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Poprawka 64

Milan Cabrnoch

Projekt rezolucji ustawodawczej
0

Projekt rezolucji ustawodawczej Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 65
Sylvie Guillaume

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym

w sprawie Europejskiego Funduszu 
Pomocy Żywnościowej Osobom 
Potrzebującym

Or. fr
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Poprawka 66
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Umocowanie 1 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– uwzględniając Karta praw 
podstawowych Unii Europejskiej, w 
szczególności jej art. 1, 24 i 34,

Or. en

Poprawka 67
Emer Costello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Umocowanie 6 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– uwzględniając przeprowadzone przez 
Eurofound w 2012 r. trzecie Europejskie 
badanie jakości życia – Jakość życia w 
Europie: wpływ kryzysu,

Or. en

Poprawka 68
Emer Costello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Umocowanie 6 b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– uwzględniając badanie Eurofound z 
2012 r. zatytułowane „Usługi doradcze 
dotyczące zobowiązań zaciągniętych w 
sprawach wynikających z zaspokajania 
zwykłych potrzeb rodziny świadczone w 
Unii Europejskiej”,
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Or. en

Poprawka 69
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 70
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(1) Mając na uwadze, że dostawy żywności 
i produktów rolnych oraz pomoc dla osób 
najbardziej potrzebujących stanowią pilną 
potrzebę oraz że zgodnie z konkluzjami 
Rady Europejskiej z dnia 17 czerwca 2010 
r., w których przyjęto unijną strategię na 
rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
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20 milionów liczby osób zagrożonych 
ubóstwem bądź wykluczeniem 
społecznym.

społecznemu, Unia i państwa członkowskie 
wyznaczyły sobie cel, jakim jest 
zmniejszenie do roku 2020 o co najmniej 
20 milionów liczby osób zagrożonych 
ubóstwem bądź wykluczeniem 
społecznym.

Or. fr

Poprawka 71
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Liczba osób dotkniętych deprywacją 
materialną lub nawet ciężką deprywacją 
materialną w Unii wzrasta, a osoby te 
często zbyt długo znajdują się w sytuacji 
wykluczenia, aby móc skorzystać ze 
środków aktywizacji proponowanych w 
rozporządzeniu (UE) nr [CPR], a w 
szczególności w rozporządzeniu (UE) nr 
[...EFS].

(2) W 2011 r. około 24,2% ludności 
Europy, czyli około 119,6 mln osób w UE-
27, w tym 25 mln dzieci było uznawanych 
za zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, zgodnie z definicją przyjętą w 
strategii „Europa 2020”. W państwach, w 
których stosuje się politykę 
oszczędnościową, liczba osób dotkniętych 
deprywacją materialną wzrasta w sposób 
alarmujący, a osoby te często zbyt długo 
znajdują się w sytuacji wykluczenia, aby 
móc skorzystać ze środków aktywizacji 
proponowanych w rozporządzeniu (UE) nr 
[CPR], a w szczególności w 
rozporządzeniu (UE) nr [...EFS]. Dlatego 
też Europejski Fundusz Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym odgrywa w 
tym kontekście ważną rolę.

Or. pt

Poprawka 72
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Liczba osób dotkniętych deprywacją 
materialną lub nawet ciężką deprywacją 
materialną w Unii wzrasta, a osoby te 
często zbyt długo znajdują się w sytuacji 
wykluczenia, aby móc skorzystać ze
środków aktywizacji proponowanych w 
rozporządzeniu (UE) nr [CPR], a w 
szczególności w rozporządzeniu (UE) nr 
[...EFS].

(2) Liczba osób dotkniętych deprywacją 
materialną lub nawet ciężką deprywacją 
materialną w Unii wzrasta, a osoby te zbyt 
długo znajdują się w sytuacji wykluczenia, 
aby móc skorzystać z tradycyjnych
środków aktywizacji proponowanych w 
rozporządzeniu (UE) nr [CPR], a w 
szczególności w rozporządzeniu (UE) nr 
[...EFS]. Powyższa sytuacja jest sprzeczna 
z celem ustanowionym w unijnej strategii 
na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu.

Or. en

Poprawka 73
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Liczba osób dotkniętych deprywacją 
materialną lub nawet ciężką deprywacją 
materialną w Unii wzrasta, a osoby te 
często zbyt długo znajdują się w sytuacji 
wykluczenia, aby móc skorzystać ze 
środków aktywizacji proponowanych w 
rozporządzeniu (UE) nr [CPR], a w 
szczególności w rozporządzeniu (UE) nr 
[...EFS].

(2) Liczba osób dotkniętych niedoborem 
żywności i deprywacją materialną lub 
nawet ciężkim niedoborem żywności i 
ciężką deprywacją materialną w Unii 
wzrasta, a osoby te często wykluczone są 
również z możliwości korzystania ze 
środków aktywizacji proponowanych w 
rozporządzeniu (UE) nr [CPR], a w 
szczególności w rozporządzeniu (UE) nr 
[...EFS].

Or. fr

Poprawka 74
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) W artykule 2 Traktatu o Unii 
Europejskiej podkreśla się, że Unia opiera 
się na wartościach poszanowania 
godności osoby ludzkiej, wolności, 
demokracji, równości, państwa prawa, jak 
również poszanowania praw człowieka, w 
tym praw osób należących do mniejszości.

Or. en

Poprawka 75
Verónica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Należy mieć na uwadze, że cel, jakim 
jest zmniejszenie liczby osób zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym o 
przynajmniej 20 milionów, jest pierwszym 
krokiem do osiągnięcia pozostałych celów 
strategii „Europa 2020”.

Or. es

Poprawka 76
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) W 2010 r. blisko jedna czwarta 
Europejczyków (119,6 mln) była 
zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem 
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społecznym w Unii Europejskiej. Liczba ta 
jest większa o blisko 4 mln w porównaniu 
z 2009 r. Z tych 119,6 mln osób 18 mln 
jest uzależnionych prawie codziennie od 
paczek żywnościowych bądź posiłków 
rozdawanych przez stowarzyszenia 
wolontariuszy.

Or. fr

Poprawka 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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) W artykule 6 Traktatu o Unii 
Europejskiej podkreśla się, że Unia uznaje 
prawa, wolności i zasady określone 
w Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej.

Or. en

Poprawka 78
Verónica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) Około 120 mln osób zagraża 
wykluczenie społeczne w Unii, ponieważ 
szczególnie grozi im ubóstwo, 
doświadczają oni pogłębionej deprywacji 
materialnej lub żyją w gospodarstwach 
domowych o bardzo niskim udziale w 
rynku pracy.
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Or. es

Poprawka 79
Verónica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2c) Aby zapobiegać marginalizacji grup o 
niskich dochodach i grup znajdujących 
się w trudnym położeniu oraz zwiększaniu 
się zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym, należy wdrożyć strategie 
aktywnego włączania oraz zapewnić łatwo 
dostępne i wysokiej jakości usługi i kanały 
poszukiwania pracy.

Or. es

Poprawka 80
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Art. 174 TFUE stanowi, że w celu 
wspierania harmonijnego rozwoju całej 
Unii, rozwija ona i prowadzi działania 
służące zwiększeniu jej spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej.

(3) Osiem procent obywateli europejskich 
żyje w warunkach poważnej deprywacji 
materialnej bez szans na godne życie.
Ubóstwo i wykluczenie społeczne 
rozkładają się jednak nierównomiernie w 
UE, a nasilenie tych zjawisk jest różne w 
poszczególnych państwach członkowskich.
Art. 174 TFUE stanowi, że w celu 
wspierania harmonijnego rozwoju całej 
Unii, rozwija ona i prowadzi działania 
służące zwiększeniu jej spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej.

Or. en
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Poprawka 81
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(4) Europejski Fundusz Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym (zwany dalej 
„Funduszem”) powinien zwiększyć 
spójność społeczną, przyczyniając się do 
ograniczenia skali ubóstwa w Unii poprzez 
wspieranie systemów krajowych 
wnoszących wkład w zmniejszenie 
niedoboru żywności, ograniczenie strat 
produktów żywnościowych i zmniejszenie 
szkodliwego wpływu na klimat.

Or. fi

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(4) Europejski Fundusz Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym (zwany dalej 
„Funduszem”) powinien zwiększyć 
spójność społeczną, przyczyniając się do 
ograniczenia skali ubóstwa w Unii poprzez 
wspieranie systemów krajowych 
świadczących pomoc inną niż finansowa 
osobom najbardziej potrzebującym, aby 
wyeliminować niedobór żywności i 
ograniczyć deprywację materialną.

Or. fr
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Poprawka 83
Sylvie Guillaume

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 84
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 85
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Symboliczna kwota środków, którymi dysponuje Fundusz, powinna być przede wszystkim 
przeznaczana na nadzwyczajne dostawy żywności. Niemniej Fundusz nie powinien w żadnym 
wypadku być postrzegany przez państwa członkowskie jako okazja do zmniejszenia wielkości 
budżetów ich krajowych programów na rzecz eliminacji ubóstwa i ponownej integracji 
społecznej, za które odpowiedzialność w dalszym ciągu ponoszą państwa członkowskie.

Poprawka 87
Niccolò Rinaldi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 88
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 89
Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Uzasadnienie

W hiszpańskiej wersji tekstu pojawia się problem z tłumaczeniem słowa „homelessness”.



