrehajtani.

(18) Meg kell határozni az intézkedések 
azon típusait, amelyeket a Bizottság vagy a 
tagállamok kezdeményezésére – az alapból 
történő támogatással, technikai 
segítségnyújtásként, az ESB-alapok közös 
rendelkezéseiről szóló rendelet 51. és 52. 
cikkében meghatározottak szerint – lehet 
végrehajtani.

Or. en

Módosítás 147
Emer Costello

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Meg kell határozni az intézkedések 
azon típusait, amelyeket a Bizottság vagy 
a tagállamok kezdeményezésére – az 
alapból történő támogatással, technikai 
segítségnyújtásként – lehet végrehajtani.

(18) Annak érdekében, hogy a 
társadalmon belül széles körű támogatást 
biztosítsanak a leginkább rászoruló 
személyek számára, a tagállamoknak fel 
kell számolniuk az élelmiszer és alapvető 
fogyasztási cikkek vállalkozások által 
élelmiszerbankoknak, civil szervezeteknek 
és más érintett szereplőknek történő 
adományozásával kapcsolatos –
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különösen a pénzügyi és közigazgatási –
akadályokat.

Or. en

Módosítás 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

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A tagállamoknak és a 
partnerszervezeteknek aktívan együtt kell 
működniük a nagy- és kisvállalkozásokkal 
a teljes élelmiszer-ellátási láncban, azok 
vállalati és társadalmi felelősségvállalási 
programjaival összhangban, valamint 
gazdasági ösztönzőket kell biztosítaniuk az 
élelmiszer-hulladék csökkentésére és 
annak biztosítására, hogy ezeket a 
termékeket elérhetővé tegyék a leginkább 
rászoruló európaiakkal dolgozó 
szervezetek számára.

Or. en

Indokolás

Az élelmiszer-áruházak és az élelmiszer-forgalmazó láncok rengeteg, tökéletesen fogyasztható 
élelmiszert pazarolnak el és küldenek a hulladéklerakókra. Ez költséges a vállalat számára, 
kedvezőtlen a környezetre, és a pazarlást sem lehet megbocsátani. Ehelyett ezeknek a 
vállalatoknak az élelmiszerüket a leginkább rászoruló európaiakkal dolgozó szervezeteknek 
kellene adományozniuk. Ez jó fényt vet a vállalatra, értékes erőforrásokat biztosít a 
szervezeteknek és csökkenti a szükségtelen pazarlást.

Módosítás 149
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A megosztott irányítás elvének
megfelelően – irányítási és 
kontrollrendszerük révén – elsősorban a 
tagállamok feladata operatív programjuk 
végrehajtása és ellenőrzése.

(19) Az EUSZ 174. cikkének megfelelően 
– irányítási és kontrollrendszerük révén –
elsősorban a tagállamok feladata operatív 
programjuk végrehajtása és ellenőrzése.

Or. en

Módosítás 150
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A tagállamoknak megfelelő 
intézkedéseket kell elfogadniuk az 
irányítási és kontrollrendszerek megfelelő 
struktúrájának és működésének 
biztosítására, hogy tanúskodni lehessen az 
alap törvényes és szabályos felhasználására 
vonatkozó megbízhatóságról. Meg kell 
határozni a tagállamoknak az operatív 
programjaik irányítási és 
kontrollrendszereivel kapcsolatos, valamint 
az uniós jogszabályok szabálytalan 
alkalmazásának vagy megsértésének 
megelőzése, felderítése és korrekciója 
tekintetében fennálló kötelezettségeit.

(20) A programban való részvétel mellett 
döntő tagállamoknak megfelelő 
intézkedéseket kell elfogadniuk az 
irányítási és kontrollrendszerek megfelelő 
struktúrájának és működésének 
biztosítására, hogy tanúskodni lehessen az 
alap törvényes és szabályos felhasználására 
vonatkozó megbízhatóságról. Meg kell 
határozni a tagállamoknak az operatív 
programjaik irányítási és 
kontrollrendszereivel kapcsolatos, valamint 
az uniós jogszabályok szabálytalan 
alkalmazásának vagy megsértésének 
megelőzése, felderítése és korrekciója 
tekintetében fennálló kötelezettségeit.

Or. en

Módosítás 151
Milan Cabrnoch

Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) A leginkább rászoruló személyeket 
támogató európai segítségnyújtási alap az 
ESZA közös stratégiai finanszírozási 
keretet jelentő, 2014–2020-as időszakra 
szóló programozási pénzeszközök részét 
képezi, és azt ennek megfelelően kell 
működtetni és végrehajtani.

Or. en

Módosítás 152
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) Az alap hatékony végrehajtásának 
biztosítása érdekében, a tagállamoknak ki 
kell alakítaniuk a kedvezményezettek 
adminisztratív terheinek egyszerűsítéséhez 
és csökkentéséhez szükséges 
mechanizmusokat. Ez különösen fontos, 
mivel e kedvezményezettek alapvetően 
önkéntes munkát végeznek.

Or. es

Módosítás 153
Milan Cabrnoch

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Ezért a tagállamoknak irányító 
hatóságot, igazoló hatóságot és 
feladatkörében független ellenőrző 
hatóságot kell kijelölniük operatív 

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

Or. en

Módosítás 154
Frédéric Daerden

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(21) Ezért a tagállamoknak irányító 
hatóságot, igazoló hatóságot és 
feladatkörében független ellenőrző 
hatóságot kell kijelölniük operatív 
programjaik esetében. A tagállamok 
számára a kontrollrendszerek felállításával 
kapcsolatos flexibilitás biztosítására 
indokolt annak a lehetőségnek a 
biztosítása, hogy az igazoló hatóság 
feladatkörét az irányító hatóság lássa el. 
Lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok 
közreműködő szervezeteket tudjanak 
kijelölni az irányító hatóság vagy az 
igazoló hatóság bizonyos feladatainak az 
elvégzésére. Ebben az esetben a 
tagállamoknak egyértelműen meg kell 
határozniuk ezek feladatait és funkcióit. A 
tagállamok mindent megtesznek azért, 
hogy felszámolják a karitatív 
szervezetekre háruló adminisztrációs 
teherrel összefüggő akadályokat.
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Or. fr

Módosítás 155
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 156
Milan Cabrnoch

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az irányító hatóság viseli az 
elsődleges felelősséget az alap eredményes 
és hatékony végrehajtásának 
vonatkozásában, és így számos funkciót 

törölve



AM\928565HU.doc 51/152 PE506.141v01-00

HU

tölt be, amelyek kapcsolatban állnak a 
programirányítással, a figyelemmel 
kíséréssel, a pénzügyi irányítással és 
ellenőrzéssel, valamint az operatív projekt 
kiválasztásával. E tekintetben meg kell 
határozni a hatóság feladatait és 
funkcióit.

Or. en

Módosítás 157
Milan Cabrnoch

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az igazoló hatóságnak kifizetési 
kérelmet kell elkészítenie, és azt be kell 
nyújtania a Bizottságnak. Igazolnia kell 
az éves elszámolások teljességét, 
pontosságát és helytállóságát, valamint 
azt, hogy az éves elszámolásokban 
szereplő kiadások megfelelnek a 
vonatkozó uniós és nemzeti szabályoknak. 
E tekintetben meg kell határozni a 
hatóság feladatait és funkcióit.

törölve

Or. en

Módosítás 158
Milan Cabrnoch

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Az ellenőrző hatóságnak biztosítania 
kell, hogy ellenőrzésre kerülnek az 
irányítási és az ellenőrzési rendszerek, 
megfelelő számú művelet, és az éves 
beszámolók. E tekintetben meg kell 

törölve
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határozni a hatóság feladatait és 
funkcióit.

Or. en

Módosítás 159
Milan Cabrnoch

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 160
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

stratégia tekintetében – meghatározza a 
biztosítékok azon szintjét, amelyet a 
nemzeti ellenőrző szervektől meg kell 
kapnia. Az Európai Bizottság biztosítja, 
hogy a követelményszint ne rójon 
adminisztratív terheket a 
kedvezményezettekre, tekintettel az alap
jellegére és arra, hogy a 
kedvezményezettek jórészt önkénteseken 
keresztül dolgoznak.

Or. en

Módosítás 161
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Az uniós költségvetési 
kötelezettségvállalásokat évente kell 
megtenni. A programozás eredményes 
irányítása érdekében az időközi kifizetési 
kérelmekre, az éves egyenleg és a végső 
egyenleg kifizetésére vonatkozóan közös 
szabályokat kell megállapítani.

(27) Az uniós költségvetési 
kötelezettségvállalásokat évente kell 
megtenni. A programozás eredményes 
irányítása érdekében az időközi kifizetési 
kérelmekre, az éves egyenleg és a végső 
egyenleg kifizetésére vonatkozóan 
egyszerű közös szabályokat kell 
megállapítani.

Or. fr

Módosítás 162
Milan Cabrnoch

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A Bizottság számára megfelelő 
biztosítékok garantálása céljából az időközi 
kifizetési kérelmek esetében a visszatérítés 
mértékének a kifizetési kérelemben foglalt 

(28) A Bizottság számára megfelelő 
biztosítékok garantálása céljából az időközi 
kifizetési kérelmek esetében a visszatérítés 
mértékének a kifizetési kérelemben foglalt 
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támogatható költségek 90 %-ának kell 
lennie.

támogatható költségek 100%-ának kell 
lennie.

Or. en

Módosítás 163
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Annak biztosítására, hogy az uniós 
költségvetésből egy adott pénzügyi évben 
finanszírozott kiadásokat az alkalmazandó 
szabályokkal összhangban használják fel, 
megfelelő keretet kell létrehozni a számlák 
éves vizsgálatához és elfogadásához. E 
keret értelmében a kijelölt szerveknek az 
operatív program vonatkozásában 
igazgatási megbízhatósági nyilatkozatot 
kell benyújtaniuk a Bizottsághoz, és ehhez 
csatolniuk kell a hitelesített éves 
beszámolókat, a záró ellenőrzési 
jelentésekről és az elvégzett 
ellenőrzésekről szóló éves összefoglalót, 
valamint egy független ellenőri véleményt 
és ellenőrzési jelentést.

(32) Annak biztosítására, hogy az uniós 
költségvetésből egy adott pénzügyi évben 
finanszírozott kiadásokat az alkalmazandó 
szabályokkal összhangban használják fel, 
megfelelő és egyszerű keretet kell 
létrehozni a számlák éves vizsgálatához és 
elfogadásához. E keret értelmében a 
kijelölt szerveknek az operatív program 
vonatkozásában igazgatási megbízhatósági 
nyilatkozatot kell benyújtaniuk a 
Bizottsághoz, és ehhez csatolniuk kell a 
hitelesített éves beszámolókat, a záró 
ellenőrzési jelentésekről és az elvégzett 
ellenőrzésekről szóló éves összefoglalót, 
valamint egy független ellenőri véleményt 
és ellenőrzési jelentést.

Or. fr

Módosítás 164
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Az uniós ellenőrzések gyakoriságának 
arányosnak kell lenni az Uniónak az 
alapból kifizetett támogatásával. 
Különösen az elvégzett pénzügyi 

(35) Az uniós ellenőrzések gyakoriságának 
arányosnak kell lenni az Uniónak az 
alapból kifizetett támogatásával. 
Különösen az elvégzett pénzügyi 
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ellenőrzések számát kell csökkenteni, 
amennyiben egy művelet teljes 
támogatható kiadása nem haladja meg a 
100 000 EUR összeget. 

Mindazonáltal lehetővé kell tenni az 
ellenőrzések bármely időpontban történő 
elvégzését, amennyiben bizonyítható a 
szabálytalanság vagy a csalás, illetve egy 
ellenőrzési minta részeként. Annak 
érdekében, hogy a Bizottság által végzett 
ellenőrzés arányos legyen a kockázattal, a 
Bizottságnak tudnia kell csökkenteni az 
operatív programok ellenőrzésével 
kapcsolatos munkát, amennyiben 
nincsenek jelentős hiányosságok, vagy 
amennyiben az ellenőrző hatóság 
megbízható. Az ellenőrzések során teljes 
körűen figyelembe kell venni ezenfelül az 
alap lakossági célcsoportjaira vonatkozó 
célkitűzéseket és azok tulajdonságait.

ellenőrzések számát kell csökkenteni, 
amennyiben egy művelet teljes 
támogatható kiadása nem haladja meg a 
100 000 EUR összeget. Mindazonáltal 
lehetővé kell tenni az ellenőrzések bármely 
időpontban történő elvégzését, amennyiben 
bizonyítható a szabálytalanság vagy a 
csalás, illetve egy ellenőrzési minta 
részeként. Annak érdekében, hogy a 
Bizottság által végzett ellenőrzés arányos 
legyen a kockázattal, a Bizottságnak tudnia 
kell csökkenteni az operatív programok 
ellenőrzésével kapcsolatos munkát, 
amennyiben nincsenek jelentős 
hiányosságok, vagy amennyiben az 
ellenőrző hatóság megbízható. Az 
ellenőrzések során teljes körűen 
figyelembe kell venni ezenfelül az alap 
lakossági célcsoportjaira vonatkozó 
célkitűzéseket és azok tulajdonságait, 
valamint az alap kedvezményezett 
szervezeteinek jótékonysági jellegét.

Or. fr

Módosítás 165
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) E rendelet tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat és betartja különösen az 
Európai Unió Alapjogi Chartája által 
elismert elveket, többek között az emberi 
méltóság, valamint a magán- és a családi 
élet tiszteletben tartását, a személyes 
adatok védelméhez való jogot, a 
gyermekek jogait, az idősek jogait, a 
nemek közötti egyenlőséget és a hátrányos 
megkülönböztetés tilalmát. E rendeletet a 
fenti jogokkal és elvekkel összhangban kell 
alkalmazni.

(41) E rendelet tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat és betartja különösen az 
Európai Unió Alapjogi Chartája által 
elismert elveket, többek között az emberi 
méltóság, valamint a magán- és a családi 
élet tiszteletben tartását, a személyes 
adatok védelméhez való jogot, a 
gyermekek jogait, a szociális 
támogatáshoz való jogot és a lakhatáshoz 
való jogot, az idősek jogait, a nemek 
közötti egyenlőséget és a hátrányos 
megkülönböztetés tilalmát. E rendeletet a 
fenti jogokkal és elvekkel összhangban kell 
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alkalmazni.

Or. fr

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

Rendeletre irányuló javaslat
41 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41a) Az élelmiszersegély abban az 
esetben történő drasztikus csökkenésének 
elkerülése érdekében, ha e rendelet 2014 
elején esedékes végrehajtása késik, a 
Bizottság megteszi az ahhoz szükséges 
átmeneti intézkedéseket, hogy az alap 
segélyétől függő személyek ne 
szenvedjenek többé az élelmiszerhiánytól.

Or. fr

Módosítás 167
Frédéric Daerden

Rendeletre irányuló javaslat
42 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42a) Tekintettel a közbeszerzések 
elindítási időpontjára, e rendelet 
elfogadásának, valamint az operatív 
programok elkészítésének határidőire, 
olyan szabályokra van szükség, 
amelyekkel 2014-ben zökkenőmentes 
átmenet valósulhat meg, az élelmiszer-
ellátás megszakadásának elkerülése 
érdekében.

Or. fr
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Módosítás 168
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
42 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42a) Biztosítani kell, hogy az alap
kiegészítse az ESZA alapján finanszírozott 
programokat és fellépéseket, és azt az 
ESZA-val a lehető legnagyobb mértékben 
összehangolják. A szegénység elleni 
küzdelemben kerülni kell a párhuzamos, 
adminisztratív terheket növelő, valamint a 
koordinációt és szinergiákat megnehezítő 
struktúrák kialakítását.

Or. en

Módosítás 169
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet a 2014. január 1. és 
2020. december 31. közötti időszakra 
létrehozza a leginkább rászoruló 
személyeket támogató európai 
segítségnyújtási alapot (a továbbiakban: az 
alap), és meghatározza az alap 
célkitűzéseit, támogatásának hatókörét, a 
rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat és 
elosztásuk feltételeit, valamint megállapítja 
az alap eredményességének biztosításához 
szükséges szabályokat.

(1) E rendelet a 2014. január 1. és 
2020. december 31. közötti időszakra 
létrehozza a leginkább rászoruló 
személyeket támogató európai élelmiszer-
támogatási alapot (a továbbiakban: az 
alap), és meghatározza az alap 
célkitűzéseit, támogatásának hatókörét, a 
rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat és 
elosztásuk feltételeit, valamint megállapítja 
az alap eredményességének biztosításához 
szükséges szabályokat. 2020-ig a nemzeti 
szervezeteknek fel kell készülniük az 
élelmiszer-támogatás ellátására, 
amennyiben a folytatásra igény van.

Or. fi



PE506.141v01-00 58/152 AM\928565HU.doc

HU

Módosítás 170
Sylvie Guillaume

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet a 2014. január 1. és 
2020. december 31. közötti időszakra 
létrehozza a leginkább rászoruló 
személyeket támogató európai 
segítségnyújtási alapot (a továbbiakban: az 
alap), és meghatározza az alap 
célkitűzéseit, támogatásának hatókörét, a 
rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat és 
elosztásuk feltételeit, valamint megállapítja 
az alap eredményességének biztosításához 
szükséges szabályokat.

(1) E rendelet a 2014. január 1. és 
2020. december 31. közötti időszakra 
létrehozza a rászoruló személyeket 
támogató európai élelmiszer-segélyezési
alapot (a továbbiakban: az alap), és 
meghatározza az alap célkitűzéseit, 
támogatásának hatókörét, a rendelkezésre 
álló pénzügyi forrásokat és elosztásuk 
feltételeit, valamint megállapítja az alap 
eredményességének biztosításához 
szükséges szabályokat.

Or. fr

Módosítás 171
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet a 2014. január 1. és 
2020. december 31. közötti időszakra 
létrehozza a leginkább rászoruló 
személyeket támogató európai 
segítségnyújtási alapot (a továbbiakban: az 
alap), és meghatározza az alap 
célkitűzéseit, támogatásának hatókörét, a 
rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat és 
elosztásuk feltételeit, valamint megállapítja 
az alap eredményességének biztosításához 
szükséges szabályokat.

(1) E rendelet a 2014. január 1. és 
2020. december 31. közötti időszakra 
létrehozza a leginkább rászoruló 
személyeket támogató európai 
segítségnyújtási alapot (a továbbiakban: az 
alap), és meghatározza az alap 
célkitűzéseit, támogatásának hatókörét, a 
rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat és 
elosztásuk feltételeit, valamint megállapítja 
az alap eredményességének biztosításához 
szükséges szabályokat.

Az alap célja a társadalmi kohézió 
támogatása és az EU 2020 szegénység 
felszámolására vonatkozó célkitűzéséhez 
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való hozzájárulás, az alap támogatja 
továbbá az ESZA kibővített, a szegénység 
elleni küzdelem átfogóbb megközelítését 
tartalmazó alkalmazási körét, különösen 
az ESZA-rendelet 3. cikkét.

Or. en

Módosítás 172
Ria Oomen-Ruijten

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet a 2014. január 1. és 
2020. december 31. közötti időszakra 
létrehozza a leginkább rászoruló 
személyeket támogató európai 
segítségnyújtási alapot (a továbbiakban: az 
alap), és meghatározza az alap 
célkitűzéseit, támogatásának hatókörét, a 
rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat és 
elosztásuk feltételeit, valamint megállapítja 
az alap eredményességének biztosításához 
szükséges szabályokat.

(1) E rendelet a 2014. január 1. és 
2020. december 31. közötti időszakra 
létrehozza a leginkább rászoruló 
személyeket támogató európai 
segítségnyújtási alapot (a továbbiakban: az 
alap), amely az átmeneti költségvetési 
problémákkal küzdő tagállamok részére 
használható fel, tekintettel arra, hogy ezek 
azok a tagállamok, ahol a leggyakrabban 
fordul elő a szegénység. A rendelet
meghatározza az alap célkitűzéseit, 
támogatásának hatókörét, a rendelkezésre 
álló pénzügyi forrásokat és elosztásuk 
feltételeit, valamint megállapítja az alap 
eredményességének biztosításához 
szükséges szabályokat.

Or. nl

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

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet a 2014. január 1. és 
2020. december 31. közötti időszakra 
létrehozza a leginkább rászoruló 
személyeket támogató európai 
segítségnyújtási alapot (a továbbiakban: az 
alap), és meghatározza az alap 
célkitűzéseit, támogatásának hatókörét, a 
rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat és 
elosztásuk feltételeit, valamint megállapítja 
az alap eredményességének biztosításához 
szükséges szabályokat.

(1) E rendelet a 2014. január 1. és 2020. 
december 31. közötti időszakra létrehozza 
a leginkább rászoruló személyeket 
támogató európai segítségnyújtási alapot (a 
továbbiakban: az alap), és meghatározza az 
alap célkitűzéseit, támogatásának 
hatókörét, a rendelkezésére álló pénzügyi 
forrásokat és elosztásuk feltételeit, 
valamint megállapítja az alap 
eredményességének és egyszerűségének
biztosításához szükséges szabályokat.

Or. fr

Módosítás 174
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet a 2014. január 1. és 
2020. december 31. közötti időszakra 
létrehozza a leginkább rászoruló 
személyeket támogató európai 
segítségnyújtási alapot (a továbbiakban: az 
alap), és meghatározza az alap 
célkitűzéseit, támogatásának hatókörét, a 
rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat és 
elosztásuk feltételeit, valamint megállapítja 
az alap eredményességének biztosításához 
szükséges szabályokat.

(1) E rendelet a 2014. január 1. és 2020. 
december 31. közötti időszakra létrehozza 
a leginkább rászoruló személyeket 
támogató európai segítségnyújtási alapot (a 
továbbiakban: az alap), és meghatározza az 
alap célkitűzéseit, támogatásának 
hatókörét, a rendelkezésére álló pénzügyi 
forrásokat és elosztásuk feltételeit, 
valamint megállapítja az alap 
eredményességének és egyszerűségének
biztosításához szükséges szabályokat.

Or. fr

Módosítás 175
Sylvie Guillaume

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

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

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 177
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

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

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Indokolás

Az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében szereplő szubszidiaritás elvével összhangban.

Módosítás 179
Csaba Őry
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 180
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. „leginkább rászoruló személyek”: olyan 
természetes személyek, egyének, vagy az e 
személyekből álló családok, háztartások 
vagy csoportok, akiknek rászorultságát a 
nemzeti illetékes hatóságok által a 
partnerszervezetekkel együttműködve
meghatározott és az említett illetékes 
hatóságok által jóváhagyott objektív 
kritériumok szerint határozták meg; 
nevezetesen a leginkább rászorulók 
számára történő élelmiszerosztás, vagy a 
hajléktalanok és a szegénység vagy 
társadalmi kirekesztés által sújtott 
személyek segítése terén már 
tevékenykedő nemzeti, regionális és helyi 
szervezetek;

Or. fr
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Módosítás 181
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „partnerszervezet”: olyan közszervezet 
vagy nonprofit szervezet, amely 
közvetlenül vagy más partnerszervezetek 
révén élelmiszert és árukat juttat a 
leginkább rászoruló személyekhez, és 
amelynek műveleteit a 29. cikk 
(3) bekezdésének b) pontja értelmében az 
irányító hatóság választja ki;

2. „partnerszervezet”: olyan közszervezet 
vagy nonprofit szervezet, amely 
közvetlenül vagy más partnerszervezetek 
révén élelmiszert juttat a leginkább 
rászoruló személyekhez, és amelynek 
műveleteit a 29. cikk (3) bekezdésének 
b) pontja értelmében az irányító hatóság 
választja ki;

Or. fi

Módosítás 182
Csaba Őry

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „partnerszervezet”: olyan közszervezet 
vagy nonprofit szervezet, amely 
közvetlenül vagy más partnerszervezetek 
révén élelmiszert és árukat juttat a 
leginkább rászoruló személyekhez, és 
amelynek műveleteit a 29. cikk 
(3) bekezdésének b) pontja értelmében az 
irányító hatóság választja ki;

2. „partnerszervezet”: olyan közszervezet 
vagy nonprofit szervezet, amely 
közvetlenül élelmiszert és árukat juttat a 
leginkább rászoruló személyekhez, és 
amelynek műveleteit a 29. cikk 
(3) bekezdésének b) pontja értelmében az 
irányító hatóság választja ki;

Or. en

Módosítás 183
Sylvie Guillaume
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „partnerszervezet”: olyan közszervezet 
vagy nonprofit szervezet, amely 
közvetlenül vagy más partnerszervezetek 
révén élelmiszert és árukat juttat a 
leginkább rászoruló személyekhez, és 
amelynek műveleteit a 29. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja értelmében az 
irányító hatóság választja ki;

2. „partnerszervezet”: olyan közszervezet 
vagy nonprofit szervezet, amely 
közvetlenül vagy más partnerszervezetek 
révén élelmiszert juttat a rászoruló 
személyekhez, és amelynek műveleteit a 
29. cikk (3) bekezdésének b) pontja 
értelmében az irányító hatóság választja ki;

Or. fr

Módosítás 184
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „partnerszervezet”: olyan közszervezet 
vagy nonprofit szervezet, amely 
közvetlenül vagy más partnerszervezetek 
révén élelmiszert és árukat juttat a 
leginkább rászoruló személyekhez, és 
amelynek műveleteit a 29. cikk 
(3) bekezdésének b) pontja értelmében az 
irányító hatóság választja ki;

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. es

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

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „partnerszervezet”: olyan közszervezet 
vagy nonprofit szervezet, amely 
közvetlenül vagy más partnerszervezetek 
révén élelmiszert és árukat juttat a 
leginkább rászoruló személyekhez, és 
amelynek műveleteit a 29. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja értelmében az 
irányító hatóság választja ki;

2. „partnerszervezet”: olyan közszervezet 
vagy nonprofit szervezet, amely 
közvetlenül vagy más partnerszervezetek 
révén élelmiszert és/vagy árukat juttat a 
leginkább rászoruló személyekhez, és 
amelynek műveleteit a 29. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja értelmében az 
irányító hatóság választja ki;

Or. fr

Módosítás 186
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. „tagállam”: az alapban részt vevő 
tagállam;

Or. en

Módosítás 187
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „kedvezményezett”: a közszférához 
vagy a magánszférához tartozó szerv, 
amely felelős a műveletek 
kezdeményezéséért vagy azok 
kezdeményezéséért és végrehajtásáért;

6. „kedvezményezett”: olyan közszférához 
tartozó szerv vagy nonprofit egyesület, 
amely felelős a műveletek 
kezdeményezéséért vagy azok 
kezdeményezéséért és végrehajtásáért;

Or. fr
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Módosítás 188
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fi

Módosítás 189
Frédéric Daerden

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

7. „végső kedvezményezett”: az élelmiszert 
vagy termékeket kapó, illetve a tagállamok 
által a nemzeti helyzet függvényében 
meghatározott kísérő intézkedések előnyeit 
élvező leginkább rászoruló személyek;

Or. fr

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

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

7. „végső kedvezményezett”: az élelmiszert 
vagy termékeket kapó, illetve a kísérő 
intézkedések előnyeit élvező leginkább 
rászoruló személyek, vagyis akik 
élelmiszer- és/vagy anyagi nélkülözés 



PE506.141v01-00 68/152 AM\928565HU.doc

HU

áldozatai, megkülönböztetés nélkül;

Or. fr

Módosítás 191
Sylvie Guillaume

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 192
Emer Costello

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – i pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. „kísérő intézkedések”: az élelmiszer és 
az áruk elosztásán túlmutató intézkedések, 
amelyek célja a társadalmi kirekesztés 
leküzdése és a végső kedvezményezettek 
életkörülményeinek javítása – független 
életvitelük lehetővé tétele érdekében –, 
valamint a társadalmi vészhelyzetek 
részvételen alapuló és fenntartható 
kezelése;

Or. en

Módosítás 193
Niccolò Rinaldi, Marian Harkin
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – i pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. „kísérő intézkedések”: az élelmiszer és 
az áruk elosztásán túlmutató intézkedések, 
amelyek célja a társadalmi vészhelyzetek 
részvételen alapuló és fenntartható 
kezelése;

Or. en

Módosítás 194
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. „irányító, kontroll és ellenőrző 
hatóságok”: az Európai Szociális Alap 
irányítással, ellenőrzéssel és auditálással 
foglalkozó hatóságai.

Or. en

Módosítás 195
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. „közreműködő szervezet”: közjogi vagy
magánjogi intézmény, amely irányító vagy 
igazoló hatóság illetékessége alatt jár el, 
vagy ilyen hatóság nevében hajt végre 
feladatokat a műveleteket végrehajtó 
kedvezményezettek vonatkozásában;

9. „közreműködő szervezet”: bármely 
közjogi intézmény vagy nonprofit 
egyesület, amely irányító vagy igazoló
hatóság illetékessége alatt jár el, vagy ilyen 
hatóság nevében hajt végre feladatokat a 
műveleteket végrehajtó 
kedvezményezettek vonatkozásában;
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Or. fr

Módosítás 196
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az alap azáltal ösztönzi a társadalmi 
kohéziót az Unión belül, hogy az 
Európa 2020 stratégiának megfelelően 
hozzájárul a szegénység és társadalmi 
kirekesztés kockázatának kitett lakosok 
számát legalább 20 millióval csökkenteni 
kívánó célkitűzés megvalósításához. Az 
alap a leginkább rászoruló személyek 
számára nyújtott nem pénzügyi jellegű 
támogatás biztosításával hozzájárul az 
Unión belüli szegénység legsúlyosabb 
formáinak enyhítésére irányuló konkrét 
célkitűzés megvalósításához. E célkitűzés 
megvalósításának mérése az alapból 
támogatásban részesülő személyek 
számával történik.

(1) Az alap azáltal ösztönzi a társadalmi 
kohéziót az Unión belül, hogy az 
Európa 2020 stratégiának megfelelően 
hozzájárul a szegénység és társadalmi 
kirekesztés kockázatának kitett lakosok 
számát legalább 20 millióval csökkenteni 
kívánó célkitűzés megvalósításához. Az 
alap a leginkább rászoruló személyek 
számára nyújtott élelmiszer-támogatás 
biztosításával hozzájárul az Unión belüli 
szegénység legsúlyosabb formáinak 
enyhítésére irányuló konkrét célkitűzés 
megvalósításához. E célkitűzés 
megvalósításának mérése az alapból 
támogatásban részesülő személyek 
számával történik. Az alap különleges 
célokat támogat, amelyek csökkentik az 
élelmiszer-felesleg mennyiségét és 
éghajlati hatásait.

Or. fi

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

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az alap azáltal ösztönzi a társadalmi 
kohéziót az Unión belül, hogy az 
Európa 2020 stratégiának megfelelően 
hozzájárul a szegénység és társadalmi 

(1) Az alap azáltal ösztönzi a társadalmi 
kohéziót az Unión belül, hogy az 
Európa 2020 stratégiának megfelelően 
hozzájárul a szegénység és társadalmi 
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kirekesztés kockázatának kitett lakosok 
számát legalább 20 millióval csökkenteni 
kívánó célkitűzés megvalósításához. Az 
alap a leginkább rászoruló személyek 
számára nyújtott nem pénzügyi jellegű 
támogatás biztosításával hozzájárul az 
Unión belüli szegénység legsúlyosabb 
formáinak enyhítésére irányuló konkrét
célkitűzés megvalósításához. E célkitűzés 
megvalósításának mérése az alapból 
támogatásban részesülő személyek 
számával történik.

kirekesztés kockázatának kitett lakosok 
számát legalább 20 millióval csökkenteni 
kívánó célkitűzés megvalósításához. A 
leginkább rászoruló személyek számára 
nem pénzügyi segítség nyújtásával
hozzájárul az Unión belül az 
élelmiszerhiány felszámolására irányuló 
célkitűzés eléréséhez. E célkitűzés 
megvalósításának mérése az alapból 
támogatásban részesülő személyek 
számával történik.

Or. fr

Módosítás 198
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az alap azáltal ösztönzi a társadalmi 
kohéziót az Unión belül, hogy az 
Európa 2020 stratégiának megfelelően 
hozzájárul a szegénység és társadalmi 
kirekesztés kockázatának kitett lakosok 
számát legalább 20 millióval csökkenteni 
kívánó célkitűzés megvalósításához. Az 
alap a leginkább rászoruló személyek 
számára nyújtott nem pénzügyi jellegű 
támogatás biztosításával hozzájárul az 
Unión belüli szegénység legsúlyosabb 
formáinak enyhítésére irányuló konkrét 
célkitűzés megvalósításához. E célkitűzés 
megvalósításának mérése az alapból 
támogatásban részesülő személyek 
számával történik.

(1) Az alap azáltal ösztönzi a társadalmi 
kohéziót, fokozza a társadalmi befogadást 
és küzdelmet folytat a szegénység ellen az 
Unión belül, hogy az 
Európa 2020 stratégiának megfelelően 
hozzájárul a szegénység és társadalmi 
kirekesztés kockázatának kitett lakosok 
számát legalább 20 millióval csökkenteni 
kívánó célkitűzés megvalósításához. Az 
alap a leginkább rászoruló személyek 
számára nyújtott nem pénzügyi jellegű 
támogatás biztosításával hozzájárul az 
Unión belüli szegénység legsúlyosabb 
formáinak enyhítésére és felszámolására 
irányuló konkrét célkitűzés 
megvalósításához, és a leginkább 
rászoruló személyek javát – a friss és 
szezonális termékek kellő 
hangsúlyozásával tápláló, egészséges, 
minőségi élelmiszerrel, való ellátásuk 
révén – szolgáló helyi és regionális 
élelmiszer-ellátási láncok révén.
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E célkitűzés megvalósításának mérése az 
alapból támogatásban részesülő személyek 
számával, valamint a segítségnyújtás és a 
helyi és regionális élelmiszer-ellátási 
hálózatok használata révén a végső 
kedvezményezetteket illetően a 
strukturális javulás minőségi és 
mennyiségi értékelésével történik.