PE506.141v01-00 16/155 AM\928565PL.doc

PL

Poprawka 90
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Od 1987 r. Unia Europejska 
zapewniała najbardziej potrzebującym 
obywatelom bezpośrednią pomoc
żywnościową z zapasów produktów 
rolniczych. Doprowadziło to do sytuacji, w 
której znaczna liczba odbiorców pomocy 
stała się zależna od dostaw żywności dla 
najbardziej potrzebujących. Fundusz 
powinien należycie uwzględnić tę 
zależność od poprzednich unijnych 
programów pomocy żywnościowej dla 
osób najbardziej potrzebujących.

Or. en

Poprawka 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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Fundusz nie może zastąpić 
publicznych strategii politycznych 
realizowanych przez rządy państw 
członkowskich w celu ograniczenia 
zapotrzebowania na nadzwyczajną pomoc 
żywnościową oraz opracowania 
zrównoważonych celów i polityk na rzecz 
całkowitej eliminacji głodu, ubóstwa i 
wykluczenia społecznego.

Or. en
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Uzasadnienie

Państwa członkowskie muszą w dalszym ciągu opracowywać długoterminowe, zrównoważone 
strategie na rzecz eliminacji ubóstwa, deprywacji i wykluczenia społecznego. Ta 
odpowiedzialność nie może w żadnym wypadku być zastąpiona lub ograniczona poprzez 
wykorzystywanie zasobów z przedmiotowego Funduszu.

Poprawka 92
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Biorąc pod uwagę coraz większą liczbę 
osób zagrożonych ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym oraz to, że 
liczba ta będzie w najbliższych latach w 
dalszym ciągu wzrastać, wymagane jest 
zwiększenie zasobów przewidzianych na 
finansowanie Funduszu w ramach 
wieloletnich ram finansowych.

Or. es

Poprawka 93
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Fundusz powinien wspierać wszelkie 
inicjatywy publiczne i prywatne oraz 
partnerstwa zachęcające do 
przekazywania darów żywnościowych lub 
podstawowych produktów 
konsumpcyjnych.

Or. fr
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Poprawka 94
Alejandro Cercas, Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Fundusz powinien uzupełniać 
działania państw członkowskich na rzecz 
przeciwdziałania poważnej deprywacji 
materialnej osób bezdomnych, zgodnie z 
rezolucją Parlamentu Europejskiego z 
dnia 14 września 2011 r.

Or. es

Poprawka 95
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4b) W Unii Europejskiej rocznie 
marnotrawi się 90 mln ton żywności, 
której znaczna część jest bezpieczna i 
nadaje się do spożycia. Wielu 
beneficjentów obecnie posiada już inne 
źródła dostaw oprócz wsparcia unijnego, 
takie jak lokalne lub regionalne 
supermarkety, gospodarstwa rolne, 
restauracje itp., które jednocześnie 
świadczą pomoc dla osób najbardziej 
potrzebujących i zapobiegają 
marnotrawieniu żywności. Niezależnie od 
wysiłków na rzecz ograniczania 
marnotrawienia żywności podejmowanych 
w ramach innych programów unijnych 
niniejszy Fundusz powinien wspierać 
rozwój i wzmacnianie tych lokalnych 
łańcuchów dostaw żywności, a tym samym 
przyczyniać się do ograniczania 
marnotrawienia żywności.
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Or. en

Poprawka 96
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Przepisy te zapewniają również 
zgodność wspieranych działań z 
obowiązującym prawem unijnym i 
krajowym, przede wszystkim pod 
względem bezpieczeństwa produktów 
rozdzielanych osobom najbardziej 
potrzebującym.

(6) Przepisy te zapewniają również 
zgodność wspieranych działań z 
obowiązującym prawem unijnym i 
krajowym, przede wszystkim pod 
względem bezpieczeństwa produktów 
żywnościowych rozdzielanych osobom 
najbardziej potrzebującym.

Or. fi

Poprawka 97
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Przepisy te zapewniają również 
zgodność wspieranych działań z 
obowiązującym prawem unijnym i 
krajowym, przede wszystkim pod 
względem bezpieczeństwa produktów 
rozdzielanych osobom najbardziej 
potrzebującym.

(6) Przepisy te zapewniają również 
zgodność wspieranych działań z 
obowiązującym prawem unijnym i 
krajowym, przede wszystkim pod 
względem bezpieczeństwa produktów 
rozdzielanych osobom najbardziej 
potrzebującym, w szczególności z art. 3 
rozporządzenia dotyczącego 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Or. en

Poprawka 98
Sylvie Guillaume
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Przepisy te zapewniają również 
zgodność wspieranych działań z 
obowiązującym prawem unijnym i 
krajowym, przede wszystkim pod 
względem bezpieczeństwa produktów 
rozdzielanych osobom najbardziej 
potrzebującym.

(6) Przepisy te zapewniają również 
zgodność wspieranych działań z 
obowiązującym prawem unijnym i 
krajowym, przede wszystkim pod 
względem bezpieczeństwa produktów 
żywnościowych rozdzielanych osobom 
potrzebującym.

Or. fr

Poprawka 99
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Przepisy te zapewniają również 
zgodność wspieranych działań z 
obowiązującym prawem unijnym i 
krajowym, przede wszystkim pod 
względem bezpieczeństwa produktów 
rozdzielanych osobom najbardziej 
potrzebującym.

(6) Przepisy te zapewniają również 
zgodność wspieranych działań z 
obowiązującym prawem unijnym i 
krajowym, przede wszystkim pod 
względem bezpieczeństwa produktów i 
jakości artykułów spożywczych
rozdzielanych osobom najbardziej 
potrzebującym.

Or. fr

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Przepisy te zapewniają również 
zgodność wspieranych działań z 
obowiązującym prawem unijnym i 
krajowym, przede wszystkim pod 
względem bezpieczeństwa produktów 
rozdzielanych osobom najbardziej 
potrzebującym.

(6) Przepisy te zapewniają również 
zgodność wspieranych działań z 
obowiązującym prawem unijnym i 
krajowym, przede wszystkim pod 
względem bezpieczeństwa produktów i 
jakości artykułów spożywczych
rozdzielanych osobom najbardziej 
potrzebującym.

Or. fr

Poprawka 101
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Przepisy te zapewniają również 
zgodność wspieranych działań z 
obowiązującym prawem unijnym i 
krajowym, przede wszystkim pod 
względem bezpieczeństwa produktów 
rozdzielanych osobom najbardziej 
potrzebującym.

(6) Przepisy te zapewniają również 
zgodność wspieranych działań z 
obowiązującym prawem unijnym i 
krajowym, przede wszystkim pod 
względem bezpieczeństwa produktów i 
jakości artykułów spożywczych
rozdzielanych osobom najbardziej 
potrzebującym.

Or. fr

Poprawka 102
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Aby określić odpowiednie ramy 
finansowe, Komisja powinna ustanowić, w 
drodze aktów wykonawczych, roczny 

(7) Aby określić odpowiednie ramy 
finansowe, Komisja powinna ustanowić, w 
drodze aktów wykonawczych, roczny 
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podział zasobów ogólnych na państwo 
członkowskie, za pomocą obiektywnej i 
przejrzystej metody odzwierciedlającej 
różnice pod względem ubóstwa i 
deprywacji materialnej.

podział zasobów ogólnych na państwo 
członkowskie uczestniczące w programie, 
za pomocą obiektywnej i przejrzystej 
metody odzwierciedlającej różnice pod 
względem ubóstwa i deprywacji 
materialnej oraz stopień uzależnienia 
beneficjentów od poprzednich unijnych 
programów pomocy żywnościowej dla 
osób najbardziej potrzebujących.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Aby określić odpowiednie ramy 
finansowe, Komisja powinna ustanowić, w 
drodze aktów wykonawczych, roczny 
podział zasobów ogólnych na państwo 
członkowskie, za pomocą obiektywnej i 
przejrzystej metody odzwierciedlającej 
różnice pod względem ubóstwa i 
deprywacji materialnej.

(7) Aby określić odpowiednie ramy 
finansowe, Komisja powinna ustanowić, w 
drodze aktów wykonawczych, roczny 
podział zasobów ogólnych na państwo 
członkowskie, za pomocą obiektywnej i 
przejrzystej metody, opartej na 
wskaźnikach takich jak relatywna granica 
ubóstwa.

Or. fr

Poprawka 104
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Aby określić odpowiednie ramy 
finansowe, Komisja powinna ustanowić, w 
drodze aktów wykonawczych, roczny 
podział zasobów ogólnych na państwo 
członkowskie, za pomocą obiektywnej i 

(7) Aby określić odpowiednie ramy 
finansowe, Komisja powinna ustanowić, w 
drodze aktów wykonawczych, roczny 
podział zasobów ogólnych na państwo 
członkowskie, za pomocą obiektywnej i 
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przejrzystej metody odzwierciedlającej 
różnice pod względem ubóstwa i 
deprywacji materialnej.

przejrzystej metody odzwierciedlającej 
różnice pod względem ubóstwa i 
deprywacji materialnej, takiej jak 
relatywna granica ubóstwa.

Or. es

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Aby określić odpowiednie ramy 
finansowe, Komisja powinna ustanowić, w 
drodze aktów wykonawczych, roczny 
podział zasobów ogólnych na państwo
członkowskie, za pomocą obiektywnej i 
przejrzystej metody odzwierciedlającej 
różnice pod względem ubóstwa i 
deprywacji materialnej.

(7) Aby określić odpowiednie ramy 
finansowe, Komisja powinna ustanowić, w 
drodze aktów wykonawczych, roczny 
podział zasobów ogólnych na państwo 
członkowskie, za pomocą obiektywnej i 
przejrzystej metody odzwierciedlającej 
różnice pod względem ubóstwa, 
względnego ubóstwa i deprywacji 
materialnej.

Or. fr

Poprawka 106
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Aby określić odpowiednie ramy 
finansowe, Komisja powinna ustanowić, w 
drodze aktów wykonawczych, roczny 
podział zasobów ogólnych na państwo 
członkowskie, za pomocą obiektywnej i 
przejrzystej metody odzwierciedlającej 
różnice pod względem ubóstwa i 
deprywacji materialnej.

(7) Aby określić odpowiednie ramy 
finansowe, Komisja powinna ustanowić, w 
drodze aktów wykonawczych, roczny 
podział zasobów ogólnych na państwo 
członkowskie, za pomocą obiektywnej i 
przejrzystej metody odzwierciedlającej 
różnice pod względem ubóstwa i 
deprywacji materialnej istniejące w 
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każdym państwie członkowskim oraz z 
uwzględnieniem w przypadku każdego 
państwa członkowskiego liczby osób, które 
można uznać za najbardziej potrzebujące, 
jak i kwot przyznanych państwom 
członkowskim uczestniczącym w PEAD.

Or. fr

Poprawka 107
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fi

Poprawka 108
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W programie operacyjnym każdego
państwa członkowskiego powinno się 
określić i uzasadnić formy deprywacji 
materialnej, objęte pomocą oraz opisać 
cele i cechy pomocy osobom najbardziej 

(8) W programie operacyjnym państw 
członkowskich, które podjęły decyzję o 
udziale w Funduszu, powinno się określić 
i uzasadnić formy deprywacji materialnej, 
objęte pomocą oraz opisać cele i cechy 
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potrzebującym, która zostanie udzielona ze 
wsparciem systemów krajowych. Powinien 
on również zawierać elementy niezbędne 
do zapewnienia skutecznego i sprawnego 
wdrożenia programu operacyjnego.

pomocy osobom najbardziej 
potrzebującym, która zostanie udzielona ze 
wsparciem systemów krajowych. Powinien 
on również zawierać elementy niezbędne 
do zapewnienia skutecznego i sprawnego 
wdrożenia programu operacyjnego, z 
położeniem szczególnego nacisku na 
ograniczenie marnotrawienia żywności i 
rozwój lokalnych łańcuchów dostaw 
żywności.

Or. en

Poprawka 109
Sylvie Guillaume

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 110
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W programie operacyjnym każdego 
państwa członkowskiego powinno się

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

określić i uzasadnić formy deprywacji 
materialnej, objęte pomocą oraz opisać 
cele i cechy pomocy osobom najbardziej 
potrzebującym, która zostanie udzielona ze 
wsparciem systemów krajowych. Dostęp 
do pomocy żywnościowej powinien być 
pierwszym problemem związanym z 
deprywacją, którym zajmują się państwa 
członkowskie. Powinien on również 
zawierać elementy niezbędne do 
zapewnienia skutecznego i sprawnego 
wdrożenia programu operacyjnego.

Or. en

Poprawka 111
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(8) W programie operacyjnym każdego 
państwa członkowskiego powinno się 
określić i uzasadnić formy deprywacji 
materialnej, objęte pomocą oraz opisać 
cele i cechy pomocy osobom najbardziej 
potrzebującym, która zostanie udzielona ze 
wsparciem systemów krajowych. Dostęp 
do żywności powinien być pierwszą formą 
deprywacji, którą zajmują się państwa 
członkowskie. Program operacyjny 
powinien również zawierać elementy 
niezbędne do zapewnienia jego 
skutecznego i sprawnego wdrożenia.

Or. es

Poprawka 112
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 113
Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Dostawy żywności i produktów podstawowych muszą być traktowane priorytetowo w stosunku 
do innych działań, aby zapewnić to, by blisko 43 mln Europejczyków, którzy nie są w stanie 
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wyżywić się w sposób wystarczający lub odpowiedni, mogły co najmniej mieć dostęp do 
artykułów niezbędnych do zapewnienia minimum egzystencji.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 115
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Udział państw członkowskich w tym 
Funduszu powinien być dobrowolny.

Or. en

Poprawka 116
Marije Cornelissen



AM\928565PL.doc 29/155 PE506.141v01-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby zmaksymalizować skuteczność 
Funduszu, zwłaszcza jeśli chodzi o 
konkretne sytuacje krajowe, należy 
ustanowić procedurę umożliwiającą 
zmianę programu operacyjnego.

(9) Aby zmaksymalizować skuteczność 
Funduszu i synergię ze środkami 
przewidzianymi w ramach ESF, zwłaszcza 
jeśli chodzi o możliwe zmiany 
konkretnych sytuacji krajowych, należy 
ustanowić procedurę umożliwiającą 
zmianę programu operacyjnego.

Or. en

Poprawka 117
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Z poszanowania dla decyzji 
politycznych podejmowanych na szczeblu 
krajowym udział państw członkowskich w 
realizacji poszczególnych celów Funduszu 
powinien być opcjonalny.

Or. en

Poprawka 118
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Istotną wartość dodaną wnosi
wymiana doświadczeń i najlepszych 
praktyk, zatem Komisja powinna ułatwiać 
takie działania.

(10) Istotną wartość dodaną wnoszą 
innowacje społeczne oraz wymiana 
doświadczeń i najlepszych praktyk, w 
szczególności między organizacjami 
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wykorzystującymi środki UE lub inne 
środki publiczne lub pomoc oraz 
organizacjami, które nie korzystają z 
takich środków, zatem Komisja powinna 
ułatwiać takie działania, które należy 
zakwalifikować jako pomoc techniczna 
zgodnie z art. 108 rozporządzenia w 
sprawie wspólnych przepisów dotyczących 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych (zwanych dalej 
„funduszami ESI”).

Or. en

Poprawka 119
Verónica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Istotną wartość dodaną wnosi 
wymiana doświadczeń i najlepszych 
praktyk, zatem Komisja powinna ułatwiać 
takie działania.

(10) Istotną wartość dodaną wnosi 
wymiana doświadczeń i najlepszych 
praktyk, zatem Komisja powinna ułatwiać 
takie działania. Wymiana doświadczeń 
przyczynia się do łatwiejszej identyfikacji i 
rozwiązywania wspólnych problemów i 
dlatego konieczne jest czynne 
uczestnictwo organizacji partnerskich.

Or. es

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Istotną wartość dodaną wnosi 
wymiana doświadczeń i najlepszych 

(10) Istotną wartość dodaną wnosi 
wymiana doświadczeń i najlepszych 
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praktyk, zatem Komisja powinna ułatwiać 
takie działania.

praktyk, zatem Komisja powinna wspierać 
promowanie i upowszechnianie takich 
działań.

Or. fr

Poprawka 121
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Aby monitorować postępy we 
wdrażaniu programów operacyjnych, 
państwa członkowskie powinny opracować 
i dostarczyć Komisji roczne i końcowe 
sprawozdania z realizacji, zapewniając tym 
samym dostępność podstawowych i 
aktualnych informacji. Dla tych samych 
celów Komisja i każde państwo 
członkowskie powinny spotykać się co 
roku w celu przeprowadzenia 
dwustronnego przeglądu, chyba że 
uzgodnią inaczej.

(11) Aby monitorować postępy we 
wdrażaniu programów operacyjnych, 
państwa członkowskie powinny we 
współpracy z zaangażowanymi 
organizacjami obywatelskimi opracować i 
dostarczyć Komisji roczne i końcowe 
sprawozdania z realizacji, zapewniając tym 
samym dostępność podstawowych i 
aktualnych informacji. Dla tych samych 
celów Komisja i każde państwo 
członkowskie powinny spotykać się co 
roku w celu przeprowadzenia 
dwustronnego przeglądu, chyba że 
uzgodnią inaczej.

Or. es

Poprawka 122
Sylvie Guillaume

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Aby polepszyć jakość i strukturę 
każdego programu operacyjnego oraz 
ocenić skuteczność i sprawność Funduszu, 
należy przeprowadzić oceny ex ante i ex 
post. Oceny te powinny być uzupełnione 

(12) Aby polepszyć jakość i strukturę 
każdego programu operacyjnego oraz 
ocenić skuteczność i sprawność Funduszu, 
należy przeprowadzić oceny ex ante i ex 
post. Oceny te powinny być uzupełnione 
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badaniami na temat osób najbardziej
potrzebujących, które skorzystały z 
programu operacyjnego i, w razie 
konieczności, ocenami przeprowadzonymi 
podczas okresu programowania. Należy w 
tym zakresie określić obowiązki państw 
członkowskich i Komisji.

badaniami na temat osób potrzebujących, 
które skorzystały z programu operacyjnego 
i, w razie konieczności, ocenami 
przeprowadzonymi podczas okresu 
programowania. Należy w tym zakresie 
określić obowiązki państw członkowskich i 
Komisji.

Or. fr

Poprawka 123
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Aby polepszyć jakość i strukturę 
każdego programu operacyjnego oraz 
ocenić skuteczność i sprawność Funduszu, 
należy przeprowadzić oceny ex ante i ex 
post. Oceny te powinny być uzupełnione 
badaniami na temat osób najbardziej 
potrzebujących, które skorzystały z 
programu operacyjnego i, w razie 
konieczności, ocenami przeprowadzonymi 
podczas okresu programowania. Należy w 
tym zakresie określić obowiązki państw 
członkowskich i Komisji.