Or. en

Módosítás 199
Sylvie Guillaume

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az alap azáltal ösztönzi a társadalmi 
kohéziót az Unión belül, hogy az 
Európa 2020 stratégiának megfelelően 
hozzájárul a szegénység és társadalmi 
kirekesztés kockázatának kitett lakosok 
számát legalább 20 millióval csökkenteni 
kívánó célkitűzés megvalósításához. Az 
alap a leginkább rászoruló személyek 
számára nyújtott nem pénzügyi jellegű 
támogatás biztosításával hozzájárul az 
Unión belüli szegénység legsúlyosabb 
formáinak enyhítésére irányuló konkrét 
célkitűzés megvalósításához. E célkitűzés 
megvalósításának mérése az alapból 
támogatásban részesülő személyek 
számával történik.

(1) Az alap azáltal ösztönzi a társadalmi 
kohéziót az Unión belül, hogy az 
Európa 2020 stratégiának megfelelően 
hozzájárul a szegénység és társadalmi 
kirekesztés kockázatának kitett lakosok 
számát legalább 20 millióval csökkenteni 
kívánó célkitűzés megvalósításához. Az 
alap a rászoruló személyek számára 
nyújtott nem pénzügyi jellegű támogatás 
biztosításával hozzájárul az Unión belüli 
szegénység legsúlyosabb formáinak 
enyhítésére irányuló konkrét célkitűzés 
megvalósításához. E célkitűzés 
megvalósításának mérése az alapból 
támogatásban részesülő személyek 
számával történik.

Or. fr

Módosítás 200
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az alap azáltal ösztönzi a társadalmi 
kohéziót az Unión belül, hogy az 
Európa 2020 stratégiának megfelelően 
hozzájárul a szegénység és társadalmi 
kirekesztés kockázatának kitett lakosok 
számát legalább 20 millióval csökkenteni 
kívánó célkitűzés megvalósításához. Az 
alap a leginkább rászoruló személyek 
számára nyújtott nem pénzügyi jellegű 
támogatás biztosításával hozzájárul az 
Unión belüli szegénység legsúlyosabb 
formáinak enyhítésére irányuló konkrét 
célkitűzés megvalósításához. E célkitűzés 
megvalósításának mérése az alapból 
támogatásban részesülő személyek 
számával történik.

(1) Az alap azáltal ösztönzi a társadalmi 
kohéziót az Unión belül, hogy az 
Európa 2020 stratégiának megfelelően 
hozzájárul a szegénység és társadalmi 
kirekesztés kockázatának kitett lakosok 
számát legalább 20 millióval csökkenteni 
kívánó célkitűzés megvalósításához. Az 
alap a leginkább rászoruló személyek 
számára nyújtott nem pénzügyi jellegű 
támogatás biztosításával hozzájárul az 
Unión belüli szegénység legsúlyosabb 
formáinak – elsősorban az élelmiszerhiány 
– enyhítésére irányuló konkrét célkitűzés 
megvalósításához. E célkitűzés 
megvalósításának mérése az alapból 
támogatásban részesülő személyek 
számával történik.

Or. es

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

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az alap azáltal ösztönzi a társadalmi 
kohéziót az Unión belül, hogy az 
Európa 2020 stratégiának megfelelően 
hozzájárul a szegénység és társadalmi 
kirekesztés kockázatának kitett lakosok 
számát legalább 20 millióval csökkenteni 
kívánó célkitűzés megvalósításához. Az 
alap a leginkább rászoruló személyek 
számára nyújtott nem pénzügyi jellegű 
támogatás biztosításával hozzájárul az 
Unión belüli szegénység legsúlyosabb 
formáinak enyhítésére irányuló konkrét 
célkitűzés megvalósításához. E célkitűzés 
megvalósításának mérése az alapból 

(1) Az alap azáltal ösztönzi a társadalmi 
kohéziót az Unión belül, hogy az 
Európa 2020 stratégiának megfelelően 
hozzájárul a szegénység és társadalmi 
kirekesztés kockázatának kitett lakosok 
számát legalább 20 millióval csökkenteni 
kívánó célkitűzés megvalósításához. Az 
alap a leginkább rászoruló személyek 
számára nyújtott nem pénzügyi jellegű 
támogatás biztosításával hozzájárul az 
Unión belüli szegénység legsúlyosabb 
formáinak enyhítésére irányuló konkrét 
célkitűzés megvalósításához. E célkitűzés 
megvalósításának mérése az alapból 
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támogatásban részesülő személyek 
számával történik.

támogatásban részesülő személyek 
számával történik. Az alap, a leginkább 
rászorulók érdekében – az élelmiszer-
piramist szem előtt tartva – támogatja a 
helyi és regionális élelmiszer-termelési és 
-forgalmazási láncokat.

Or. es

Indokolás

Az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében szereplő szubszidiaritás elvével összhangban.

Módosítás 202
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az alap azáltal ösztönzi a társadalmi 
kohéziót az Unión belül, hogy az 
Európa 2020 stratégiának megfelelően 
hozzájárul a szegénység és társadalmi 
kirekesztés kockázatának kitett lakosok 
számát legalább 20 millióval csökkenteni 
kívánó célkitűzés megvalósításához. Az 
alap a leginkább rászoruló személyek 
számára nyújtott nem pénzügyi jellegű 
támogatás biztosításával hozzájárul az 
Unión belüli szegénység legsúlyosabb 
formáinak enyhítésére irányuló konkrét 
célkitűzés megvalósításához. E célkitűzés 
megvalósításának mérése az alapból 
támogatásban részesülő személyek 
számával történik.

(1) Az alap azáltal ösztönzi a társadalmi 
kohéziót az Unión belül, hogy az 
Európa 2020 stratégiának megfelelően 
hozzájárul a szegénység és társadalmi 
kirekesztés kockázatának kitett lakosok 
számát legalább 20 millióval csökkenteni 
kívánó célkitűzés megvalósításához. Az 
alap a leginkább rászoruló személyek 
számára nyújtott nem pénzügyi jellegű 
támogatás biztosításával hozzájárul az 
Unión belüli szegénység legsúlyosabb 
formáinak enyhítésére irányuló konkrét 
célkitűzés megvalósításához, 
adományokkal, illetve kísérő vagy segítő 
intézkedésekkel, hogy tartósan távol 
maradjanak a szegénységtől. E célkitűzés 
megvalósításának mérése az alapból 
támogatásban részesülő személyek 
számával történik.

Or. fr
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Módosítás 203
Csaba Őry, Elisabeth Morin-Chartier

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az alap azáltal ösztönzi a társadalmi 
kohéziót az Unión belül, hogy az 
Európa 2020 stratégiának megfelelően 
hozzájárul a szegénység és társadalmi 
kirekesztés kockázatának kitett lakosok 
számát legalább 20 millióval csökkenteni 
kívánó célkitűzés megvalósításához. Az 
alap a leginkább rászoruló személyek 
számára nyújtott nem pénzügyi jellegű 
támogatás biztosításával hozzájárul az 
Unión belüli szegénység legsúlyosabb 
formáinak enyhítésére irányuló konkrét 
célkitűzés megvalósításához. E célkitűzés 
megvalósításának mérése az alapból 
támogatásban részesülő személyek 
számával történik.

(1) Az alap azáltal ösztönzi a társadalmi 
kohéziót az Unión belül, hogy az 
Európa 2020 stratégiának megfelelően 
hozzájárul a szegénység és társadalmi 
kirekesztés kockázatának kitett lakosok 
számát legalább 20 millióval csökkenteni 
kívánó célkitűzés megvalósításához és 
emberi perspektívát kínál ezen emberek 
számára. Az alap a leginkább rászoruló 
személyek számára nyújtott nem pénzügyi 
jellegű támogatás biztosításával hozzájárul 
az Unión belüli szegénység legsúlyosabb 
formáinak enyhítésére irányuló konkrét 
célkitűzés megvalósításához. E célkitűzés 
megvalósításának mérése az alapból 
támogatásban részesülő személyek 
számával történik.

Or. en

Módosítás 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

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az alapot a nemzeti stratégiák 
kiegészítésére, nem pedig a szegénység 
felszámolására és a társadalmi 
befogadásra irányuló hosszú távú, 
fenntartható nemzeti programok –
amelyek továbbra is a tagállamok 
feladatát képezik – helyett vagy azok 
mérséklésére kell felhasználni.
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Or. en

Indokolás

A tagállamoknak tovább kell folytatniuk a szegénység, a nélkülözés és a társadalmi 
kirekesztés felszámolását célzó, hosszú távú projektek kidolgozását. Ezt a feladatot semmiféle 
módon nem válthatja fel, illetve nem csökkentheti az európai alap forrásainak felhasználása.

Módosítás 205
Sylvie Guillaume

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az alap olyan nemzeti programokat 
támogat, amelyek keretében élelmiszert 
juttatnak a rászoruló személyek számára.

Or. fr

Módosítás 206
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az alap olyan nemzeti programokat 
támogat, amelyek keretében a tagállamok 
által kiválaszott partnerszervezeteken 
keresztül élelmiszert juttatnak a leginkább 
rászoruló személyek számára.

Or. fi

Módosítás 207
Minodora Cliveti
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az alap olyan nemzeti programokat 
támogat, amelyek keretében a tagállamok 
által a regionális és helyi hatóságok 
bevonásával kiválasztott 
partnerszervezeteken keresztül a 
hajléktalanok és a gyermekek számára 
személyes felhasználásra szánt élelmiszert 
és alapvető fogyasztási cikkeket juttatnak a 
leginkább rászoruló személyek számára.

Or. en

Módosítás 208
Frédéric Daerden

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 209
Ria Oomen-Ruijten

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az alap a hajléktalanokra és a 
gyermekekre irányuló nemzeti 
programokat támogathat és indíthat el
személyes felhasználásra szánt élelmiszer 
és alapvető fogyasztási cikkek
beszerzésére, és ezeket a tagállamok által 
kiválaszott partnerszervezeteken keresztül
juttatják el a leginkább rászoruló 
személyek számára.

Or. nl

Módosítás 210
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az alap a tagállamok kérésére olyan 
nemzeti programokat támogathat, amelyek 
keretében a tagállamok által kiválaszott 
partnerszervezeteken keresztül a 
hajléktalanok és a gyermekek számára 
személyes felhasználásra szánt, minőségi
élelmiszert és alapvető fogyasztási 
cikkeket juttatnak a leginkább rászoruló 
személyek számára.

Or. en

Módosítás 211
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

támogat, amelyek keretében a tagállamok 
által kiválaszott partnerszervezeteken 
keresztül személyes felhasználásra szánt 
élelmiszert és alapvető fogyasztási 
cikkeket juttatnak a leginkább rászoruló 
személyek számára.

Or. es

Módosítás 212
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az alap olyan nemzeti programokat 
támogat, amelyek keretében a tagállamok 
által kiválaszott partnerszervezeteken 
keresztül a rászoruló személyek, például 
hajléktalanok, gyermekek vagy idősek 
számára személyes felhasználásra szánt 
élelmiszert és alapvető fogyasztási 
cikkeket juttatnak a leginkább rászoruló 
személyek számára.

Or. fr

Módosítás 213
Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

Az élelmiszerrel és alapvető termékekkel való ellátásnak prioritást kell élveznie a többi 
fellépéssel szemben, hogy legalább a létfontosságú minimumhoz hozzájusson az a közel 43 
millió európai, akik nem tudnak eleget vagy megfelelően táplálkozni.

Módosítás 214
Csaba Őry

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az alap olyan nemzeti programokat 
támogat, amelyek keretében a tagállamok 
által kiválasztott, a újbóli társadalmi 
beilleszkedési intézkedésekben részt vevő
partnerszervezeteken keresztül személyes 
felhasználásra szánt élelmiszert és alapvető 
fogyasztási cikkeket juttatnak a leginkább 
rászoruló személyek számára.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az alap olyan nemzeti programokat 
támogat, amelyek keretében a tagállamok 
által kiválaszott partnerszervezeteken 
keresztül a leginkább rászoruló személyek
számára személyes felhasználásra szánt 
élelmiszert és alapvető fogyasztási 
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cikkeket juttatnak a leginkább rászoruló 
személyek számára.

Or. fr

Módosítás 216
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 217
Kinga Göncz

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az alapnak ki kell terjednie a 
hátrányos helyzetű gyermekek nyári 
szünidő alatti – amikor az iskola nem 
biztosít napi étkezést – élelmiszer-
termékekkel való ellátására is.

Or. en

Módosítás 218
Sari Essayah
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az alap az élelmiszer– és 
termékelosztást kiegészítő, a leginkább 
rászoruló személyek újbóli társadalmi 
beilleszkedéséhez hozzájáruló kísérő 
intézkedéseket is támogathat.

(2) Az alap az élelmiszer-elosztást
kiegészítő, a leginkább rászoruló 
személyek újbóli társadalmi 
beilleszkedéséhez hozzájáruló kísérő 
intézkedéseket is támogathat.

Or. fi

Módosítás 219
Minodora Cliveti

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az alap az élelmiszer- és 
termékelosztást kiegészítő, a leginkább 
rászoruló személyek újbóli társadalmi 
beilleszkedéséhez hozzájáruló kísérő 
intézkedéseket is támogathat.

(2) Az alap az élelmiszer- és 
termékelosztást kiegészítő, a leginkább 
rászoruló személyek újbóli társadalmi 
beilleszkedéséhez hozzájáruló kísérő 
intézkedéseket is támogathat, különösen 
vidéki területen az idős nők, a roma 
kisebbséghez tartozó nők, a 
családfenntartó nők és a 45 évnél idősebb 
nők számára.

Or. en

Módosítás 220
Kinga Göncz

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az alap az élelmiszer– és 
termékelosztást kiegészítő, a leginkább 
rászoruló személyek újbóli társadalmi 

(2) Az alap az élelmiszer- és 
termékelosztást kiegészítő, a leginkább 
rászoruló személyek újbóli társadalmi 
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beilleszkedéséhez hozzájáruló kísérő 
intézkedéseket is támogathat.

beilleszkedéséhez hozzájáruló kísérő 
intézkedéseket is támogathat. Annak 
alapján azonban, hogy az alap csak 
korlátozott mennyiségű forrást kapott, 
miközben körülbelül 40 millió ember 
szenved súlyos anyagi nélkülözéstől, az 
összes lehetséges kísérő intézkedést az 
Európai Szociális Alappal szorosan 
összehangolva kell megvalósítani.

Or. en

Módosítás 221
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az alap az élelmiszer– és 
termékelosztást kiegészítő, a leginkább 
rászoruló személyek újbóli társadalmi 
beilleszkedéséhez hozzájáruló kísérő 
intézkedéseket is támogathat.

(2) Az alap a tagállamok kérésére a 
leginkább rászoruló személyek újbóli 
társadalmi beilleszkedéséhez és az (1) 
bekezdésben említett segélytől való 
jövőbeni függőség mérsékléséhez 
hozzájáruló támogatási intézkedéseket is 
támogathat.

Or. en

Módosítás 222
Sylvie Guillaume

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az alap az élelmiszer- és 
termékelosztást kiegészítő, a leginkább 
rászoruló személyek újbóli társadalmi 
beilleszkedéséhez hozzájáruló kísérő 
intézkedéseket is támogathat.

(2) Az alap az élelmiszer-elosztást
kiegészítő, a rászoruló személyek újbóli 
társadalmi beilleszkedéséhez hozzájáruló 
kísérő intézkedéseket is támogathat.
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Or. fr

Módosítás 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

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az alap az élelmiszer- és 
termékelosztást kiegészítő, a leginkább 
rászoruló személyek újbóli társadalmi 
beilleszkedéséhez hozzájáruló kísérő 
intézkedéseket is támogathat.

(2) Az alap elsősorban az élelmiszer- és 
termékelosztást kiegészítő, a leginkább 
rászoruló személyek újbóli társadalmi 
beilleszkedéséhez hozzájáruló kísérő 
intézkedéseket is támogathat, egyben 
ösztönöznie kell az azokkal a 
szervezetekkel való együttműködést, 
amelyek a szegénység felszámolására és a 
hosszú távú újbóli társadalmi 
beilleszkedésre összpontosítanak.

Or. en

Indokolás

Az alap szimbolikus jellegű és ezért elsősorban az élelmiszersegélyre kell összpontosítania. A 
vészhelyzeti élelmiszer-segélyezés igen eltérő a szegénység hosszú távú felszámolásán dolgozó 
szervezetek által végzett munkától, amelyhez gyakorta külön képzés és/vagy szakképzettség 
szükséges. Ezeknek a szervezeteknek azonban hasznos lehet az élelmiszerkészletek 
elérhetősége, és ezért biztosan vannak olyan módozatok, amelyek révén az eltérő szerepkörű 
szervezetek az együttműködéssel erősíthetik hatásukat.