(12) Aby polepszyć jakość i strukturę 
każdego programu operacyjnego oraz 
ocenić skuteczność i sprawność Funduszu, 
należy przeprowadzić oceny ex ante i ex 
post. Oceny te powinny być uzupełnione 
badaniami na temat wpływu tych 
programów na wskaźnik ubóstwa 
relatywnego w każdym państwie 
członkowskim. Należy w tym zakresie 
określić obowiązki państw członkowskich i 
Komisji.

Or. es

Poprawka 124
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Dystrybucja pomocy żywnościowej 
stanowi doskonałą okazję do nawiązania 
kontaktu z osobami najbardziej 
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potrzebującymi i do przeprowadzenia 
badań dotyczących ich warunków życia, 
przyczyn ubóstwa i innych potrzeb w 
zakresie pomocy, ponieważ badania te 
umożliwiłyby wykorzystanie 
zgromadzonych danych w poszanowaniu 
prywatności.

Or. fi

Poprawka 125
Emer Costello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Przy przeprowadzaniu takich ocen, 
którym towarzyszą badania dotyczące 
osób najbardziej potrzebujących, 
konieczne jest uwzględnienie tego, że 
deprywacja jest złożonym pojęciem, 
trudnym do uchwycenia w przypadku 
użycia niewielkiej liczby wskaźników, gdyż 
mogą być one mylące i prowadzić do 
formułowania nieefektywnych polityk.

Or. en

Poprawka 126
Emer Costello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12b) Jak podkreślono w trzecim 
Europejskim badaniu jakości życia 
przeprowadzonym przez Eurofound w 
2012 r., przedmiotem pomiaru deprywacji 
materialnej w UE jest brak możliwości 
zakupu towarów uznawanych za 
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niezbędne, niezależnie od posiadanego 
mienia lub zarobków. Aby opracować 
wskaźnik deprywacji umożliwiający 
bardziej precyzyjną ocenę deprywacji 
materialnej w gospodarstwach domowych, 
należy uwzględnić wskaźniki takie, jak 
wysokość dochodów, nierówność w 
dochodach, możliwość wiązania końca z 
końcem, nadmierne zadłużenie oraz 
zadowolenie z warunków życia.

Or. en

Poprawka 127
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Obywatele mają prawo wiedzieć, w 
jaki sposób i w jakim celu inwestowane są 
zasoby finansowe Unii. Celem 
zapewnienia szerokiego 
rozpowszechnienia informacji o 
osiągnięciach Funduszu, jak i dostępności i 
przejrzystości możliwości finansowania, 
należy ustanowić szczegółowe przepisy 
związane z informowaniem i komunikacją, 
zwłaszcza w odniesieniu do 
odpowiedzialności państw członkowskich i 
beneficjentów.

(13) Obywatele mają prawo wiedzieć, w 
jaki sposób i w jakim celu inwestowane są 
zasoby finansowe Unii. Celem 
zapewnienia szerokiego 
rozpowszechnienia informacji o 
osiągnięciach Funduszu, jak i dostępności i 
przejrzystości możliwości finansowania, 
należy ustanowić szczegółowe przepisy 
związane z informowaniem i komunikacją, 
zwłaszcza w odniesieniu do 
odpowiedzialności państw członkowskich i 
beneficjentów oraz kryteriów 
kwalifikowalności.

Or. es

Poprawka 128
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 129
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

operacyjnych ze środków Funduszu wynosi 
100%. Fundusz nie zwalnia państw 
członkowskich z obowiązku wprowadzenia 
krajowych strategii ograniczania ubóstwa.
Państwa członkowskie powinny też mieć 
możliwość udziału finansowego w 
działaniach finansowanych ze środków 
Funduszu.

Or. fr

Poprawka 131
Sylvie Guillaume

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 132
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Konieczne jest ustalenie 
maksymalnego poziomu 
współfinansowania programów 
operacyjnych ze środków Funduszu, aby 
osiągnąć efekt mnożnikowy dotyczący 

(15) Konieczne jest, aby Fundusz był 
finansowany w całości przez Unię 
Europejską.



AM\928565PL.doc 37/155 PE506.141v01-00

PL

zasobów Unii; jednocześnie należy zająć 
się sytuacją państw członkowskich 
zmagających się z tymczasowymi 
trudnościami budżetowymi.

Or. es

Poprawka 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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(15) Państwa członkowskie najbardziej 
potrzebujące środków z Funduszu z dużym 
prawdopodobieństwem nie będą w stanie 
pokryć kosztów jego współfinansowania i 
w związku z tym Fundusz powinien być w 
100% finansowany przez Unię, aby 
zapewnić możliwie największą absorpcję 
środków z Funduszu.

Or. en

Uzasadnienie

Celem Funduszu jest świadczenie natychmiastowej pomocy osobom pilnie jej potrzebującym.
W związku z tym uzasadnionym rozwiązaniem jest finansowanie Funduszu w 100% ze 
środków unijnych. Takie rozwiązanie zapewnia równy dostęp do Funduszu wszystkim 
mieszkańcom Europy, bez względu na sytuację budżetową państwa członkowskiego, którego 
są obywatelami.

Poprawka 134
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Fundusz w żaden sposób nie 
zwalnia państw członkowskich z 
obowiązku wykonywania ich 
podstawowych zadań związanych z 
eliminowaniem ubóstwa.

Or. en

Poprawka 135
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) W całej Unii należy stosować 
jednolite i sprawiedliwe zasady dotyczące 
okresu kwalifikowalności, operacji i 
wydatków w ramach Funduszu. Warunki 
kwalifikowalności powinny odzwierciedlać 
szczególny charakter celów Funduszu i 
jego grupy docelowej, zwłaszcza poprzez 
odpowiednie warunki kwalifikowalności 
operacji, jak i rodzaje wsparcia oraz zasady 
i warunki zwrotu wydatków.

(16) W całej Unii należy stosować 
sprawiedliwe, jednolite i proste zasady 
dotyczące okresu kwalifikowalności, 
operacji i wydatków w ramach Funduszu. 
Warunki kwalifikowalności powinny 
odzwierciedlać szczególny charakter celów 
Funduszu i jego grupy docelowej, 
zwłaszcza poprzez odpowiednie 
uproszczone warunki kwalifikowalności 
operacji, jak i rodzaje wsparcia oraz zasady 
i warunki zwrotu wydatków.

Or. fr

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Wszyscy obywatele Unii 
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Europejskiej powinni być traktowani w 
równy sposób, lecz mimo tej zasady 
poziom deprywacji jest różny w 
poszczególnych państwach członkowskich. 
Komisja powinna sporządzić 
sprawozdanie zawierające informacje na 
temat tego, jaki odsetek krajowych 
budżetów przeznaczonych na realizację 
programów pomocowych dla osób 
najbardziej potrzebujących stanowią 
fundusze europejskie.

Or. en

Uzasadnienie

Program pomocy najbardziej potrzebującym jest programem europejskim, ale nie wszyscy 
obywatele Europy korzystają obecnie ze świadczonej w jego ramach pomocy nadzwyczajnej.
Interesującą rzeczą byłoby porównanie krajowych budżetów przeznaczonych na świadczenie 
nadzwyczajnej pomocy żywnościowej i wskazanie, jaką ich część stanowi wsparcie ze 
środków unijnych w tych państwach członkowskich, które obecnie korzystają z programu 
pomocy najbardziej potrzebującym.

Poprawka 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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16b) Duża część działań podejmowanych 
przez stowarzyszenia zajmujące się 
dostarczaniem żywności najbardziej 
potrzebującym obywatelom Europy 
realizowana jest przez wolontariuszy. 
Proces ubiegania się o status beneficjenta 
Funduszu nie może być nadmiernie 
skomplikowany.

Or. en
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Uzasadnienie

Wprawdzie zasadnicze znaczenie ma proporcjonalne kontrolowanie funduszy europejskich w 
celu zapewnienia ich właściwego wykorzystania, ale rzeczą równie istotną jest także 
zapewnienie, aby osoby potrzebujące były w stanie skorzystać z dostępnych środków. W 
związku z tym proces ubiegania się o uczestnictwo w Funduszu nie może być nadmiernie 
skomplikowany.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

użytkowanie, przetwarzanie lub sprzedaż 
produktów pochodzących z zapasów 
interwencyjnych dla celów programu na 
rzecz osób najbardziej potrzebujących.

Or. fr

Poprawka 139
Sylvie Guillaume

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

z transakcji dotyczących zapasów, Komisja 
powinna, zgodnie z art. 19 lit. e) 
rozporządzenia (UE) nr [CMO], przyjąć 
akty wykonawcze ustanawiające procedury 
umożliwiające użytkowanie, przetwarzanie 
lub sprzedaż produktów pochodzących z 
zapasów interwencyjnych dla celów 
programu na rzecz osób potrzebujących.