Módosítás 224
Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az alap az élelmiszer– és 
termékelosztást kiegészítő, a leginkább 
rászoruló személyek újbóli társadalmi 

(2) Az alap az élelmiszer- és 
termékelosztást kiegészítő, a leginkább 
rászoruló személyek újbóli társadalmi 
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beilleszkedéséhez hozzájáruló kísérő 
intézkedéseket is támogathat.

beilleszkedéséhez hozzájáruló kísérő 
intézkedéseket is támogathat. Ugyanakkor 
az élelmiszerrel és alapvető termékekkel 
való ellátásnak továbbra is prioritást kell 
élveznie.

Or. fr

Indokolás

Az élelmiszerrel és alapvető termékekkel való ellátásnak prioritást kell élveznie a többi 
fellépéssel szemben, hogy legalább a létfontosságú minimumhoz hozzájusson az a közel 43 
millió európai, akik nem tudnak eleget vagy megfelelően táplálkozni.

Módosítás 225
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az alap az élelmiszer- és 
termékelosztást kiegészítő, a leginkább 
rászoruló személyek újbóli társadalmi 
beilleszkedéséhez hozzájáruló kísérő 
intézkedéseket is támogathat.

(2) Az alap az élelmiszer- és 
termékelosztást a partnerszervezetek 
közreműködésével kiegészítő, a leginkább 
rászoruló személyek újbóli társadalmi 
beilleszkedéséhez és életminőségük 
javításához hozzájáruló, és/vagy emberi 
méltóságuk védelmét célzó kísérő 
intézkedéseket is támogathat.

Or. fr

Módosítás 226
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az alap a tagállamok kérésére 
támogatást és/vagy felszerelést nyújthat a 
kedvezményezetteknek abból a célból, 
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hogy jobban vagy eredményesebben 
hasznosíthassák a helyi élelmiszer-ellátási 
láncokat, ezzel növelve és diverzifikálva a 
leginkább rászorulók számára nyújtott 
élelmiszer-ellátást és egyben megelőzve az 
élelmiszer-hulladékot.

Or. en

Módosítás 227
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az alap a kedvezményezetteknek 
támogatást nyújthat abból a célból, hogy 
jobban hasznosíthassák a helyi ellátási 
láncokat, és ezzel megelőzzék az 
élelmiszer-hulladékot.

Or. en

Módosítás 228
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az alap ösztönzi a kölcsönös tanulást, a 
hálózatépítést és a bevált gyakorlatok 
terjesztését a leginkább rászoruló 
személyeknek nyújtott nem pénzügyi 
jellegű támogatás területén.

(3) Az alap ösztönzi a kölcsönös tanulást, a 
hálózatépítést és a bevált gyakorlatok 
terjesztését a leginkább rászoruló 
személyeknek nyújtott élelmiszer-
támogatás területén.

Or. fi
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Módosítás 229
Sylvie Guillaume

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az alap ösztönzi a kölcsönös tanulást, a 
hálózatépítést és a bevált gyakorlatok 
terjesztését a leginkább rászoruló 
személyeknek nyújtott nem pénzügyi 
jellegű támogatás területén.

(3) Az alap ösztönzi a kölcsönös tanulást, a 
hálózatépítést és a bevált gyakorlatok 
terjesztését a rászoruló személyeknek 
nyújtott nem pénzügyi jellegű támogatás 
területén.

Or. fr

Módosítás 230
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az alap ösztönzi a kölcsönös tanulást, a 
hálózatépítést és a bevált gyakorlatok 
terjesztését a leginkább rászoruló 
személyeknek nyújtott nem pénzügyi 
jellegű támogatás területén.

(3) Az alap az alapot igénybe vevő 
kedvezményezettek és az azonos célú, az 
alapot és/vagy más állami finanszírozást 
igénybe nem vevő nonprofit szervezetek 
körében is ösztönzi a kölcsönös tanulást, a 
hálózatépítést és a bevált gyakorlatok 
terjesztését a leginkább rászoruló 
személyeknek nyújtott nem pénzügyi 
jellegű támogatás területén.

Or. en

Módosítás 231
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az alap ösztönzi a kölcsönös tanulást, a 
hálózatépítést és a bevált gyakorlatok 
terjesztését a leginkább rászoruló 
személyeknek nyújtott nem pénzügyi 
jellegű támogatás területén.

(3) Az alap európai szinten ösztönzi a 
kölcsönös tanulást, a hálózatépítést és a 
bevált gyakorlatok terjesztését a leginkább 
rászoruló személyeknek nyújtott nem 
pénzügyi jellegű támogatás területén.

Or. fr

Módosítás 232
Frédéric Daerden

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az alap mindent megtesz az 
élelmiszer-hulladék elleni küzdelembe 
(például az üzemeltetési engedély 
megszerzésének feltételéül szabják, hogy a 
szupermarketek eladatlan 
élelmiszerkészleteiket élelmiszerbankok 
részére juttassák el), valamint a 
szegénység és a kirekesztés elleni 
küzdelembe illeszkedő helyi szintű 
kezdeményezések támogatása érdekében.

Or. fr

Módosítás 233
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy 
csak a 2., 2a. (új) vagy a 3. célkitűzést 
veszik igénybe. Az 1. célkitűzést igénybe 
vevő tagállamok számára kötelező a 2a. 
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(új) és a 3. célkitűzés igénybevétele is.

Or. en

Módosítás 234
Ria Oomen-Ruijten

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Unió költségvetésének az alap 
számára juttatott részét a tagállamok és a 
Bizottság közötti megosztott irányítás 
keretében hajtják végre a költségvetési 
rendelet 55. cikke (1) bekezdése 
b) pontjának megfelelően, a Bizottság 
kezdeményezésére végzett technikai 
segítségnyújtás kivételével, amelyet a 
költségvetési rendelet 55. cikke 
(1) bekezdésének a) pontjával összhangban 
közvetlen irányítás keretében hajtanak 
végre.

(1) Az Unió költségvetésének az alap 
számára juttatott részét a részt vevő
tagállamok és a Bizottság közötti 
megosztott irányítás keretében hajtják 
végre a költségvetési rendelet 55. cikke 
(1) bekezdése b) pontjának megfelelően, a 
Bizottság kezdeményezésére végzett 
technikai segítségnyújtás kivételével, 
amelyet a költségvetési rendelet 55. cikke 
(1) bekezdésének a) pontjával összhangban 
közvetlen irányítás keretében hajtanak
végre.

Or. nl

Módosítás 235
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 12 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az Unió költségvetésének az alap 
számára juttatott részét a tagállamok és a 
Bizottság közötti megosztott irányítás 
keretében hajtják végre a költségvetési 
rendelet 55. cikke (1) bekezdése 
b) pontjának megfelelően, a Bizottság 
kezdeményezésére végzett technikai 
segítségnyújtás kivételével, amelyet a 
költségvetési rendelet 55. cikke 

(12) Az Unió költségvetésének az alap 
számára juttatott részét a programban való 
részvétel mellett döntő tagállamok és a 
Bizottság közötti megosztott irányítás 
keretében hajtják végre a költségvetési 
rendelet 55. cikke (1) bekezdése 
b) pontjának megfelelően, a Bizottság 
kezdeményezésére végzett technikai 
segítségnyújtás kivételével, amelyet a 
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(1) bekezdésének a) pontjával összhangban 
közvetlen irányítás keretében hajtanak 
végre.

költségvetési rendelet 55. cikke 
(1) bekezdésének a) pontjával összhangban 
közvetlen irányítás keretében hajtanak 
végre.

Or. en

Módosítás 236
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ezen alap kedvezményezettjei 
számára biztosítani kell tehát a védett 
foglalkoztatási programokhoz és a 
szakképzéshez való hozzáférést – például 
az Európai Szociális Alap segítségével –, 
hogy munkaerő-piaci integrációjuk 
érdekében magasabb szintű képesítéssel 
rendelkezzenek, hathatósan támogatva 
ezáltal társadalmi beilleszkedésüket. 

Or. pt

Módosítás 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

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 13 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Az alapot a nemzeti stratégiák 
kiegészítésére, nem pedig a tagállami 
hatóságok szegénység és a társadalmi 
kirekesztés – azonnali élelmiszerhiány és 
anyagi szükségletek enyhítése helyett 
konkrétan az újbóli társadalmi 
beilleszkedést célzó, hosszú távú, 
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fenntartható programok révén történő –
felszámolására vonatkozó feladatainak 
felváltására kell felhasználni.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak tovább kell folytatniuk a szegénység, a nélkülözés és a társadalmi 
kirekesztés felszámolását célzó, hosszú távú projektek kidolgozását. Ezt a feladatot semmiféle 
módon nem válthatja fel, illetve nem csökkentheti az európai alap forrásainak felhasználása.

Módosítás 238
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az alapból származó támogatást a 
Bizottság és a tagállamok közötti szoros 
együttműködés révén kell megvalósítani.

(3) Az alapból származó támogatást a 
Bizottság és a tagállamok közötti szoros 
együttműködés révén, a részt vevő civil 
szervezetekkel karöltve kell megvalósítani.

Or. es

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

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az alapból származó támogatást a 
Bizottság és a tagállamok közötti szoros 
együttműködés révén kell megvalósítani.

(3) Az alapból származó támogatást a 
Bizottság és a tagállamok, valamint az 
illetékes regionális és helyi hatóságok, 
továbbá a civil társadalmat és a 
partnerszervezeteket képviselő testületek
közötti szoros együttműködés révén kell 
biztosítani.
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Or. es

Indokolás

Az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében szereplő szubszidiaritás elvével összhangban.

Módosítás 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

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 14 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A tagállamok és az általuk kijelölt 
szervek partnerségeket hoznak létre az 
élelmiszerlánc egészében tevékenykedő 
vállalatokkal olyan programok 
kialakítására, amelyek lehetővé teszik az 
élelmiszer-vállalatok számára az 
élelmiszer-hulladék csökkentését, 
valamint vállalati és társadalmi 
felelősségvállalási programjaik 
teljesítését, és a leginkább rászoruló
európaiakkal dolgozó szervezetek számára 
az élelmiszerforrásokhoz való hozzáférést.

Or. en

Indokolás

Az élelmiszer-áruházak és az élelmiszer-forgalmazó láncok rengeteg, tökéletesen fogyasztható 
élelmiszert pazarolnak el és küldenek a hulladéklerakókra. Ez költséges a vállalat számára, 
kedvezőtlen a környezetre, és a pazarlás sem megbocsátható. Ehelyett ezeknek a vállalatoknak 
az élelmiszerüket a leginkább rászoruló európaiakkal dolgozó szervezeteknek kellene 
adományozniuk. Ez jó fényt vet a vállalatra, értékes erőforrásokat biztosít a szervezeteknek és 
csökkenti a szükségtelen pazarlást.

Módosítás 241
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok és az általuk erre a célra 
kijelölt hatóságok feladata az operatív 
programok végrehajtása és az e rendelet 
szerinti feladataik elvégzése a tagállam 
intézményi, jogi és pénzügyi kereteinek 
megfelelően és e rendelet betartásával.

(4) A tagállamok és az általuk erre a célra 
kijelölt hatóságok, vagy adott esetben a 
hatáskörrel rendelkező regionális 
hatóságok feladata az operatív programok 
végrehajtása és az e rendelet szerinti 
feladataik elvégzése a tagállam intézményi, 
jogi és pénzügyi kereteinek megfelelően és 
e rendelet betartásával.

Or. es

Módosítás 242
Danuta Jazłowiecka

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A saját felelősségi körüknek 
megfelelően a Bizottság és a tagállamok 
biztosítják az összhangot az Európai 
Szociális Alappal, valamint más uniós 
politikákkal és eszközökkel. 

(6) A saját felelősségi körüknek 
megfelelően, valamint a párhuzamos 
finanszírozás elleni küzdelem céljából a 
Bizottság és a tagállamok biztosítják az 
összhangot az Európai Szociális Alappal, 
valamint más uniós politikákkal és 
eszközökkel.

Or. pl

Módosítás 243
Emer Costello

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 19 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A Bizottságnak és a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell az alap eredményességét, 

(19) A Bizottságnak és a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell az alap eredményességét, 



PE506.141v01-00 94/152 AM\928565HU.doc

HU

különösen a figyelemmel kísérés, 
jelentéstétel és értékelés révén.

különösen a figyelemmel kísérés, 
jelentéstétel és értékelés, valamint az alap
intézkedéseit végrehajtó helyi és 
regionális hatóságokkal és 
partnerszervezetekkel a hatásvizsgálat 
során történő szoros és rendszeres 
konzultáció révén.

Or. en

Módosítás 244
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 19 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A Bizottságnak és a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell az alap eredményességét, 
különösen a figyelemmel kísérés, 
jelentéstétel és értékelés révén.

(19) A Bizottságnak és a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell az alap eredményességét, 
különösen a figyelemmel kísérés, 
jelentéstétel és értékelés, valamint az alap
intézkedéseit végrehajtó helyi és 
regionális hatóságokkal és 
partnerszervezetekkel a hatásvizsgálat 
során történő szoros és rendszeres 
konzultáció révén.

Or. en

Módosítás 245
Csaba Őry, Elisabeth Morin-Chartier

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 20 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A Bizottság és a tagállamok az alappal 
kapcsolatos szerepüket a 
kedvezményezettek adminisztratív terhei 
csökkentésének céljával látják el.

(20) A Bizottság és a tagállamok az alappal 
kapcsolatos szerepüket a 
kedvezményezettek adminisztratív terhei 
csökkentésének céljával látják el és az 
ESZA adminisztratív struktúrái 
felhasználhatóak.

Or. en
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Módosítás 246
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Bizottság és a tagállamok az alappal 
kapcsolatos szerepüket a 
kedvezményezettek adminisztratív terhei 
csökkentésének céljával látják el.

(9) A Bizottságnak és a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell az alap hatékonyságát, 
különösen a nyomon követés, jelentéstétel 
és értékelés révén. Ugyancsak biztosítják, 
hogy az alap felhasználása a 
partnerszervezetek és a
kedvezményezettek szempontjából 
egyszerű legyen.

Or. fr

Módosítás 247
Csaba Őry

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 21 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A Bizottság és a tagállamok 
biztosítják a nemek közötti egyenlőség és a 
nemi dimenzió elvének integrálását az alap 
végrehajtásának különböző szakaszaiban.
A Bizottság és a tagállamok megteszik a 
megfelelő lépéseket a nemen, faji vagy 
etnikai származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, koron 
vagy szexuális irányultságon alapuló 
bármilyen megkülönböztetés 
megakadályozása érdekében az alaphoz 
való hozzáférés igénybevétele során.

(21) A Bizottság és a tagállamok 
biztosítják a nemek közötti egyenlőség és a 
nemi dimenzió elvének integrálását az alap 
kísérő intézkedéseit illetően. A Bizottság 
és a tagállamok megteszik a megfelelő 
lépéseket a nemen, faji vagy etnikai 
származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, koron 
vagy szexuális irányultságon alapuló 
bármilyen megkülönböztetés 
megakadályozása érdekében az alaphoz 
való hozzáférés igénybevétele során.

Or. en
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Módosítás 248
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A Bizottság és a tagállamok 
biztosítják a nemek közötti egyenlőség és a 
nemi dimenzió elvének integrálását az alap 
végrehajtásának különböző szakaszaiban. 
A Bizottság és a tagállamok megteszik a 
megfelelő lépéseket a nemen, faji vagy 
etnikai származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, koron 
vagy szexuális irányultságon alapuló 
bármilyen megkülönböztetés 
megakadályozása érdekében az alaphoz 
való hozzáférés igénybevétele során.

(10) A Bizottság és a tagállamok vállalják
a nemek közötti egyenlőség és a nemi 
dimenzió elvének integrálását az alap 
végrehajtásának különböző szakaszaiban. 
A Bizottság és a tagállamok megteszik a 
megfelelő lépéseket a nemen, faji vagy 
etnikai származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, koron 
vagy szexuális irányultságon alapuló 
bármilyen megkülönböztetés 
megakadályozása érdekében az alaphoz 
való hozzáférés igénybevétele során.

Or. es

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

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 10 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A Bizottság és a tagállamok 
megteszik a megfelelő lépéseket a nemen, 
faji vagy etnikai származáson, valláson 
vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, 
koron vagy szexuális irányultságon 
alapuló bármilyen megkülönböztetés 
megakadályozása érdekében az alaphoz 
való hozzáférés igénybevétele során.

Or. es
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Indokolás

Célszerű kétfelé bontani a (10) bekezdést, mivel két különböző vizsgálati kategóriáról van szó, 
amelyeket egyértelműen meg kell különböztetni.

Módosítás 250
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az alap által finanszírozott műveletek 
megfelelnek a vonatkozó uniós és nemzeti 
jogoknak. Az alap különösen csak olyan
élelmiszer- vagy termékelosztás
támogatására használható fel, amely 
megfelel a fogyasztói termékbiztonságra
vonatkozó uniós jogszabálynak.