Or. fr

Poprawka 140
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) [Wniosek w sprawie] rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego wspólną organizację 
rynków produktów rolnych 
(rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynków; CMO) stanowi, że 
zbyt produktów zakupionych w ramach 
interwencji publicznej może odbyć się 
przez udostępnienie ich w ramach 
programu dystrybucji żywności osobom 
najbardziej potrzebującym w Unii, jeśli 
przedmiotowy program tak stanowi. Biorąc 
pod uwagę, w zależności od okoliczności, 
że pozyskiwanie żywności w wyniku 
użytkowania, przetwarzania lub sprzedaży 
takich zapasów może być opcją 
najkorzystniejszą pod względem 
ekonomicznym, należy zezwolić na taką 
możliwość w niniejszym rozporządzeniu. 
Kwoty pochodzące z transakcji dotyczącej 
zapasów powinny zostać wykorzystane na 
rzecz osób najbardziej potrzebujących i nie 
powinny być wykorzystywane w sposób 
zmniejszający zobowiązanie państw 
członkowskich do współfinansowania 
programu. Aby zapewnić najbardziej 

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

współfinansowania programu. Aby 
zapewnić najbardziej wydajne 
wykorzystanie zapasów interwencyjnych 
oraz kwot pochodzących z transakcji 
dotyczących zapasów, Komisja powinna, 
zgodnie z art. 19 lit. e) rozporządzenia 
(UE) nr [CMO], przyjąć akty wykonawcze 
ustanawiające procedury umożliwiające 
użytkowanie, przetwarzanie lub sprzedaż 
produktów pochodzących z zapasów 
interwencyjnych dla celów programu na 
rzecz osób najbardziej potrzebujących.

Or. en

Poprawka 141
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) [Wniosek w sprawie] rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego wspólną organizację 
rynków produktów rolnych 
(rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynków; CMO) stanowi, że 
zbyt produktów zakupionych w ramach 
interwencji publicznej może odbyć się 
przez udostępnienie ich w ramach 
programu dystrybucji żywności osobom 
najbardziej potrzebującym w Unii, jeśli 
przedmiotowy program tak stanowi. Biorąc 
pod uwagę, w zależności od okoliczności, 
że pozyskiwanie żywności w wyniku 
użytkowania, przetwarzania lub sprzedaży 
takich zapasów może być opcją 
najkorzystniejszą pod względem 
ekonomicznym, należy zezwolić na taką 
możliwość w niniejszym rozporządzeniu. 
Kwoty pochodzące z transakcji dotyczącej 
zapasów powinny zostać wykorzystane na 
rzecz osób najbardziej potrzebujących i nie 
powinny być wykorzystywane w sposób 

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

czym kosztu użytkowania nie należy 
odliczać od przyznanych środków. Aby 
zapewnić najbardziej wydajne 
wykorzystanie zapasów interwencyjnych 
oraz kwot pochodzących z transakcji 
dotyczących zapasów, Komisja powinna, 
zgodnie z art. 19 lit. e) rozporządzenia 
(UE) nr [CMO], przyjąć akty wykonawcze 
ustanawiające procedury umożliwiające 
użytkowanie, przetwarzanie lub sprzedaż 
produktów pochodzących z zapasów 
interwencyjnych dla celów programu na 
rzecz osób najbardziej potrzebujących.

Or. es

Poprawka 142
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Państwa członkowskie powinny 
usunąć przeszkody związane między 
innymi z podatkiem od wartości dodanej 
czy też z dostawą produktów 
żywnościowych, zniechęcające 
przedsiębiorstwa do przekazywania 
produktów żywnościowych do banków 
żywności, stowarzyszeń krajowych i 
innych podmiotów zajmujących się 
dystrybucją pomocy żywnościowej.

Or. fi

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 a (nowy)



AM\928565PL.doc 45/155 PE506.141v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Aby walczyć z marnotrawieniem 
żywności, państwa członkowskie powinny 
usunąć przeszkody związane z 
przekazywaniem przez przedsiębiorstwa 
darów w postaci żywności lub 
podstawowych produktów 
konsumpcyjnych organizacjom 
partnerskim, organizacjom społeczeństwa 
obywatelskiego i innym zainteresowanym 
stronom.

Or. fr

Poprawka 144
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Wykorzystywanie zapasów 
interwencyjnych i żywności, które w 
przeciwnym razie zostałyby zmarnowane, 
nie wyklucza jednak konieczności 
należytego zarządzania podażą i mądrego 
zarządzania łańcuchem żywnościowym 
tak, aby uniknąć systematycznych 
nadwyżek strukturalnych i dostosować 
europejską produkcję do popytu.

Or. en

Poprawka 145
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17b) Należy zachęcać państwa 
członkowskie, które podjęły decyzję o 
korzystaniu z Funduszu, do 
wyeliminowania możliwych przeszkód 
utrudniających przekazywanie przez 
przedsiębiorstwa żywności lub 
podstawowych produktów 
konsumpcyjnych w formie darowizn do 
banków żywności lub innym 
beneficjentom, takich jak obowiązek 
zapłaty podatku VAT od tych darowizn.

Or. en

Poprawka 146
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Konieczne jest określenie rodzajów 
działań, które mogą być podejmowane z 
inicjatywy Komisji i państw 
członkowskich jako pomoc techniczna 
finansowana z Funduszu.

(18) Konieczne jest określenie rodzajów 
działań, które mogą być podejmowane z 
inicjatywy Komisji i państw 
członkowskich jako pomoc techniczna 
finansowana z Funduszu zgodnie z art. 51 i 
52 rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów dotyczących funduszy ESI.

Or. en

Poprawka 147
Emer Costello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Konieczne jest określenie rodzajów (18) W celu zapewnienia szerszego 
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działań, które mogą być podejmowane z 
inicjatywy Komisji i państw 
członkowskich jako pomoc techniczna 
finansowana z Funduszu.

wsparcia w obrębie społeczeństwa dla 
osób najbardziej potrzebujących państwa 
członkowskie powinny usunąć przeszkody 
natury podatkowej i administracyjnej 
związane z przekazywaniem przez 
przedsiębiorstwa żywności lub 
podstawowych produktów 
konsumpcyjnych w formie darowizn 
bankom żywności, organizacjom 
społeczeństwa obywatelskiego i innym 
zainteresowanym podmiotom.

Or. en

Poprawka 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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Państwa członkowskie i organizacje 
partnerskie powinny aktywnie 
współpracować z dużymi i małymi 
przedsiębiorstwami należącymi do 
łańcucha dostaw żywności, zgodnie z ich 
programami z zakresu społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw, a także 
w oparciu o zachęty gospodarcze, w celu 
ograniczania marnotrawienia żywności i 
dopilnowania, by produkty żywnościowe 
były udostępniane stowarzyszeniom 
działającym na rzecz najbardziej 
potrzebujących obywateli Europy.

Or. en

Uzasadnienie

Supermarkety i łańcuch dystrybucji żywności marnotrawią duże ilości żywności doskonale 
nadającej się do spożycia, która trafia na składowiska odpadów. Jest to kosztowne dla 
przedsiębiorstw, szkodliwe dla środowiska naturalnego, a także stanowi niemające żadnego 
uzasadnienia marnotrawstwo. Przedsiębiorstwa powinny raczej przekazywać żywność w 
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formie darowizny stowarzyszeniom zajmującym się osobami najbardziej potrzebującymi w 
Europie. Takie działanie przynosi korzyści wizerunkowi przedsiębiorstwa, dostarcza 
wartościowych zasobów stowarzyszeniom i zmniejsza ilość niepotrzebnych odpadów.

Poprawka 149
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Zgodnie z zasadą zarządzania 
dzielonego za realizację i kontrolę 
programów operacyjnych powinny 
odpowiadać w pierwszym rzędzie państwa 
członkowskie w ramach swoich systemów 
zarządzania i kontroli.

(19) Zgodnie z art. 174 Traktatu UE za 
realizację i kontrolę programów 
operacyjnych powinny odpowiadać w 
pierwszym rzędzie państwa członkowskie 
w ramach swoich systemów zarządzania i 
kontroli.

Or. en

Poprawka 150
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Państwa członkowskie powinny 
przyjąć właściwe środki gwarantujące 
prawidłową strukturę i funkcjonowanie 
swoich systemów zarządzania i kontroli w 
celu zapewnienia prawidłowego i 
zgodnego z prawem wykorzystania 
Funduszu. Należy zatem określić 
obowiązki państw członkowskich w 
zakresie systemów zarządzania i kontroli 
ich programu operacyjnego oraz w 
odniesieniu do zapobiegania, wykrywania i 
korygowania nieprawidłowości i naruszeń 
przepisów unijnych.

(20) Państwa członkowskie, które podjęły 
decyzję o udziale w programie, powinny 
przyjąć właściwe środki gwarantujące 
prawidłową strukturę i funkcjonowanie 
swoich systemów zarządzania i kontroli w 
celu zapewnienia prawidłowego i 
zgodnego z prawem wykorzystania 
Funduszu. Należy zatem określić 
obowiązki państw członkowskich w 
zakresie systemów zarządzania i kontroli 
ich programu operacyjnego oraz w 
odniesieniu do zapobiegania, wykrywania i 
korygowania nieprawidłowości i naruszeń 
przepisów unijnych.
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Or. en

Poprawka 151
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Europejski Fundusz Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym stanowi część 
wspólnych ram strategicznych dla EFS 
dotyczących programowania funduszy na 
lata 2014–2020 oraz jest zarządzany i 
wdrażany w tych ramach.

Or. en

Poprawka 152
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Państwa członkowskie powinny 
wprowadzić niezbędne mechanizmy w 
celu uproszczenia i zmniejszenia 
obciążenia administracyjnego 
nakładanego na beneficjentów, aby 
zapewnić skuteczne wdrożenie Funduszu.
Jest to szczególnie ważne ze względu na 
to, że praca wykonywana przez tych 
beneficjentów ma najczęściej charakter 
dobrowolny.

Or. es

Poprawka 153
Milan Cabrnoch
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 154
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Państwa członkowskie powinny 
wyznaczyć dla programu operacyjnego 
instytucję zarządzającą, instytucję 
certyfikującą i funkcjonalnie niezależną 
instytucję audytową. Aby zapewnić 
państwom członkowskim elastyczność w 
ustanawianiu systemów kontroli, należy 
przewidzieć możliwość wykonywania 
funkcji instytucji certyfikującej przez 
instytucję zarządzającą. Państwa 
członkowskie powinny mieć również 

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

możliwość wyznaczenia instytucji 
pośredniczących do wykonywania 
niektórych zadań instytucji zarządzającej 
lub instytucji certyfikującej. Państwa 
członkowskie powinny w takim przypadku 
wyraźnie określić obowiązki i funkcje tych 
instytucji. Państwa członkowskie 
przedsiębiorą wszelkie środki w celu 
usunięcia przeszkód związanych z 
obciążeniem administracyjnym, jakie 
mogą napotykać organizacje 
charytatywne.

Or. fr

Poprawka 155
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 156
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Instytucja zarządzająca ponosi 
główną odpowiedzialność za skuteczne i 
sprawne wdrażanie Funduszu, a zatem 
pełni znaczną liczbę funkcji odnoszących 
się do zarządzania programem 
operacyjnym i jego monitorowania, 
zarządzania i kontroli finansowych, jak 
również wyboru projektów. Należy 
określić również jej obowiązki i funkcje.

skreślony

Or. en

Poprawka 157
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Instytucja certyfikująca powinna 
sporządzać i przekazywać Komisji wnioski 
o płatność. Powinna sporządzać roczne 
sprawozdania finansowe, poświadczając 
ich kompletność, dokładność i 
prawdziwość oraz to, że wydatki ujęte w 
sprawozdaniu finansowym są zgodne z 
obowiązującymi przepisami unijnymi i 
krajowymi. Należy określić również jej 
obowiązki i funkcje.

skreślony

Or. en
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Poprawka 158
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Instytucja audytowa zapewnia 
przeprowadzanie audytów systemów 
zarządzania i kontroli na podstawie 
stosownej próby operacji oraz rocznego 
sprawozdania finansowego. Należy 
określić również jej obowiązki i funkcje.

skreślony

Or. en

Poprawka 159
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 160
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(25) Bez uszczerbku dla uprawnień 
Komisji w zakresie kontroli finansowej 
należy zapewnić współpracę między 
państwami członkowskimi a Komisją w 
ramach niniejszego rozporządzenia oraz 
ustalić kryteria, które pozwolą Komisji 
określić w kontekście przyjętej przez nią 
strategii kontroli systemów krajowych 
poziom gwarancji, które powinna ona 
uzyskać ze strony krajowych instytucji 
audytowych. Komisja Europejska 
dopilnowuje, by poziom wymogów nie 
stanowił dodatkowego obciążenia 
administracyjnego dla beneficjentów, 
biorąc pod uwagę charakter Funduszu 
oraz to, że beneficjenci działają głównie w 
ramach wolontariatu.

Or. en

Poprawka 161
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Zobowiązania budżetowe Unii 
powinny być wykonywane jednorocznie. 
W celu zapewnienia skutecznego 
zarządzania programem konieczne jest 
ustanowienie wspólnych zasad dla 
wniosków o płatność okresową, płatność 
salda rocznego oraz salda końcowego.

(27) Zobowiązania budżetowe Unii 
powinny być wykonywane jednorocznie. 
W celu zapewnienia skutecznego 
zarządzania programem konieczne jest 
ustanowienie wspólnych prostych zasad 
dla wniosków o płatność okresową, 
płatność salda rocznego oraz salda 
końcowego.

Or. fr

Poprawka 162
Milan Cabrnoch
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) W celu zapewnienia Komisji 
wystarczającej pewności wnioski o 
płatność okresową powinny być 
refundowane w wysokości 90% wydatków 
kwalifikowalnych objętych wnioskiem o 
płatność.

(28) W celu zapewnienia Komisji 
wystarczającej pewności wnioski o 
płatność okresową powinny być 
refundowane w wysokości 100%
wydatków kwalifikowalnych objętych 
wnioskiem o płatność.

Or. en

Poprawka 163
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) W celu zagwarantowania, że wydatki 
finansowane z unijnego budżetu w danym 
roku budżetowym są wykorzystywane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 
należy stworzyć właściwe podstawy do 
rocznej analizy i zatwierdzania sprawozdań 
finansowych. W oparciu o te podstawy 
wyznaczone organy powinny przekazywać 
Komisji – w odniesieniu do programu 
operacyjnego – oświadczenie dotyczące 
zarządzania wraz z poświadczonym 
rocznym sprawozdaniem finansowym, 
rocznym podsumowaniem końcowych 
sprawozdań z audytu i przeprowadzonych 
kontroli oraz niezależną opinią pokontrolną 
i sprawozdaniem audytowym.

(32) W celu zagwarantowania, że wydatki 
finansowane z unijnego budżetu w danym 
roku budżetowym są wykorzystywane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 
należy stworzyć właściwe i proste 
podstawy do rocznej analizy i 
zatwierdzania sprawozdań finansowych. W 
oparciu o te podstawy wyznaczone organy 
powinny przekazywać Komisji – w 
odniesieniu do programu operacyjnego –
oświadczenie dotyczące zarządzania wraz 
z poświadczonym rocznym sprawozdaniem 
finansowym, rocznym podsumowaniem 
końcowych sprawozdań z audytu i 
przeprowadzonych kontroli oraz niezależną 
opinią pokontrolną i sprawozdaniem 
audytowym.

Or. fr
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Poprawka 164
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Częstotliwość audytów operacji 
powinna być proporcjonalna do zakresu 
unijnego wsparcia z Funduszu. W 
szczególności liczba przeprowadzanych 
audytów powinna być ograniczona, jeżeli 
łączne wydatki kwalifikowalne na operację 
nie przekraczają 100 000 EUR. Niemniej 
powinna istnieć możliwość 
przeprowadzenia audytu w dowolnym 
momencie w sytuacji, gdy istnieją dowody 
na istnienie nieprawidłowości lub 
nadużycia finansowego, lub w ramach 
audytu próby. Aby zakres audytów 
przeprowadzanych przez Komisję był 
proporcjonalny do ryzyka, Komisja 
powinna móc ograniczyć swoje audyty 
związane z programami operacyjnymi, 
jeżeli nie występują poważne 
niedociągnięcia lub jeżeli instytucja 
audytowa jest wiarygodna. Zakres audytów 
powinien dodatkowo w pełni uwzględniać 
cel i specyfikę grupy docelowej Funduszu.

(35) Częstotliwość audytów operacji 
powinna być proporcjonalna do zakresu 
unijnego wsparcia z Funduszu. W 
szczególności liczba przeprowadzanych 
audytów powinna być ograniczona, jeżeli 
łączne wydatki kwalifikowalne na operację 
nie przekraczają 100 000 EUR. Niemniej 
powinna istnieć możliwość 
przeprowadzenia audytu w dowolnym 
momencie w sytuacji, gdy istnieją dowody 
na istnienie nieprawidłowości lub 
nadużycia finansowego, lub w ramach 
audytu próby. Aby zakres audytów 
przeprowadzanych przez Komisję był 
proporcjonalny do ryzyka, Komisja 
powinna móc ograniczyć swoje audyty 
związane z programami operacyjnymi, 
jeżeli nie występują poważne 
niedociągnięcia lub jeżeli instytucja 
audytowa jest wiarygodna. Zakres audytów 
powinien dodatkowo w pełni uwzględniać 
cel, specyfikę grupy docelowej Funduszu 
oraz to, że podmioty korzystające z 
Funduszu działają na zasadzie 
wolontariatu.

Or. fr

Poprawka 165
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Niniejsze rozporządzenie respektuje 
prawa podstawowe i jest zgodne z 

(41) Niniejsze rozporządzenie respektuje 
prawa podstawowe i jest zgodne z 
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zasadami uznanymi w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej, w tym z 
zasadą poszanowania godności ludzkiej 
oraz życia prywatnego i rodzinnego, 
prawem do ochrony danych osobowych, 
prawami dziecka, prawami osób w 
podeszłym wieku, zasadą równości 
mężczyzn i kobiet oraz zakazem 
dyskryminacji. Niniejsze rozporządzenie 
należy stosować zgodnie z tymi prawami i 
zasadami.

zasadami uznanymi w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej, w tym z 
zasadą poszanowania godności ludzkiej 
oraz życia prywatnego i rodzinnego, 
prawem do ochrony danych osobowych, 
prawami dziecka, prawem do pomocy 
społecznej i do mieszkania, prawami osób 
w podeszłym wieku, zasadą równości 
mężczyzn i kobiet oraz zakazem 
dyskryminacji. Niniejsze rozporządzenie 
należy stosować zgodnie z tymi prawami i 
zasadami.

Or. fr

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 41 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41a) Aby uniknąć nagłego ograniczenia 
pomocy żywnościowej w przypadku 
wystąpienia opóźnienia we wdrożeniu 
niniejszego rozporządzenia na początku 
2014 r., Komisja przyjmuje niezbędne 
środki przejściowe w celu zapewnienia 
tego, by osoby korzystające z pomocy w 
ramach Funduszu nie znajdowały się 
dłużej w sytuacji niedostatku żywności.