(11) Az alap által finanszírozott műveletek 
megfelelnek a vonatkozó uniós és nemzeti 
jogoknak. Az alap különösen csak olyan
élelmiszer-elosztás támogatására 
használható fel, amely megfelel az 
élelmiszer-biztonságra vonatkozó uniós 
jogszabálynak.

Or. fi

Módosítás 251
Sylvie Guillaume

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az alap által finanszírozott műveletek 
megfelelnek a vonatkozó uniós és nemzeti 
jogoknak. Az alap különösen csak olyan 
élelmiszer- vagy termékelosztás
támogatására használható fel, amely 
megfelel a fogyasztói termékbiztonságra 
vonatkozó uniós jogszabálynak.

(11) Az alap által finanszírozott műveletek 
megfelelnek a vonatkozó uniós és nemzeti 
jogoknak. Az alap különösen csak olyan 
élelmiszer-elosztás támogatására 
használható fel, amely megfelel a 
fogyasztói termékbiztonságra vonatkozó 
uniós jogszabálynak.

Or. fr
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Módosítás 252
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 22 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az alap által finanszírozott műveletek 
megfelelnek a vonatkozó uniós és nemzeti 
jogoknak. Az alap különösen csak olyan 
élelmiszer- vagy termékelosztás 
támogatására használható fel, amely 
megfelel a fogyasztói termékbiztonságra 
vonatkozó uniós jogszabálynak.

(22) Az alap által finanszírozott műveletek 
megfelelnek a vonatkozó uniós és nemzeti 
jogoknak. Az alap különösen csak olyan 
élelmiszer- vagy termékelosztás 
támogatására használható fel, amely 
megfelel a fogyasztói termékbiztonságra 
vonatkozó uniós jogszabálynak, és 
hozzájárul az egészséges táplálkozáshoz.

Or. en

Módosítás 253
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 12 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A tagállamok és a kedvezményezettek 
objektív kritériumok alapján választják ki 
az élelmiszer-ipari termékeket és árukat. 
Az élelmiszer-ipari termékek és adott 
esetben áruk kiválasztási szempontjai 
ugyancsak figyelembe veszik az éghajlati 
és környezeti vonatkozásokat, különösen 
az élelmiszer-hulladék csökkentése 
céljából. 

(12) A tagállamok és a kedvezményezettek 
objektív kritériumok alapján választják ki 
az élelmiszer-ipari termékeket. Az 
élelmiszer-ipari termékek kiválasztási 
szempontjai ugyancsak figyelembe veszik 
az élelem egészséges voltát, valamint az 
éghajlati és környezeti vonatkozásokat, 
különösen az élelmiszer-hulladék 
csökkentése céljából.

Or. fi

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

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 12 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A tagállamok és a kedvezményezettek 
objektív kritériumok alapján választják ki 
az élelmiszer-ipari termékeket és árukat. 
Az élelmiszer-ipari termékek és adott 
esetben áruk kiválasztási szempontjai 
ugyancsak figyelembe veszik az éghajlati 
és környezeti vonatkozásokat, különösen 
az élelmiszer-hulladék csökkentése 
céljából.

(12) A tagállamok és a kedvezményezettek 
objektív kritériumok alapján választják ki 
az élelmiszer-ipari termékeket és árukat. 
Az élelmiszerek kiválasztása a 
kiegyensúlyozott táplálkozás elve alapján 
történik, és hozzájárul a végső 
kedvezményezettek egészségéhez és 
jólétéhez. Az élelmiszer-ipari termékek és 
adott esetben áruk kiválasztási szempontjai 
ugyancsak figyelembe veszik az előállítási 
helyek közelségét, és biztosítják, hogy a 
gyártási módok tiszteletben tartsák az 
Unió által meghatározott környezeti 
célkitűzéseket és illeszkedjenek az 
alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaság 
felé mutató átmenetbe.

Or. fr

Módosítás 255
Sylvie Guillaume

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 12 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A tagállamok és a kedvezményezettek 
objektív kritériumok alapján választják ki 
az élelmiszer-ipari termékeket és árukat. 
Az élelmiszer-ipari termékek és adott 
esetben áruk kiválasztási szempontjai 
ugyancsak figyelembe veszik az éghajlati 
és környezeti vonatkozásokat, különösen 
az élelmiszer-hulladék csökkentése 
céljából.

(12) A tagállamok és a kedvezményezettek 
objektív kritériumok alapján választják ki 
az élelmiszer-ipari termékeket. Az 
élelmiszer-ipari termékek kiválasztási 
szempontjai ugyancsak figyelembe veszik 
az éghajlati és környezeti vonatkozásokat, 
különösen az élelmiszer-hulladék 
csökkentése céljából.

Or. fr

Módosítás 256
Marije Cornelissen
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 23 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A tagállamok és a kedvezményezettek 
objektív kritériumok alapján választják ki 
az élelmiszer-ipari termékeket és árukat. 
Az élelmiszer-ipari termékek és adott 
esetben áruk kiválasztási szempontjai 
ugyancsak figyelembe veszik az éghajlati 
és környezeti vonatkozásokat, különösen 
az élelmiszer-hulladék csökkentése 
céljából.

(23) A tagállamok és a kedvezményezettek 
a leginkább rászorulók szükségleteihez 
kapcsolódó objektív kritériumok alapján 
választják ki a minőségi élelmiszer-ipari 
termékeket és árukat. Az élelmiszer-ipari 
termékek és adott esetben áruk lehetőleg 
helyi szállítóktól történő kiválasztási 
szempontjai ugyancsak figyelembe veszik 
az éghajlati és környezeti vonatkozásokat, 
különösen az élelmiszer-hulladék 
csökkentése céljából.

Or. en

Módosítás 257
Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 12 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A tagállamok és a kedvezményezettek 
objektív kritériumok alapján választják ki 
az élelmiszer-ipari termékeket és árukat. 
Az élelmiszer-ipari termékek és adott 
esetben áruk kiválasztási szempontjai 
ugyancsak figyelembe veszik az éghajlati 
és környezeti vonatkozásokat, különösen 
az élelmiszer-hulladék csökkentése 
céljából.

(12) A tagállamok és a kedvezményezettek
az élelmiszerek és alapvető termékek 
biztosításának prioritását garantáló
objektív és igazságos kritériumok alapján 
választják ki az élelmiszer-ipari termékeket 
és árukat. Az élelmiszer-ipari termékek és 
adott esetben áruk kiválasztási szempontjai 
ugyancsak figyelembe veszik az éghajlati 
és környezeti vonatkozásokat, különösen 
az élelmiszer-hulladék csökkentése 
céljából.

Or. fr

Indokolás

Az élelmiszerrel és alapvető termékekkel való ellátásnak prioritást kell élveznie a többi 
fellépéssel szemben, hogy legalább a létfontosságú minimumhoz hozzájusson az a közel 43 
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millió európai, akik nem tudnak eleget vagy megfelelően táplálkozni.

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

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 12 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A tagállamok és a kedvezményezettek 
objektív kritériumok alapján választják ki 
az élelmiszer-ipari termékeket és árukat. 
Az élelmiszer-ipari termékek és adott 
esetben áruk kiválasztási szempontjai 
ugyancsak figyelembe veszik az éghajlati 
és környezeti vonatkozásokat, különösen 
az élelmiszer-hulladék csökkentése 
céljából.

(12) A tagállamok és a kedvezményezettek 
objektív kritériumok alapján választják ki 
az élelmiszer-ipari termékeket és árukat. 
Az élelmiszer-ipari termékek és adott 
esetben áruk kiválasztási szempontjai 
ugyancsak figyelembe veszik az éghajlati 
és környezeti vonatkozásokat, különösen 
az élelmiszer-hulladék csökkentése 
céljából a forgalmazási lánc minden egyes 
szakaszában.

Or. fr

Módosítás 259
Csaba Őry

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 23 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A tagállamok és a kedvezményezettek 
objektív kritériumok alapján választják ki 
az élelmiszer-ipari termékeket és árukat. 
Az élelmiszer-ipari termékek és adott 
esetben áruk kiválasztási szempontjai 
ugyancsak figyelembe veszik az éghajlati 
és környezeti vonatkozásokat, különösen 
az élelmiszer-hulladék csökkentése 
céljából.

(23) A tagállamok és a kedvezményezettek 
objektív kritériumok alapján választják ki 
az élelmiszer-ipari termékeket és árukat. 
Az élelmiszer-ipari termékek és adott 
esetben áruk kiválasztási szempontjai 
ugyancsak figyelembe vehetik az éghajlati 
és környezeti vonatkozásokat, különösen 
az élelmiszer-hulladék csökkentése 
céljából.

Or. en
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Módosítás 260
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 12 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A tagállamok és a kedvezményezettek 
objektív kritériumok alapján választják ki 
az élelmiszer-ipari termékeket és árukat. 
Az élelmiszer-ipari termékek és adott 
esetben áruk kiválasztási szempontjai 
ugyancsak figyelembe veszik az éghajlati 
és környezeti vonatkozásokat, különösen 
az élelmiszer-hulladék csökkentése 
céljából.

(12) A tagállamok és a kedvezményezettek 
objektív kritériumok alapján választják ki 
az élelmiszer-ipari termékeket és árukat. 
Az élelmiszer-ipari termékek kiválasztási 
szempontjai az európai származású 
termékeket előnyben részesítik. Az 
élelmiszer-ipari termékek kiválasztási 
szempontjait úgy állapítják meg, hogy 
azok hozzájáruljanak a végső 
kedvezményezettek egészséges és 
kiegyensúlyozott táplálkozásához. Az 
élelmiszer-ipari termékek és adott esetben 
áruk kiválasztási szempontjai ugyancsak 
figyelembe veszik az éghajlati és 
környezeti vonatkozásokat, különösen az 
élelmiszer-hulladék csökkentése céljából.

Or. fr

Módosítás 261
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 12 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A Bizottságnak, a tagállamoknak és 
a partnerszervezeteknek a forgalmazási 
lánc minden szakaszában – az élelmiszer-
ellátást is beleértve – hozzá kell járulniuk 
az élelmiszer-hulladék elleni 
küzdelemhez.

Or. es
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Módosítás 262
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 12 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A Bizottságnak, a tagállamoknak és 
a partnerszervezeteknek a forgalmazási 
lánc minden szakaszában hozzá kell 
járulniuk az élelmiszer-hulladék elleni 
küzdelemhez.

Or. es

Indokolás

Az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében szereplő szubszidiaritás elvével összhangban.

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

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 12 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A Bizottság és a tagállamok 
biztosítják, hogy e támogatást a leginkább 
rászoruló személyek méltóságának 
tiszteletben tartásával ítélik oda;

Or. fr

Módosítás 264
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 12 b bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12b) A Bizottság és a tagállamok minden 
esetben biztosítják, hogy a szétosztott 
élelmiszerek megfeleljenek az 
egészségügyi normáknak, 
általánosságban pedig hozzájáruljanak az 
érintett személyek jó egészségi 
állapotához;

Or. fr

Módosítás 265
Frédéric Daerden

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 266
Sylvie Guillaume

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2014–2020 közötti időszak 
vonatkozásában az alapból finanszírozandó 
költségvetési kötelezettségvállalások 
tekintetében rendelkezésre álló globális 
források összege 2011. évi árakon 

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

lehet kevesebb, mint 2 500 000 000 EUR, 
a II. mellékletben meghatározott éves 
bontásban.

Or. fr

Módosítás 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

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A 2014–2020 közötti időszak 
vonatkozásában az alapból finanszírozandó 
költségvetési kötelezettségvállalások 
tekintetében rendelkezésre álló globális 
források összege 2011. évi árakon 
3 500 000 000 EUR, a II. mellékletben 
meghatározott éves bontásban.

Or. en

Indokolás

Az alap mindenképpen jelképes összeget képvisel. De mivel az Uniót továbbra is válság sújtja, 
elképzelhetetlen, hogy a leginkább rászoruló európai személyeknek szóló program a korábbi 
programhoz képest kevesebb finanszírozást kapjon. Fontos, hogy ezt az összeget kérjük a 
következő többéves pénzügyi keret kezdetére. Ha a társadalmi helyzet javul és az alapra már 
nem lesz szükség, a többéves pénzügyi keret felülvizsgálati záradéka lehetővé teszi majd a 
csökkentést.

Módosítás 268
Frédéric Daerden

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

vonatkozásában az alapból finanszírozandó 
költségvetési kötelezettségvállalások 
tekintetében rendelkezésre álló globális 
források összege 2011. évi árakon 
3 500 000 000 EUR, a II. mellékletben 
meghatározott éves bontásban.

Or. fr

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

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A 2014–2020 közötti időszak 
vonatkozásában az alapból finanszírozandó 
költségvetési kötelezettségvállalások 
tekintetében rendelkezésre álló globális 
források összege 2011. évi árakon 
3 500 000 000 EUR, a II. mellékletben 
meghatározott éves bontásban.

Or. fr

Indokolás

A Bizottság által javasolt költségvetés nem felel meg eléggé a leginkább rászorulók 
támogatási igényeinek, és lényeges csökkenést jelent a jelenlegi időszakhoz képest a kibővített 
alkalmazási kör tekintetében. Megállapítva, hogy a szegénység mértéke növekszik az EU-ban, 
a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap esetében a 2014 és 
2020 közötti időszakra meghatározott éves összegnek el kell érnie évente legalább az 
500 000 000 EUR-t.

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

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A 2014–2020 közötti időszak 
vonatkozásában az alapból finanszírozandó 
költségvetési kötelezettségvállalások 
tekintetében rendelkezésre álló globális 
források összege 2011. évi árakon legalább
5 000 000 000 EUR, a II. mellékletben 
meghatározott éves bontásban.

Or. fr

Módosítás 271
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) E forrásokat növelni kell annak 
érdekében, hogy az alap képes legyen 
elérni céljait és teljesíteni feladatait a 
2014–2020 közötti többéves pénzügyi keret 
folyamán.

Or. es

Módosítás 272
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
határozatot fogad el a globális források 
tagállamok szerint éves bontásban történő 
megállapításáról, a(z) […]/EU rendelet 
(közös rendelkezésekről szóló rendelet) 
84. cikke (5) bekezdésével összhangban, az 
e cikk (4) bekezdésének sérelme nélkül, az 

(3) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
határozatot fogad el a globális források 
részvételt kérő tagállamok szerint éves 
bontásban történő megállapításáról, a(z) 
[…]/EU rendelet (közös rendelkezésekről 
szóló rendelet) 84. cikke (5) bekezdésével 
összhangban, az e cikk (4) bekezdésének 
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Eurostat által meghatározott alábbi 
mutatók figyelembevételével:

sérelme nélkül, az Eurostat által a 
következőkre meghatározott legújabb
mutatók alapján:

Or. en

Módosítás 273
Csaba Őry, Elisabeth Morin-Chartier

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
határozatot fogad el a globális források 
tagállamok szerint éves bontásban történő 
megállapításáról, a(z) […]/EU rendelet 
(közös rendelkezésekről szóló rendelet) 
84. cikke (5) bekezdésével összhangban, az 
e cikk (4) bekezdésének sérelme nélkül, az 
Eurostat által meghatározott alábbi 
mutatók figyelembevételével:

(3) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
határozatot fogad el a globális források 
tagállamok szerint éves bontásban történő 
megállapításáról, az ESZA szabályaival és 
a(z) […]/EU rendelet (közös 
rendelkezésekről szóló rendelet) 84. cikke 
(5) bekezdésével összhangban, az e cikk 
(4) bekezdésének sérelme nélkül, az 
Eurostat által meghatározott alábbi 
mutatók figyelembevételével:

Or. en

Módosítás 274
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság a határozathozatalkor 
figyelembe veszi, hogy az 1290/2005/EK 
és az 1234/2007/EK tanácsi rendeletek
vagy a 121/2012/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet szerinti programokban 
való tagállami részvétel eredményeként 
milyen mértékben függenek a leginkább 
rászoruló személyek a leginkább rászoruló 
személyeknek nyújtott uniós 
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élelmiszerprogramoktól.

Or. en

Módosítás 275
Minodora Cliveti

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a súlyos anyagi nélkülözésben élő 
lakosság;

a) a súlyos anyagi nélkülözésben élő 
lakosság egész lakossághoz viszonyított 
százalékos aránya, beleértve a nemi alapú 
mutatókat;

Or. en

Módosítás 276
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a súlyos anyagi nélkülözésben élő 
lakosság;

a) a súlyos anyagi nélkülözésben élő 
lakosság teljes lakossághoz viszonyított 
százalékos aránya;

Or. en

Módosítás 277
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a súlyos anyagi nélkülözésben élő a) a súlyos anyagi nélkülözésben élő 



PE506.141v01-00 110/152 AM\928565HU.doc

HU

lakosság; lakosság teljes lakossághoz viszonyított 
százalékos aránya;

Or. en

Módosítás 278
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a súlyos anyagi nélkülözésben élő 
lakosság;

a) a relatív szegénységi küszöb alatt élő 
lakosság;

Or. es

Módosítás 279
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a súlyos anyagi nélkülözésben élő 
lakosság;

a) az élelmiszer-szegénységben élő 
lakosság;

Or. fr

Módosítás 280
Frédéric Daerden

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a relatív szegénységi küszöb, vagyis a 
lakosságnak azon része, amely olyan 
háztartásban él, ahol a jövedelem nem éri 
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el legalább a nemzeti átlagos jövedelem 
60%-át;

Or. fr

Indokolás

A relatív szegénységi küszöb az EU 2020 stratégiában a szegénység 
fogalommeghatározásának egyik kritériuma.

Módosítás 281
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a súlyos anyagi nélkülözésben élő 
lakosság;

Or. fr

Módosítás 282
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az alacsony munkaintenzitású 
háztartásokban élő lakosság.

törölve

Or. es

Módosítás 283
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az alacsony munkaintenzitású 
háztartásokban élő lakosság.

b) az alacsony munkaintenzitású 
háztartásokban élő lakossággal 
kapcsolatos közelmúltbeli változások.

Or. en

Módosítás 284
Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a szegénység kockázatának kitett 
lakosság.

Or. pt

Módosítás 285
Danuta Jazłowiecka

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a szegénység kockázatának kitett
személyek – köztük a gyermekek – száma, 
figyelemmel a szociális juttatásokra. 

Or. pl

Indokolás

A szegénységnek való kitettségnek a szociális juttatásokat is figyelembe vevő mutatója olyan 
mérőeszköz, amely a legjobb képet adja az egyes tagállamok problémáiról, és közvetlenül 
érinti a program szerinti támogatás kedvezményezettjeit. A három szegénységi mutató 
összeállítása ráadásul megfelel az Európa 2020 stratégia mutatóinak is. 
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Módosítás 286
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a szegénység kockázatának mértéke az 
egyes tagállamokban;

Or. fr

Módosítás 287
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a szegénységtől kockázatának kitett 
személyek száma, a szociális juttatások
után. 

Or. pl

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

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a relatív szegénységi küszöb alatt élő 
lakosság, vagyis a lakosságnak azon része, 
amely olyan háztartásban él, ahol a 
jövedelem nem éri el legalább a nemzeti 
átlagos jövedelem 60%-át;

Or. fr
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Módosítás 289
Ria Oomen-Ruijten

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A globális források 0,35 %-át a 
Bizottság kezdeményezésére technikai 
segítségnyújtásra kell fordítani.

törölve

Or. nl

Módosítás 290
Csaba Őry

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A globális források 0,35%-át a 
Bizottság kezdeményezésére technikai 
segítségnyújtásra kell fordítani.

(4) A globális források 0,25%-át a 
Bizottság kezdeményezésére technikai 
segítségnyújtásra kell fordítani.

Or. en

Módosítás 291
Milan Cabrnoch

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 [...] törölve

Or. en
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Módosítás 292
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) [...] törölve

Or. fr

Indokolás

E módosítás célja az operatív program kidolgozásához kapcsolódó bürokrácia csökkentése, 
és ezen alap egyszerű, gyors és hatékony igénybevételének biztosítása a tagállamok és a 
partnerszervezetek számára.

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

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) E rendelet hatálybalépésétől számított 
három hónapon belül minden tagállam 
egy, a 2014. január 1. és 
2020. december 31. közötti időszakra 
vonatkozó operatív programot nyújt be a 
Bizottságnak, amely a következőket 
tartalmazza:
a) az anyagi nélkülözés és élelmiszerhiány 
operatív program keretében orvosolni 
kívánt formájának vagy formáinak 
meghatározása;
b) a nélkülözés egyes orvosolni kívánt 
típusainak megfelelő nemzeti program(ok) 
ismertetése;
c) pénzügyi terv, amely az alábbi 
táblázatokat tartalmazza:
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c) az alapból származó támogatásra 
tervezett pénzügyi előirányzat összegének 
évenkénti bontását, valamint a 
társfinanszírozás mértékét a 18. cikkel 
összhangban tartalmazó táblázat;
cc) az operatív programokból származó 
támogatásra vonatkozó teljes pénzügyi 
előirányzat összegét az anyagi nélkülözés 
orvosolni kívánt típusa szerinti bontásban, 
valamint a megfelelő kísérő 
intézkedéseket az egész programozási 
időszakra ismertető táblázat.
d) az élelmiszert és termékeket közvetlenül 
vagy közvetve elosztó illetékes hatóságok, 
partnerszervezetek és közvetítő szervek az 
anyagi támogatásnyújtást kiegészítő 
tevékenységeket vállalnak, amelyek célja a 
leginkább rászoruló személyek társadalmi 
integrációjának megvalósítása, 
függetlenül attól, hogy az alap támogatja-
e ezeket a tevékenységeket.

Or. fr

Indokolás

E módosítás célja az operatív program kidolgozásához kapcsolódó bürokrácia csökkentése, 
és ezen alap egyszerű, gyors és hatékony igénybevételének biztosítása a tagállamok és a 
partnerszervezetek számára.

Módosítás 294
Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 296
Sylvie Guillaume

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 297
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 298
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

E rendelet hatálybalépésétől számított 
három hónapon belül az alap egyes vagy 
valamennyi célkitűzésének igénybevételét 
kérelmező minden részt vevő tagállam egy, 
a 2014. január 1. és 2020. december 31. 
közötti időszakra vonatkozó operatív 
programot nyújt be a Bizottságnak, amely a 
következőket tartalmazza:

Or. en

Módosítás 299
Ria Oomen-Ruijten

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet hatálybalépésétől számított 
három hónapon belül minden tagállam egy, 
a 2014. január 1. és 2020. december 31. 
közötti időszakra vonatkozó operatív 

E rendelet hatálybalépésétől számított 
három hónapon belül minden, az alap 
hatálya alá tartozó tagállam egy, a 
2014. január 1. és 2020. december 31. 
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programot nyújt be a Bizottságnak, amely a 
következőket tartalmazza:

közötti időszakra vonatkozó operatív 
programot nyújt be a Bizottságnak, amely a 
következőket tartalmazza:

Or. nl

Módosítás 300
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

E rendelet hatálybalépésétől számított 
három hónapon belül minden tagállam egy 
operatív programot nyújt be a 
Bizottságnak, amelyet a helyi 
hatóságokkal, valamint a szegénység, 
illetve a társadalmi kirekesztés ellen küzdő 
szervezetekkel, mindenekelőtt az uniós 
élelmiszer-osztási program korábbi 
kedvezményezett szervezeteivel szoros 
együttműködésben készítenek el. Ez az 
operatív program a 2014. január 1. és 
2020. december 31. közötti időszakra 
vonatkozik és a következőket tartalmazza:

Or. fr

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

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az operatív programoknak tartalmazniuk 
kell az 5. cikkben meghatározott elvek 
érvényesülését célzó konkrét 
intézkedéseket és az azokhoz rendelt 
pénzügyi forrásokat magában foglaló 
leírást. 
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Or. es

Indokolás

Célszerű az operatív programok tartalmában meghatározni az alap működését vezérlő 
alapelvek érvényesüléséhez szükséges intézkedéseket és az azokhoz rendelt forrásokat.

Módosítás 302
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az anyagi nélkülözés operatív program 
keretében orvosolandó formájának 
(formáinak) meghatározása és 
kiválasztásuk indokolása, valamint az 
anyagi nélkülözés orvosolni kívánt 
típusainak és az élelmiszer- és 
termékelosztás, valamint a biztosítani 
kívánt kísérő intézkedések fő jellemzőinek 
és célkitűzéseinek leírása, a 14. cikkel 
összhangban elvégzett előzetes értékelés 
eredményeire figyelemmel;

a) Az anyagi nélkülözés operatív program 
keretében orvosolandó formájának 
(formáinak) meghatározása és 
kiválasztásuk indokolása, valamint az 
anyagi nélkülözés orvosolni kívánt 
típusainak és az élelmiszer-elosztás, 
valamint a biztosítani kívánt kísérő 
intézkedések fő jellemzőinek és 
célkitűzéseinek leírása, a 14. cikkel 
összhangban elvégzett előzetes értékelés 
eredményeire figyelemmel;

Or. fi

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

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az anyagi nélkülözés operatív program 
keretében orvosolandó formájának 
(formáinak) meghatározása és 
kiválasztásuk indokolása, valamint az 
anyagi nélkülözés orvosolni kívánt 
típusainak és az élelmiszer- és 
termékelosztás, valamint a biztosítani 
kívánt kísérő intézkedések fő jellemzőinek 

a) Az anyagi nélkülözés operatív program 
keretében orvosolandó formájának 
(formáinak) meghatározása és 
kiválasztásuk szempontjai, valamint az 
anyagi nélkülözés orvosolni kívánt 
típusainak és az élelmiszer- és 
termékelosztás, valamint a biztosítani 
kívánt kísérő intézkedések fő jellemzőinek 
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és célkitűzéseinek leírása, a 14. cikkel 
összhangban elvégzett előzetes értékelés 
eredményeire figyelemmel;

és célkitűzéseinek leírása, a 14. cikkel 
összhangban elvégzett előzetes értékelés 
eredményeire figyelemmel; 

Or. fr

Módosítás 304
Sylvie Guillaume

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az anyagi nélkülözés operatív program 
keretében orvosolandó formájának 
(formáinak) meghatározása és 
kiválasztásuk indokolása, valamint az 
anyagi nélkülözés orvosolni kívánt 
típusainak és az élelmiszer- és 
termékelosztás, valamint a biztosítani 
kívánt kísérő intézkedések fő jellemzőinek 
és célkitűzéseinek leírása, a 14. cikkel 
összhangban elvégzett előzetes értékelés 
eredményeire figyelemmel;

a) Az anyagi nélkülözés operatív program 
keretében orvosolandó formájának 
(formáinak) meghatározása és 
kiválasztásuk indokolása, valamint az 
anyagi nélkülözés orvosolni kívánt 
típusainak és az élelmiszer-elosztás, 
valamint a biztosítani kívánt kísérő 
intézkedések fő jellemzőinek és 
célkitűzéseinek leírása, a 14. cikkel 
összhangban elvégzett előzetes értékelés 
eredményeire figyelemmel;

Or. fr

Módosítás 305
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az anyagi nélkülözés operatív program 
keretében orvosolandó formájának 
(formáinak) meghatározása és 
kiválasztásuk indokolása, valamint az 
anyagi nélkülözés orvosolni kívánt 
típusainak és az élelmiszer- és 
termékelosztás, valamint a biztosítani
kívánt kísérő intézkedések fő jellemzőinek 

a) Az anyagi nélkülözés operatív program 
keretében orvosolandó formájának 
(formáinak) meghatározása és 
kiválasztásuk indokolása, valamint az 
anyagi nélkülözés orvosolni kívánt 
típusainak és a minőségi élelmiszer- és 
termékelosztás, és/vagy a biztosítani kívánt 
kísérő intézkedések és/vagy a helyi és a 
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és célkitűzéseinek leírása, a 14. cikkel 
összhangban elvégzett előzetes értékelés 
eredményeire figyelemmel;

regionális élelmiszer-ellátási láncok 
fejlesztését vagy erősítését célzó 
intézkedések fő jellemzőinek és 
célkitűzéseinek leírása, a 14. cikkel 
összhangban elvégzett előzetes értékelés 
eredményeire figyelemmel;

Or. en

Módosítás 306
Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az anyagi nélkülözés operatív program 
keretében orvosolandó formájának 
(formáinak) meghatározása és 
kiválasztásuk indokolása, valamint az 
anyagi nélkülözés orvosolni kívánt 
típusainak és az élelmiszer- és 
termékelosztás, valamint a biztosítani 
kívánt kísérő intézkedések fő jellemzőinek 
és célkitűzéseinek leírása, a 14. cikkel 
összhangban elvégzett előzetes értékelés 
eredményeire figyelemmel;

a) Az anyagi nélkülözés operatív program 
keretében orvosolandó formájának 
(formáinak) meghatározása és 
kiválasztásuk indokolása, valamint az 
anyagi nélkülözés orvosolni kívánt 
típusainak és az élelmiszer- és 
termékelosztás, valamint esetlegesen a 
biztosítani kívánt kísérő intézkedések fő 
jellemzőinek és célkitűzéseinek leírása, a 
14. cikkel összhangban elvégzett előzetes 
értékelés eredményeire figyelemmel;

Or. fr

Indokolás

Az élelmiszerrel és alapvető termékekkel való ellátásnak prioritást kell élveznie a többi 
fellépéssel szemben, hogy legalább a létfontosságú minimumhoz hozzájusson az a közel 43 
millió európai, akik nem tudnak eleget vagy megfelelően táplálkozni.

Módosítás 307
Csaba Őry, Elisabeth Morin-Chartier

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az anyagi nélkülözés operatív program 
keretében orvosolandó formájának 
(formáinak) meghatározása és 
kiválasztásuk indokolása, valamint az 
anyagi nélkülözés orvosolni kívánt 
típusainak és az élelmiszer- és 
termékelosztás, valamint a biztosítani 
kívánt kísérő intézkedések fő jellemzőinek 
és célkitűzéseinek leírása, a 14. cikkel 
összhangban elvégzett előzetes értékelés 
eredményeire figyelemmel;

a) Az anyagi nélkülözés operatív program 
keretében orvosolandó formájának 
(formáinak) meghatározása és 
kiválasztásuk indokolása, valamint az 
anyagi nélkülözés orvosolni kívánt 
típusainak és az élelmiszer- és 
termékelosztás, valamint a biztosítani 
kívánt, a társadalmi kirekesztés 
megszüntetését célzó kísérő intézkedések 
fő jellemzőinek és célkitűzéseinek leírása, 
a 14. cikkel összhangban elvégzett előzetes 
értékelés eredményeire figyelemmel;

Or. en

Módosítás 308
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) azt felvázoló stratégia, hogy a 
támogatási intézkedések miként segítik a 
leginkább rászoruló személyeket szolgáló 
helyi és regionális ellátási láncok 
fejlesztését vagy erősítését;

Or. en

Módosítás 309
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) azt kifejtő javaslat, hogy az alap 
miként hasznosíthatja a helyi élelmiszer-
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ellátási láncokat;

Or. en

Módosítás 310
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) azt kifejtő stratégia, hogy a program 
miként fogja hasznosítani az egyébként 
hulladékká váló élelmiszert;

Or. en

Módosítás 311
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az anyagi nélkülözés egyes orvosolni 
kívánt típusainak megfelelő nemzeti 
program(ok) ismertetése;

törölve

Or. fi

Módosítás 312
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a leginkább rászoruló személyekre 
vonatkozó támogathatósági szempontokat 

törölve
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meghatározó mechanizmus bemutatása, 
szükség esetén az anyagi nélkülözés 
orvosolni kívánt típusa szerinti 
bontásban;

Or. fi

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

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a leginkább rászoruló személyekre 
vonatkozó támogathatósági szempontokat 
meghatározó mechanizmus bemutatása, 
szükség esetén az anyagi nélkülözés 
orvosolni kívánt típusa szerinti 
bontásban;

törölve

Or. fr

Módosítás 314
Sylvie Guillaume

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a leginkább rászoruló személyekre 
vonatkozó támogathatósági szempontokat 
meghatározó mechanizmus bemutatása, 
szükség esetén az anyagi nélkülözés 
orvosolni kívánt típusa szerinti bontásban;

c) a rászoruló személyekre vonatkozó 
támogathatósági szempontokat 
meghatározó mechanizmus bemutatása, 

Or. fr

Módosítás 315
Sari Essayah
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a műveletekre vonatkozó kiválasztási 
szempontok és a kiválasztási 
mechanizmus – szükség esetén az anyagi 
nélkülözés orvosolni kívánt típusa szerint 
megkülönböztetett – bemutatása;

törölve

Or. fi

Módosítás 316
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a partnerszervezetekre vonatkozó 
kiválasztási szempontok, szükség esetén az 
anyagi nélkülözés orvosolni kívánt típusa 
szerinti bontásban;

e) a partnerszervezetekre vonatkozó 
kiválasztási szempontok;

Or. fi

Módosítás 317
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az operatív programok végrehajtására 
vonatkozó rendelkezések ismertetése, 
amely tartalmazza az irányító hatóság, 
adott esetben az igazoló hatóság, az 
ellenőrző hatóság és azon szerv 
megnevezését, amely számára a Bizottság 
kifizetéseket teljesít, valamint a 

g) az operatív programok végrehajtására 
vonatkozó rendelkezések ismertetése, 
amely tartalmazza annak megerősítését, 
hogy az ESZA-alapok irányító hatósága, 
adott esetben az igazoló hatósága, és az 
ellenőrző hatósága a felelős, és azon szerv 
megnevezését, amely számára a Bizottság 
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figyelemmel kísérési eljárás leírását; kifizetéseket teljesít, valamint a 
figyelemmel kísérési eljárás leírását;

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – j pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 319
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – j pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Módosítás 320
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – j pont – ii pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii) az operatív programokból származó 
támogatásra vonatkozó teljes pénzügyi 
előirányzat összegét az anyagi nélkülözés
orvosolni kívánt típusa szerinti bontásban, 
valamint a megfelelő kísérő intézkedéseket 
az egész programozási időszakra ismertető 
táblázat.

ii) a támogatásra vonatkozó teljes pénzügyi 
előirányzat összegét, valamint a megfelelő 
kísérő intézkedéseket az egész 
programozási időszakra ismertető táblázat.