Or. fr

Poprawka 167
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. fr

Poprawka 168
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42a) Należy zapewnić, by Fundusz był 
miał komplementarny charakter w 
stosunku do programów i działań 
finansowanych ze środków EFS oraz był 
jak najbardziej skoordynowany z EFS.
Należy uniknąć tworzenia równoległych 
struktur służących walce z ubóstwem, 
które spowodują zwiększenie obciążenia 
administracyjnego oraz będą utrudniać 
koordynację i synergię.

Or. en

Poprawka 169
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się Europejski Fundusz Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym (zwany dalej 
„Funduszem”) na okres od dnia 1 stycznia 
2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., określa 
cele Funduszu, zakres pomocy z jego 
środków, dostępne zasoby finansowe i 
kryteria ich alokacji, oraz ustanawia 
przepisy konieczne do zapewnienia 
skuteczności Funduszu.

1. W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się Europejski Fundusz Pomocy 
Żywnościowej Najbardziej Potrzebującym 
(zwany dalej „Funduszem”) na okres od 
dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 
2020 r., określa cele Funduszu, zakres 
pomocy z jego środków, dostępne zasoby 
finansowe i kryteria ich alokacji, oraz 
ustanawia przepisy konieczne do 
zapewnienia skuteczności Funduszu. Do 
2020 r. przewidziane zostaną środki 
krajowe w zakresie pomocy żywnościowej, 
o ile okaże się konieczne dalsze udzielanie 
takiej pomocy.

Or. fi

Poprawka 170
Sylvie Guillaume

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się Europejski Fundusz Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym (zwany dalej 
„Funduszem”) na okres od dnia 1 stycznia 
2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., określa 
cele Funduszu, zakres pomocy z jego 
środków, dostępne zasoby finansowe i 
kryteria ich alokacji, oraz ustanawia 
przepisy konieczne do zapewnienia 
skuteczności Funduszu.

1. W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się Europejski Fundusz Pomocy 
Żywnościowej Osobom Potrzebującym 
(zwany dalej „Funduszem”) na okres od 
dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 
2020 r., określa cele Funduszu, zakres 
pomocy z jego środków, dostępne zasoby 
finansowe i kryteria ich alokacji, oraz 
ustanawia przepisy konieczne do 
zapewnienia skuteczności Funduszu.

Or. fr

Poprawka 171
Marije Cornelissen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się Europejski Fundusz Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym (zwany dalej 
„Funduszem”) na okres od dnia 1 stycznia 
2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., określa 
cele Funduszu, zakres pomocy z jego 
środków, dostępne zasoby finansowe i 
kryteria ich alokacji, oraz ustanawia 
przepisy konieczne do zapewnienia 
skuteczności Funduszu.

1. W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się Europejski Fundusz Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym (zwany dalej 
„Funduszem”) na okres od dnia 1 stycznia 
2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., określa 
cele Funduszu, zakres pomocy z jego 
środków, dostępne zasoby finansowe i 
kryteria ich alokacji, oraz ustanawia 
przepisy konieczne do zapewnienia 
skuteczności Funduszu.

Celem Funduszu jest wspieranie spójności 
społecznej oraz zapewnienie wkładu w 
realizację celu strategii „Europa 2020” 
dotyczącego walki z ubóstwem. Działania 
Funduszu stanowią wsparcie zakresu 
działań EFS rozszerzonego na potrzeby 
podjęcia wszechstronnego podejścia do 
zwalczania ubóstwa, w szczególności w 
odniesieniu do art. 3 rozporządzenia 
dotyczącego Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Or. en

Poprawka 172
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się Europejski Fundusz Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym (zwany dalej 
„Funduszem”) na okres od dnia 1 stycznia 
2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., określa 
cele Funduszu, zakres pomocy z jego 
środków, dostępne zasoby finansowe i 
kryteria ich alokacji, oraz ustanawia 
przepisy konieczne do zapewnienia 

1. W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się Europejski Fundusz Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym (zwany dalej 
„Funduszem”) na okres od dnia 1 stycznia 
2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., 
przeznaczony dla państw członkowskich 
zmagających się z przejściowymi 
trudnościami budżetowymi, ze względu na 
to, że państwa te są najbardziej dotknięte 
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skuteczności Funduszu. ubóstwem. W niniejszym rozporządzeniu 
określa się cele Funduszu, zakres pomocy z 
jego środków, dostępne zasoby finansowe i 
kryteria ich alokacji, oraz ustanawia 
przepisy konieczne do zapewnienia 
skuteczności Funduszu.

Or. nl

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się Europejski Fundusz Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym (zwany dalej 
„Funduszem”) na okres od dnia 1 stycznia 
2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., określa 
cele Funduszu, zakres pomocy z jego 
środków, dostępne zasoby finansowe i 
kryteria ich alokacji, oraz ustanawia 
przepisy konieczne do zapewnienia 
skuteczności Funduszu.

1. W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się Europejski Fundusz Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym (zwany dalej 
„Funduszem”) na okres od dnia 1 stycznia 
2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., określa 
cele Funduszu, zakres pomocy z jego 
środków, dostępne zasoby finansowe i 
kryteria ich alokacji, oraz ustanawia 
przepisy konieczne do zapewnienia 
skuteczności i prostego charakteru
Funduszu.

Or. fr

Poprawka 174
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się Europejski Fundusz Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym (zwany dalej 
„Funduszem”) na okres od dnia 1 stycznia 

1. W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się Europejski Fundusz Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym (zwany dalej 
„Funduszem”) na okres od dnia 1 stycznia 
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2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., określa 
cele Funduszu, zakres pomocy z jego 
środków, dostępne zasoby finansowe i 
kryteria ich alokacji, oraz ustanawia 
przepisy konieczne do zapewnienia 
skuteczności Funduszu.

2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., określa 
cele Funduszu, zakres pomocy z jego 
środków, dostępne zasoby finansowe i 
kryteria ich alokacji, oraz ustanawia 
przepisy konieczne do zapewnienia 
skuteczności i prostego charakteru
Funduszu.

Or. fr

Poprawka 175
Sylvie Guillaume

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „osoby najbardziej potrzebujące” 
oznaczają osoby fizyczne, w tym osoby 
żyjące samotnie, w rodzinie lub grupy 
złożone z takich osób, których potrzeba 
uzyskania pomocy została stwierdzona na 

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

podstawie obiektywnych i 
niedyskryminacyjnych kryteriów 
przyjętych przez właściwe organy krajowe 
w ścisłej współpracy z organizacjami 
partnerskimi i zatwierdzonych przez 
odnośne właściwe organy;

Or. fr

Poprawka 177
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „osoby najbardziej potrzebujące” 
oznaczają osoby fizyczne, w tym osoby 
żyjące samotnie, w rodzinie lub grupy 
złożone z takich osób, których potrzeba 
uzyskania pomocy została stwierdzona na 

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

podstawie obiektywnych kryteriów 
określonych przez właściwe organy 
krajowe we współpracy z właściwymi 
organami regionalnymi lub lokalnymi 
oraz organizacjami partnerskimi i 
zatwierdzonych przez odnośne właściwe 
organy;

Or. es

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą subsydiarności określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej.

Poprawka 179
Csaba Őry

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 180
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1) „osoby najbardziej potrzebujące” 
oznaczają osoby fizyczne, w tym osoby 
żyjące samotnie, w rodzinie lub grupy 
złożone z takich osób, których potrzeba 
uzyskania pomocy została stwierdzona na 
podstawie obiektywnych kryteriów 
określonych przez właściwe organy 
krajowe we współpracy z organizacjami 
partnerskimi i zatwierdzonych przez 
odnośne właściwe organy; chodzi w 
szczególności o organizacje krajowe, 
regionalne lub lokalne zajmujące się już 
dystrybucją żywności wśród osób 
najbardziej potrzebujących lub 
udzielające pomocy osobom bezdomnym i 
osobom dotkniętym ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym;

Or. fr

Poprawka 181
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) „organizacje partnerskie” oznaczają 
podmioty publiczne lub organizacje 
niekomercyjne, które dostarczają, 
bezpośrednio lub za pośrednictwem innych 
organizacji partnerskich, żywność lub inne 
produkty osobom najbardziej 
potrzebującym, i których operacje zostały 
wybrane przez instytucję zarządzającą 
zgodnie z art. 29 ust. 3 lit. b);

(2) „organizacje partnerskie” oznaczają 
podmioty publiczne lub organizacje 
niekomercyjne, które dostarczają, 
bezpośrednio lub za pośrednictwem innych 
organizacji partnerskich, żywność osobom 
najbardziej potrzebującym i których 
operacje zostały wybrane przez instytucję 
zarządzającą zgodnie z art. 29 ust. 3 lit. b);

Or. fi
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Poprawka 182
Csaba Őry

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „organizacje partnerskie” oznaczają 
podmioty publiczne lub organizacje 
niekomercyjne, które dostarczają,
bezpośrednio lub za pośrednictwem 
innych organizacji partnerskich, żywność 
lub inne produkty osobom najbardziej 
potrzebującym, i których operacje zostały 
wybrane przez instytucję zarządzającą 
zgodnie z art. 29 ust. 3 lit. b);

2) „organizacje partnerskie” oznaczają 
podmioty publiczne lub organizacje 
niekomercyjne, które dostarczają 
bezpośrednio żywność lub inne produkty 
osobom najbardziej potrzebującym, i 
których operacje zostały wybrane przez 
instytucję zarządzającą zgodnie z art. 29 
ust. 3 lit. b);