Or. fi

Módosítás 321
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e) pontban említett, élelmiszert és 
termékeket közvetlenül szállító 
partnerszervezetek az anyagi 
támogatásnyújtást kiegészítő 
tevékenységeket vállalnak, amelyek célja a 
leginkább rászoruló személyek társadalmi 
integrációjának megvalósítása, függetlenül 
attól, hogy az alap támogatja-e ezeket a 
tevékenységeket.

Az e) pontban említett, az élelmiszert 
közvetlenül szállító partnerszervezetek az 
élelmiszer-támogatás nyújtását kiegészítő 
tevékenységeket vállalnak, amelyek célja a 
leginkább rászoruló személyek társadalmi 
integrációjának megvalósítása, függetlenül 
attól, hogy az alap támogatja-e ezeket a 
tevékenységeket.

Or. fi

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

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e) pontban említett, élelmiszert és
termékeket közvetlenül szállító 
partnerszervezetek az anyagi 

Az e) pontban említett, élelmiszert és/vagy
termékeket közvetlenül szállító 
partnerszervezetek az anyagi 



AM\928565HU.doc 129/152 PE506.141v01-00

HU

támogatásnyújtást kiegészítő 
tevékenységeket vállalnak, amelyek célja a 
leginkább rászoruló személyek társadalmi 
integrációjának megvalósítása, függetlenül 
attól, hogy az alap támogatja-e ezeket a 
tevékenységeket.

támogatásnyújtást kiegészítő 
tevékenységeket vállalhatnak, amelyek 
célja a leginkább rászoruló személyek 
társadalmi integrációjának megvalósítása, 
függetlenül attól, hogy az alap támogatja-e 
ezeket a tevékenységeket.

Or. fr

Módosítás 323
Sylvie Guillaume

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e) pontban említett, élelmiszert és 
termékeket közvetlenül szállító 
partnerszervezetek az anyagi 
támogatásnyújtást kiegészítő 
tevékenységeket vállalnak, amelyek célja a 
leginkább rászoruló személyek társadalmi 
integrációjának megvalósítása, függetlenül 
attól, hogy az alap támogatja-e ezeket a 
tevékenységeket.

Az e) pontban említett, élelmiszert 
közvetlenül szállító partnerszervezetek az 
anyagi támogatásnyújtást kiegészítő 
tevékenységeket vállalhatnak saját 
maguk, vagy más szervezetekkel 
együttműködve, amelyek célja a rászoruló 
személyek társadalmi integrációjának 
megvalósítása.

Or. fr

Módosítás 324
Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e) pontban említett, élelmiszert és 
termékeket közvetlenül szállító 
partnerszervezetek az anyagi 
támogatásnyújtást kiegészítő 
tevékenységeket vállalnak, amelyek célja a 
leginkább rászoruló személyek társadalmi 
integrációjának megvalósítása, függetlenül 

Az e) pontban említett, élelmiszert és 
termékeket közvetlenül szállító 
partnerszervezetek az anyagi 
támogatásnyújtást kiegészítő 
tevékenységeket vállalhatnak saját 
maguk, ha rendelkeznek e feladathoz 
szükséges eszközökkel, amelyek célja a 
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attól, hogy az alap támogatja-e ezeket a 
tevékenységeket.

leginkább rászoruló személyek társadalmi 
integrációjának megvalósítása, függetlenül 
attól, hogy az alap támogatja-e ezeket a 
tevékenységeket.

Or. fr

Indokolás

Az élelmiszerrel és alapvető termékekkel való ellátásnak prioritást kell élveznie a többi 
fellépéssel szemben, hogy legalább a létfontosságú minimumhoz hozzájusson az a közel 43 
millió európai, akik nem tudnak eleget vagy megfelelően táplálkozni. Az élelmiszerek 
elosztásáért felelős szervezetekre nem szabad túl nagy kötelezettségeket róni, amelyek 
eltántoríthatják őket, vagy amelyek feladatukat túlságosan megnehezítik.

Módosítás 325
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az operatív programokat a tagállam 
vagy a tagállam által kijelölt hatóság
dolgozza ki az illetékes regionális, helyi és 
más állami hatóságokkal, valamint a civil 
társadalmat képviselő testületekkel és az 
egyenlőség és megkülönböztetésmentesség 
ügyét támogató szervezetekkel 
együttműködésben.

(2) Az operatív programokat a tagállam 
vagy a tagállam által kijelölt ESZA-alap 
hatósága dolgozza ki az illetékes 
regionális, helyi és más állami 
hatóságokkal, valamint a civil társadalmat 
képviselő testületekkel és az egyenlőség és 
megkülönböztetésmentesség ügyét 
támogató szervezetekkel 
együttműködésben. A tagállamok 
biztosítják, hogy az operatív programok 
szorosan kapcsolódjanak a társadalmi 
integrációt célzó nemzeti szakpolitikákhoz 
és a szegénység egyre nagyobb mértékű 
elnőiesedésének leküzdését szolgáló 
intézkedésekhez.

Or. en

Módosítás 326
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az operatív programok ölthetnek 
regionális jelleget azokban a 
tagállamokban, ahol a regionális 
hatóságok hatáskörrel rendelkeznek a 
társadalmi befogadás és a szegénység 
elleni küzdelem terén.

Or. es

Indokolás

Dicha petición se ajusta al principio de subsidiariedad del artículo 5 del Tratado de la Unión 
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 Cataluña, 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.

Módosítás 327
Sylvie Guillaume

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság az operatív program 
benyújtását követő három hónapon belül 
észrevételeket tehet. A tagállam megadja a 
Bizottság számára az összes további 
szükséges információt és adott esetben 
felülvizsgálja a javasolt operatív 
programot.

(2) A Bizottság az operatív program 
benyújtását követő két hónapon belül 
észrevételeket tehet. A tagállam megadja a 
Bizottság számára az összes további 
szükséges információt és adott esetben 
felülvizsgálja a javasolt operatív 
programot.

Or. fr
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Módosítás 328
Sylvie Guillaume

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság végrehajtási aktus útján 
legkésőbb a tagállam általi hivatalos 
benyújtást követő hat hónapon belül, de 
2014. január 1-jénél nem korábban 
elfogadja az operatív programot, feltéve 
hogy a Bizottság által a (2) bekezdés 
értelmében tett észrevételeket kielégítő 
módon figyelembe vették.

(3) A Bizottság végrehajtási aktus útján 
legkésőbb a tagállam általi hivatalos 
benyújtást követő négy hónapon belül, de 
2014. január 1-jénél nem korábban 
elfogadja az operatív programot, feltéve 
hogy a Bizottság által a (2) bekezdés 
értelmében tett észrevételeket kielégítő 
módon figyelembe vették.

Or. fr

Módosítás 329
Sylvie Guillaume

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság a tagállam általi hivatalos 
benyújtásuk után legkésőbb öt hónappal 
végrehajtási aktusok útján jóváhagyja az 
operatív programok módosítását, feltéve 
hogy a Bizottság által tett észrevételeket 
kielégítő módon figyelembe vették.

(3) A Bizottság a tagállam általi hivatalos 
benyújtásuk után legkésőbb négy hónappal 
végrehajtási aktusok útján jóváhagyja az 
operatív programok módosítását, feltéve 
hogy a Bizottság által tett észrevételeket 
kielégítő módon figyelembe vették.

Or. fr

Módosítás 330
Milan Cabrnoch

Rendeletre irányuló javaslat
7 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
(7a) A leginkább rászoruló személyeket 
támogató európai segítségnyújtási alap 
nem független alapként működik, hanem 
az ESZA közös stratégiai finanszírozási 
keretet jelentő, 2014–2020-as időszakra 
szóló programozási alapok részét képezi, 
és azt ennek megfelelően kell működtetni 
és végrehajtani.

Or. en

Módosítás 331
Sylvie Guillaume

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a leginkább rászoruló 
személyek részére biztosított nem pénzügyi 
jellegű segítségnyújtás területén folytatott 
tapasztalatcsere ösztönzése, kapacitás- és 
hálózatépítés elősegítése, valamint a 
lényeges eredmények terjesztése céljából 
uniós szintű platformot hoz létre.

(1) A Bizottság a rászoruló személyek 
részére biztosított nem pénzügyi jellegű 
segítségnyújtás területén folytatott 
tapasztalatcsere ösztönzése, kapacitás- és 
hálózatépítés elősegítése, valamint a 
lényeges eredmények terjesztése céljából 
uniós szintű platformot hoz létre.

Or. fr

Módosítás 332
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a leginkább rászoruló 
személyek részére biztosított nem pénzügyi 
jellegű segítségnyújtás területén folytatott 

(1) A Bizottság a leginkább rászoruló 
személyek részére biztosított nem pénzügyi 
jellegű segítségnyújtás területén folytatott 
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tapasztalatcsere ösztönzése, kapacitás- és 
hálózatépítés elősegítése, valamint a 
lényeges eredmények terjesztése céljából 
uniós szintű platformot hoz létre.

tapasztalatcsere ösztönzése, a 
kapacitásépítés, a hálózatépítés és 
innováció elősegítése, valamint a lényeges 
eredmények terjesztése céljából uniós 
szintű platformot hoz létre, a leginkább 
rászorulók segítésével foglalkozó, de az 
alapot és/vagy más állami finanszírozást 
igénybe nem vevő szervezetekkel együtt is.

Or. en

Módosítás 333
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a leginkább rászoruló 
személyek részére biztosított nem pénzügyi 
jellegű segítségnyújtás területén folytatott 
tapasztalatcsere ösztönzése, kapacitás- és
hálózatépítés elősegítése, valamint a 
lényeges eredmények terjesztése céljából 
uniós szintű platformot hoz létre.

(1) A Bizottság uniós szintű platformot 
hoz létre annak érdekében, hogy az 
élelmiszereknek és anyagi javaknak a 
leginkább rászoruló személyek részére
történő eljuttatása terén megkönnyítse 
Európa egész területén a tapasztalatcserét 
és a szakértelem megosztását, a kapacitás-
és hálózatfejlesztést és az elosztási 
hálózatok kiépítését – különösen azokon a 
területeken, ahol az egyes tagállamokon 
belül a legmagasabb arányú a szegénység 
és a társadalmi kirekesztés mértéke –, az 
országok közötti és határokon átnyúló 
tevékenységek kialakítását, valamint a 
lényeges és innovatív eredmények
terjesztését.
A Bizottság integrálja és a platform 
keretei között egymással kapcsolatba 
hozza a partnerszervezeteket uniós szinten 
képviselő szervezeteket, valamint az egyes 
tagállamok szintjén a partnerszervezeteket 
és a kedvezményezetteket.
A Bizottság nyilvános internetes honlapot 
hoz létre és tart fenn, amely kifejezetten a 
platform céljait szolgálja. A honlap 
ismerteti többek között a különböző 
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partnerszervezeteket, fellépéseiket és 
elhelyezkedésüket Európa egész területén, 
ideértve a legkülső régiókat is. A honlap 
tartalmazza a platform működtetésével és 
munkájával kapcsolatos valamennyi 
dokumentumot és információt is.

Or. fr

Módosítás 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

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Ennek a platformnak része az anyagi 
nélkülözés azonnali enyhítésén dolgozók 
és a hosszabb távú, fenntartható újbóli 
társadalmi beilleszkedésért tevékenykedő 
szervezetek közötti tapasztalatcsere 
ösztönzése, és annak vizsgálata, hogy e 
különféle célkitűzések között miként lehet 
kapcsolatokat kiépíteni.

Or. en

Indokolás

A vészhelyzeti élelmiszer-segélyezés igen eltérő a szegénység hosszú távú felszámolásán 
dolgozó szervezetek által végzett munkától, melyhez gyakorta külön képzés és/vagy 
szakképzettség szükséges. Biztosan vannak azonban olyan módozatok, amelyek révén az eltérő 
szerepkörű szervezetek az együttműködéssel erősíthetik hatásukat, és a Bizottságnak lehetővé 
kell tennie e tapasztalatcseréket.

Módosítás 335
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A partnerszervezetekkel folytatott 
határokon átnyúló tevekénységek
finanszírozását ki kell zárni a leginkább 
rászorulóknak nyújtott közvetlen 
segítségnyújtásra vonatkozó
költségvetésből.

Or. pl

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

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság ezenfelül évente legalább 
egy alkalommal tanácskozik a 
partnerszervezeteket uniós szinten 
képviselő szervezetekkel az alapból 
származó támogatás megvalósulásáról.

(2) A Bizottság ezenfelül évente legalább 
egy alkalommal tanácskozik a 
partnerszervezetekkel az alapból származó 
támogatás megvalósulásáról.

Or. fr

Módosítás 337
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság ezenfelül évente legalább 
egy alkalommal tanácskozik a 
partnerszervezeteket uniós szinten 
képviselő szervezetekkel az alapból 
származó támogatás megvalósulásáról.

(2) A Bizottság ezenfelül évente legalább 
egy alkalommal tanácskozik a 
partnerszervezeteket uniós szinten 
képviselő szervezetekkel és az egyes 
tagállamok szintjén működő fő 
partnerszervezetekkel az alapból származó 
támogatás megvalósulásáról, valamint az 
alap felhasználóbarát jellegéről. A 
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Bizottság a platform céljait szolgáló 
internetes honlapon ismerteti e 
tanácskozás mérlegét és eredményeit.

Or. fr

Módosítás 338
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok nyomon követési 
bizottságot jelölhetnek ki a nemzeti 
operatív programok hatékony 
végrehajtásának biztosítása céljából.

Or. pl

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

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. fr

Módosítás 340
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 2015-től 2022-ig minden év június 30-
ig a tagállam éves jelentést nyújt be a 

(1) 2015-től 2022-ig minden év június 30-
ig a tagállam éves jelentést nyújt be a 
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Bizottságnak az operatív program előző 
pénzügyi évben történt végrehajtásáról.

Bizottságnak, a Parlamentnek és a 
Tanácsnak az operatív program előző 
pénzügyi évben történt végrehajtásáról.

Or. es

Módosítás 341
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 2015-től 2022-ig minden év június 30-
ig a tagállam éves jelentést nyújt be a 
Bizottságnak az operatív program előző 
pénzügyi évben történt végrehajtásáról.

(1) 2015-től 2022-ig minden év június 30-
ig a tagállam éves jelentést nyújt be a 
Bizottságnak az operatív program előző 
pénzügyi évben történt végrehajtásáról. A 
Bizottság e jelentésekből évente 
összefoglalást készít az Európai 
Parlamentnek.

Or. fr

Módosítás 342
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok az éves végrehajtási 
jelentés tervezetét a Bizottság által 
elfogadott sablon szerint készítik el, 
beleértve a közös ráfordítás- és 
eredményességi mutatók jegyzékét.

(2) A tagállamok az éves végrehajtási 
jelentés tervezetét a Bizottság által 
elfogadott sablon szerint készítik el, 
beleértve a közös ráfordítás- és 
eredményességi mutatók jegyzékét.

A mutatók a következőket foglalják 
magukba:
a) a súlyos anyagi nélkülözéssel szembeni 
küzdelmet célzó szociálpolitikai 
kiadásokkal kapcsolatos közelmúltbeli 
változások mind abszolút értékben, a GDP 
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arányában, mind pedig a teljes 
közkiadásokhoz viszonyított arányában 
kifejezve;
b) a kedvezményezettek és a súlyos anyagi 
nélkülözéssel foglalkozó szervezetek 
finanszírozáshoz való hozzáférést 
szabályozó szociálpolitikai jogszabályok 
közelmúltbeli változásai.

Or. en

Módosítás 343
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok 2023. szeptember 30-ig záró 
jelentést nyújtanak be az operatív program 
végrehajtásáról.

A tagállamok 2023. szeptember 30-ig záró 
jelentést nyújtanak be a Bizottságnak, a 
Parlamentnek és a Tanácsnak az operatív 
program végrehajtásáról.

Or. es

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

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A jelentések tartalmaznak a nők és a 
férfiak helyzetéről tájékoztatást nyújtó 
nemekre irányuló mutatókat. A mutatók 
nemek szerint bontott adatokat tartanak 
nyilván és dolgoznak fel.

Or. es
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Indokolás

A nemekre irányuló mutatók tájékoztatást adnak a nők és a férfiak részvételéről, kiindulási 
helyzetéről és a különböző beavatkozások által az életükre gyakorolt hatásokról. Ez az 
információ feltárja a kiindulási helyzetet és annak sajátosságait – így például, egyedülálló 
szülők, bérszakadék stb. –, és szükség esetén lehetővé teszi az operatív programok kiigazítását 
a lakosság a legsürgetőbb, illetve a nők és a férfiak egyedi szükségleteinek megfelelően.

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

Rendeletre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk
Végrehajtási jelentés

2015-től 2022-ig minden év június 30-ig a 
tagállam éves jelentést nyújt be a 
Bizottságnak az operatív program előző 
pénzügyi évben történt végrehajtásáról.
A Bizottság megvizsgálja az éves 
végrehajtási jelentést, és annak 
kézhezvételétől számított két hónapon 
belül tájékoztatja a tagállamot az 
észrevételeiről.
Amennyiben a Bizottság nem tesz 
észrevételeket a fenti határidőkön belül, a 
jelentéseket elfogadottnak kell tekinteni.
A Bizottság végrehajtási aktus útján 
elfogadja az éves végrehajtási jelentés 
sablonját, beleértve a közös mutatók 
jegyzékét, valamint a záró végrehajtási 
jelentés mintáját. Ezt a végrehajtási aktust 
a 60. cikk (2) bekezdésében említett 
tanácsadó bizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.
A Bizottság észrevételeket tehet az 
operatív program végrehajtására 
vonatkozóan.
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Or. fr

Indokolás

E módosítás célja az operatív program megvalósításához kapcsolódó bürokrácia csökkentése, 
és ezen alap egyszerű, gyors és hatékony igénybevételének biztosítása a tagállamok és a 
partnerszervezetek számára.

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

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kétoldalú felülvizsgálati ülés Háromoldalú felülvizsgálati ülés

Or. fr

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

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság és az egyes tagállamok 
2014-től 2022-ig – eltérő megállapodás 
hiányában – évente legalább egy 
alkalommal összeülnek, hogy 
megvizsgálják az operatív program 
végrehajtása terén elért előrelépéseket, 
figyelembe véve az éves végrehajtási 
jelentést és adott esetben a 11. cikk 
(7) bekezdésében említett bizottsági 
észrevételeket.

(1) A Bizottság, az egyes tagállamok és 
nemzeti partnerszervezeteik 2014-től 
2022-ig – eltérő megállapodás hiányában –
évente legalább egy alkalommal 
összeülnek, hogy megvizsgálják az 
operatív program végrehajtása terén elért 
előrelépéseket, figyelembe véve az éves 
végrehajtási jelentést és adott esetben a 
11. cikk (7) bekezdésében említett 
bizottsági észrevételeket.

Or. fr
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Módosítás 348
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság és az egyes tagállamok 
2014-től 2022-ig – eltérő megállapodás 
hiányában – évente legalább egy 
alkalommal összeülnek, hogy 
megvizsgálják az operatív program 
végrehajtása terén elért előrelépéseket, 
figyelembe véve az éves végrehajtási 
jelentést és adott esetben a 11. cikk 
(7) bekezdésében említett bizottsági 
észrevételeket.

(1) A Bizottság, az egyes tagállamok, az 
illetékes regionális hatóságok, valamint a 
civil társadalmat és a partnerszervezeteket 
képviselő testületek 2014-től 2022-ig –
eltérő megállapodás hiányában – évente 
legalább egy alkalommal összeülnek, hogy 
megvizsgálják az operatív program 
végrehajtása terén elért előrelépéseket, 
figyelembe véve az éves végrehajtási 
jelentést és adott esetben a 11. cikk 
(7) bekezdésében említett bizottsági 
észrevételeket.

Or. es

Módosítás 349
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság és az egyes tagállamok 
2014-től 2022-ig – eltérő megállapodás 
hiányában – évente legalább egy 
alkalommal összeülnek, hogy 
megvizsgálják az operatív program 
végrehajtása terén elért előrelépéseket, 
figyelembe véve az éves végrehajtási 
jelentést és adott esetben a 11. cikk 
(7) bekezdésében említett bizottsági 
észrevételeket.

(1) A Bizottság, az egyes tagállamok és az 
összes részes fél 2014-től 2022-ig – eltérő 
megállapodás hiányában – évente legalább 
egy alkalommal összeülnek, hogy 
megvizsgálják az operatív program 
végrehajtása terén elért előrelépéseket, 
figyelembe véve az éves végrehajtási 
jelentést és adott esetben a 11. cikk 
(7) bekezdésében említett bizottsági 
észrevételeket.

Or. fr
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Módosítás 350
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. cikk törölve
Előzetes értékelés
(1) A tagállamok valamennyi operatív 
program vonatkozásában előzetes 
értékelést végeznek.
(2) Az előzetes értékelést az operatív 
programok előkészítéséért felelős hatóság 
felelősségi körében kell elvégezni. Ezt az 
operatív programmal egyidejűleg, vezetői 
összefoglalóval együtt kell benyújtani a 
Bizottságnak.
(3) Az előzetes értékelés a következőket 
méri fel:
a) a 2020-ig a szegénység és társadalmi 
kirekesztés kockázatának kitett lakosok 
számának 20 millióval történő 
csökkentésére irányuló uniós célkitűzés 
megvalósításához való hozzájárulást, 
tekintettel az anyagi nélkülözés 
kiválasztott orvosolni kívánt típusára, és 
figyelembe véve a szegénység és 
társadalmi kirekesztés, valamint az anyagi 
nélkülözés tekintetében felmerülő nemzeti 
szükségleteket;
b) a javasolt operatív program belső 
koherenciáját, valamint annak 
összefüggését más kapcsolódó pénzügyi 
eszközökkel;
c) a költségvetési források elosztása és az 
operatív program célkitűzései közötti 
összhangot;
d) a várható teljesítmények 
eredményekhez való hozzájárulását;
e) az operatív program figyelemmel 
kísérését és az értékelések elvégzéséhez 
szükséges adatok gyűjtését végző eljárások 
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alkalmasságát.

Or. fr

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

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. cikk törölve
Előzetes értékelés
(1) A tagállamok valamennyi operatív 
program vonatkozásában előzetes 
értékelést végeznek.
(2) Az előzetes értékelést az operatív 
programok előkészítéséért felelős hatóság 
felelősségi körében kell elvégezni. Ezt az 
operatív programmal egyidejűleg, vezetői 
összefoglalóval együtt kell benyújtani a 
Bizottságnak.
(3) Az előzetes értékelés a következőket 
méri fel:
a) a 2020-ig a szegénység és társadalmi 
kirekesztés kockázatának kitett lakosok 
számának 20 millióval történő 
csökkentésére irányuló uniós célkitűzés 
megvalósításához való hozzájárulást, 
tekintettel az anyagi nélkülözés 
kiválasztott orvosolni kívánt típusára, és 
figyelembe véve a szegénység és 
társadalmi kirekesztés, valamint az anyagi 
nélkülözés tekintetében felmerülő nemzeti 
szükségleteket;
b) a javasolt operatív program belső 
koherenciáját, valamint annak 
összefüggését más kapcsolódó pénzügyi 
eszközökkel;
c) a költségvetési források elosztása és az 
operatív program célkitűzései közötti 
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összhangot;
d) a várható teljesítmények 
eredményekhez való hozzájárulását;
e) az operatív program figyelemmel 
kísérését és az értékelések elvégzéséhez 
szükséges adatok gyűjtését végző eljárások 
alkalmasságát.

Or. fr

Indokolás

E rendelet megkönnyítése és az alap egyszerű működésének megőrzése érdekében a 
tagállamok szabadon felmérik a leginkább rászorulók számára szóló támogatás elosztása 
terén a célkitűzéseiket és a prioritásaikat.

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

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 2020-ig a szegénység és társadalmi
kirekesztés kockázatának kitett lakosok 
számának 20 millióval történő 
csökkentésére irányuló uniós célkitűzés 
megvalósításához való hozzájárulást, 
tekintettel az anyagi nélkülözés kiválasztott 
orvosolni kívánt típusára, és figyelembe 
véve a szegénység és társadalmi 
kirekesztés, valamint az anyagi nélkülözés 
tekintetében felmerülő nemzeti 
szükségleteket;

a) a 2020-ig a szegénységben élők,
valamint a szegénység és társadalmi 
kirekesztés kockázatának kitett lakosok 
számának 20 millióval történő 
csökkentésére irányuló uniós célkitűzés 
megvalósításához való hozzájárulást, 
tekintettel az anyagi nélkülözés kiválasztott 
orvosolni kívánt típusára, és figyelembe 
véve a szegénység és társadalmi 
kirekesztés, valamint az anyagi nélkülözés 
tekintetében felmerülő nemzeti 
szükségleteket;

Or. fr

Módosítás 353
Sari Essayah
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Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az élelmiszer-hulladék csökkentésének 
elősegítését;

Or. fi

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

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a nemek közötti egyenlőség javítása 
érdekében javasolt intézkedések 
kiigazítását;

Or. es

Indokolás

A 14. és az azt követő cikkekben megállapított értékeléseknek az egyenlőtlenségek, és a nők 
fokozottan veszélyeztetett helyzetének felismerése, és szükség esetén mérséklése, továbbá a 
nemek közötti esélyegyenlőség támogatása érdekében a nemek közötti egyenlőségre is ki 
kellene terjednie.

Módosítás 355
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a várható teljesítmények eredményekhez 
való hozzájárulását;

d) a várható teljesítményeknek az alappal 
kapcsolatos célkitűzések eléréséhez való 
hozzájárulását;

Or. fr
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Módosítás 356
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. cikk törölve
Értékelés a programozási időszak során
(1) Az irányító hatóság a programozási 
időszak során értékeléseket készít az 
operatív program eredményességéről és 
hatékonyságáról.
(2) Az irányító hatóságnak 2017-ben és 
2021-ben a Bizottság által biztosított 
sablon szerint strukturált felmérést kell 
készítenie a végső kedvezményezettekről. 
A Bizottság végrehajtási aktus útján 
fogadja el ezt a sablont. Ezt a végrehajtási 
aktust a 60. cikk (2) bekezdésében említett 
tanácsadó bizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.
(3) A Bizottság saját kezdeményezésére 
elvégezheti az operatív programok 
értékelését.

Or. fr

Módosítás 357
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. cikk törölve
Értékelés a programozási időszak során
(1) Az irányító hatóság a programozási 
időszak során értékeléseket készít az 
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operatív program eredményességéről és 
hatékonyságáról.
(2) Az irányító hatóságnak 2017-ben és 
2021-ben a Bizottság által biztosított 
sablon szerint strukturált felmérést kell 
készítenie a végső kedvezményezettekről. 
A Bizottság végrehajtási aktus útján 
fogadja el ezt a sablont. Ezt a végrehajtási 
aktust a 60. cikk (2) bekezdésében említett 
tanácsadó bizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.
(3) A Bizottság saját kezdeményezésére 
elvégezheti az operatív programok 
értékelését.

Or. fr

Indokolás

E rendelet megkönnyítése és az alap egyszerű működésének megőrzése érdekében a 
tagállamok szabadon felmérik a leginkább rászorulók számára szóló támogatás elosztását.

Módosítás 358
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az irányító hatóság a programozási 
időszak során értékeléseket készíthet az 
operatív program eredményességéről és 
hatékonyságáról.

(1) Az irányító hatóságnak a programozási 
időszak során értékeléseket kell készítenie
az operatív program eredményességéről és 
hatékonyságáról.

Or. fr

Módosítás 359
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az irányító hatóságnak 2017-ben és 
2021-ben a Bizottság által biztosított 
sablon szerint strukturált felmérést kell 
készítenie a végső kedvezményezettekről. 
A Bizottság végrehajtási aktus útján 
fogadja el ezt a sablont. A végrehajtási 
aktus elfogadására a 60. cikk 
(2) bekezdésében említett tanácsadó 
bizottsági eljárás szerint kerül sor.

(2) Az irányító hatóságnak 2017-ben és 
2021-ben a Bizottság által biztosított és az 
érdekelt felekkel együttműködve 
létrehozott sablon szerint strukturált 
felmérést kell készítenie a végső 
kedvezményezettekről. A Bizottság 
végrehajtási aktus útján fogadja el ezt a 
sablont. A végrehajtási aktus elfogadására 
a 60. cikk (2) bekezdésében említett 
tanácsadó bizottsági eljárás szerint kerül 
sor.

Or. es

Módosítás 360
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az irányító hatóságnak 2017-ben és 
2021-ben a Bizottság által biztosított 
sablon szerint strukturált felmérést kell 
készítenie a végső kedvezményezettekről. 
A Bizottság végrehajtási aktus útján 
fogadja el ezt a sablont. A végrehajtási 
aktus elfogadására a 60. cikk 
(2) bekezdésében említett tanácsadó 
bizottsági eljárás szerint kerül sor.

(2) Az irányító hatóságnak 2015-ben és 
2021-ben a Bizottság által biztosított 
sablon szerint strukturált felmérést kell 
készítenie a végső kedvezményezettekről. 
A Bizottság végrehajtási aktus útján 
fogadja el ezt a sablont. A végrehajtási 
aktus elfogadására a 60. cikk 
(2) bekezdésében említett tanácsadó 
bizottsági eljárás szerint kerül sor.

Or. en

Módosítás 361
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 a bekezdés (új)



PE506.141v01-00 150/152 AM\928565HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság legkésőbb 2018 
márciusáig előterjeszti az alap időközi 
értékelését, és továbbítja azt a 
Parlamentnek és a Tanácsnak;

Or. en

Módosítás 362
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság saját kezdeményezésére és 
a tagállamokkal szoros együttműködésben, 
külső szakértők segítségével utólagos 
értékelést végez a kapott eredmények 
eredményességéről és fenntarthatóságáról, 
valamint az alap hozzáadott értékének 
felmérése céljából. Az utólagos értékelést 
2023. december 31-ig kell befejezni.

(1) A Bizottság saját kezdeményezésére és 
a tagállamokkal szoros együttműködésben, 
külső szakértők segítségével utólagos 
értékelést végez a programok 
hatékonyságáról és egyszerűségéről, a
kapott eredmények fenntarthatóságáról, a 
partnerszervezetek által továbbított 
igényekről, valamint az alap hozzáadott 
értékének felmérése céljából. Az utólagos 
értékelést 2023. december 31-ig kell 
befejezni.

Or. fr

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

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az alap által támogatott 
intézkedésekről a tagállam információt 
szolgáltat, és népszerűsíti azokat. A 
tájékoztatás címzettjei a leginkább 
rászoruló személyek, a média és a 
szélesebb közönség.

(1) Az alap által támogatott 
intézkedésekről a tagállam információt 
szolgáltat, és népszerűsíti azokat. A 
tájékoztatás címzettjei elsősorban a 
leginkább rászoruló személyek, a 
nyilvánosság és a média. A szolidaritás és 
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a végső kedvezményezettek megbélyegzése 
elleni küzdelem üzenetét közvetítik. A 
tájékoztatásnak ki kell emelnie az Unió 
szerepét és biztosítania kell az alapból 
származó, az Unió társadalmi kohéziós 
célkitűzéseihez való hozzájárulás 
láthatóságát.

Or. fr

Módosítás 364
Sylvie Guillaume

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az alap által támogatott 
intézkedésekről a tagállam információt 
szolgáltat, és népszerűsíti azokat. A 
tájékoztatás címzettjei a leginkább
rászoruló személyek, a média és a 
szélesebb közönség.

(1) Az alap által támogatott 
intézkedésekről a tagállam információt 
szolgáltat, és népszerűsíti azokat. A 
tájékoztatás címzettjei a rászoruló 
személyek, a média és a szélesebb 
közönség. A tájékoztatásnak ki kell emelnie 
az Unió szerepét és biztosítania kell az 
alapból származó hozzájárulás 
láthatóságát.

Or. fr

Módosítás 365
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az alap által támogatott 
intézkedésekről a tagállam információt 
szolgáltat, és népszerűsíti azokat. A 
tájékoztatás címzettjei a leginkább 
rászoruló személyek, a média és a 
szélesebb közönség.

(1) Az alap által támogatott 
intézkedésekről az Európai Bizottság és a 
tagállam információt szolgáltat, és 
népszerűsíti azokat. A tájékoztatás 
címzettjei a leginkább rászoruló 
személyek, a média és a szélesebb 
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közönség. A tájékoztatás kiemeli az Unió 
szerepét és felhívja a figyelmet az alap, a 
partnerszervezetek és önkénteseik 
hozzájárulására.

Or. fr

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

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállam és az irányító hatóság 
biztosítja, hogy az alapból finanszírozott 
intézkedésekről, valamint a 
figyelemfelkeltő és tájékoztató 
rendezvényekről szóló tájékoztatás 
tiszteletben tartják a nemek közötti 
egyenlőség szempontjait. 

Or. es

Indokolás

Biztosítékot kell nyújtani arra, hogy az alapból finanszírozott fellépések keretében 
megvalósuló tájékoztató rendezvényeken nem használnak nemi előítéleteket közvetítő 
nyelvezet, illetve képeket.