Or. en

Poprawka 183
Sylvie Guillaume

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „organizacje partnerskie” oznaczają 
podmioty publiczne lub organizacje 
niekomercyjne, które dostarczają, 
bezpośrednio lub za pośrednictwem innych 
organizacji partnerskich, żywność lub inne 
produkty osobom najbardziej
potrzebującym, i których operacje zostały 
wybrane przez instytucję zarządzającą 
zgodnie z art. 29 ust. 3 lit. b);

2) „organizacje partnerskie” oznaczają 
podmioty publiczne lub organizacje 
niekomercyjne, które dostarczają, 
bezpośrednio lub za pośrednictwem innych 
organizacji partnerskich, żywność osobom 
potrzebującym, i których operacje zostały 
wybrane przez instytucję zarządzającą 
zgodnie z art. 29 ust. 3 lit. b);

Or. fr

Poprawka 184
Sergio Gutiérrez Prieto
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „organizacje partnerskie” oznaczają 
podmioty publiczne lub organizacje 
niekomercyjne, które dostarczają, 
bezpośrednio lub za pośrednictwem innych 
organizacji partnerskich, żywność lub inne 
produkty osobom najbardziej 
potrzebującym, i których operacje zostały 
wybrane przez instytucję zarządzającą 
zgodnie z art. 29 ust. 3 lit. b);

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. es

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „organizacje partnerskie” oznaczają 
podmioty publiczne lub organizacje 
niekomercyjne, które dostarczają, 
bezpośrednio lub za pośrednictwem innych 
organizacji partnerskich, żywność lub inne 
produkty osobom najbardziej 
potrzebującym, i których operacje zostały 
wybrane przez instytucję zarządzającą 
zgodnie z art. 29 ust. 3 lit. b);

2) „organizacje partnerskie” oznaczają 
podmioty publiczne lub organizacje 
niekomercyjne, które dostarczają, 
bezpośrednio lub za pośrednictwem innych 
organizacji partnerskich, żywność i inne 
produkty osobom najbardziej 
potrzebującym, i których operacje zostały 
wybrane przez instytucję zarządzającą 
zgodnie z art. 29 ust. 3 lit. b);

Or. fr

Poprawka 186
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 2 a (nowy)



PE506.141v01-00 68/155 AM\928565PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) „państwo członkowskie” oznacza 
państwo członkowskie uczestniczące w 
Funduszu;

Or. en

Poprawka 187
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) „beneficjent” oznacza podmiot 
publiczny lub prywatny odpowiedzialny za 
rozpoczęcie operacji lub rozpoczynający i 
przeprowadzający operacje;

6) „beneficjent” oznacza podmiot 
publiczny lub organizację niekomercyjną 
odpowiedzialne za rozpoczęcie operacji 
lub rozpoczynające i przeprowadzające
operacje;

Or. fr

Poprawka 188
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) „odbiorcy końcowi” oznaczają osoby
najbardziej potrzebujące otrzymujące 
żywność lub inne produkty lub 
korzystające ze środków towarzyszących;

(7) „odbiorcy końcowi” oznaczają osoby 
najbardziej potrzebujące otrzymujące 
żywność lub korzystające ze środków 
towarzyszących;

Or. fi

Poprawka 189
Frédéric Daerden
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7) „odbiorcy końcowi” oznaczają osoby 
najbardziej potrzebujące otrzymujące 
żywność lub inne produkty lub 
korzystające ze środków towarzyszących;

7) „odbiorcy końcowi” oznaczają osoby 
najbardziej potrzebujące otrzymujące 
żywność lub inne produkty lub 
korzystające ze środków towarzyszących, 
zdefiniowane przez państwa członkowskie 
na podstawie realiów krajowych;

Or. fr

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7) „odbiorcy końcowi” oznaczają osoby 
najbardziej potrzebujące otrzymujące 
żywność lub inne produkty lub 
korzystające ze środków towarzyszących;

7) „odbiorcy końcowi” oznaczają osoby 
najbardziej potrzebujące, to jest osoby 
cierpiące na niedobór żywności lub 
deprywację materialną, wyznaczone w 
sposób niedyskryminacyjny, otrzymujące 
żywność lub inne produkty lub 
korzystające ze środków towarzyszących;

Or. fr

Poprawka 191
Sylvie Guillaume

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

7) „odbiorcy końcowi” oznaczają osoby 
najbardziej potrzebujące otrzymujące 
żywność lub korzystające ze środków 
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korzystające ze środków towarzyszących; towarzyszących;

Or. fr

Poprawka 192
Emer Costello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 7 – podpunkt i (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) „środki towarzyszące” oznaczają 
środki, które wykraczają poza dystrybucję 
żywności i dóbr i które służą 
przezwyciężeniu wykluczenia społecznego 
i poprawie warunków życia odbiorców 
końcowych w celu umożliwienia im 
prowadzenia samodzielnego i 
niezależnego życia oraz w celu zaradzenia 
nadzwyczajnym sytuacjom społecznym w 
bardziej zdecydowany i zrównoważony 
sposób;

Or. en

Poprawka 193
Niccolò Rinaldi, Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 7 – podpunkt i (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) „środki towarzyszące” oznaczają 
środki, które wykraczają poza dystrybucję 
żywności i dóbr, mające na celu 
zaradzenie nadzwyczajnym sytuacjom 
społecznym w bardziej zdecydowany i 
zrównoważony sposób;

Or. en
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Poprawka 194
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a) „instytucja zarządzająca, instytucja 
certyfikująca i instytucja audytowa” 
oznaczają instytucje zarządzające, 
certyfikujące i audytowe Europejskiego 
Funduszu Społecznego;

Or. en

Poprawka 195
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9) „instytucja pośrednicząca” oznacza 
każdy podmiot publiczny lub prywatny, za 
którego działalność odpowiedzialność 
ponosi instytucja zarządzająca lub 
instytucja certyfikująca, bądź podmiot 
wykonujący obowiązki w imieniu takiej 
instytucji w odniesieniu do beneficjentów 
realizujących operacje;

9) „instytucja pośrednicząca” oznacza 
każdy podmiot publiczny lub organizację 
niekomercyjną, za których działalność 
odpowiedzialność ponosi instytucja 
zarządzająca lub instytucja certyfikująca, 
bądź podmiot wykonujący obowiązki w 
imieniu takiej instytucji w odniesieniu do 
beneficjentów realizujących operacje;

Or. fr

Poprawka 196
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem Funduszu jest wspieranie spójności Celem Funduszu jest wspieranie spójności 
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społecznej w Unii przez przyczynienie się 
osiągnięcia celu, jakim jest zmniejszenie 
liczby osób zagrożonych ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym o przynajmniej 
20 milionów, zgodnie ze strategią „Europa 
2020”. Celem Funduszu jest wkład w 
realizację konkretnego celu, jakim jest 
ograniczenie najcięższych form ubóstwa w 
Unii, przez udzielanie niefinansowego 
wsparcia osobom najbardziej 
potrzebującym. Stopień, w jakim cel ten 
został osiągnięty, wyznacza liczba osób 
otrzymujących pomoc z Funduszu.

społecznej w Unii przez przyczynienie się 
osiągnięcia celu, jakim jest zmniejszenie 
liczby osób zagrożonych ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym o przynajmniej 
20 milionów, zgodnie ze strategią „Europa 
2020”. Celem Funduszu jest wkład w 
realizację konkretnego celu, jakim jest 
ograniczenie najcięższych form ubóstwa w 
Unii, przez udzielanie pomocy 
żywnościowej osobom najbardziej 
potrzebującym. Stopień, w jakim cel ten 
został osiągnięty, wyznacza liczba osób 
otrzymujących pomoc z Funduszu. 
Fundusz przyczynia się do osiągnięcia 
konkretnego celu, jakim jest ograniczenie 
marnotrawienia żywności i wpływu na 
klimat.

Or. fi

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Celem Funduszu jest wspieranie 
spójności społecznej w Unii przez 
przyczynienie się osiągnięcia celu, jakim 
jest zmniejszenie liczby osób zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym o 
przynajmniej 20 milionów, zgodnie ze 
strategią „Europa 2020”. Celem Funduszu 
jest wkład w realizację konkretnego celu, 
jakim jest ograniczenie najcięższych form 
ubóstwa w Unii, przez udzielanie 
niefinansowego wsparcia osobom 
najbardziej potrzebującym. Stopień, w 
jakim cel ten został osiągnięty, wyznacza 
liczba osób otrzymujących pomoc z 
Funduszu.

1. Celem Funduszu jest wspieranie 
spójności społecznej w Unii przez 
przyczynienie się do osiągnięcia celu, 
jakim jest zmniejszenie liczby osób 
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym o przynajmniej 20 milionów, 
zgodnie ze strategią „Europa 2020”. 
Poprzez udzielanie niefinansowego 
wsparcia osobom najbardziej 
potrzebującym Fundusz przyczynia się do 
osiągnięcia celu, jakim jest eliminacja 
niedoboru żywności w Unii. Stopień, w 
jakim cel ten został osiągnięty, wyznacza 
liczba osób otrzymujących pomoc z 
Funduszu.

Or. fr
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Poprawka 198
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Celem Funduszu jest wspieranie 
spójności społecznej w Unii przez 
przyczynienie się do osiągnięcia celu, 
jakim jest zmniejszenie liczby osób 
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym o przynajmniej 20 milionów, 
zgodnie ze strategią „Europa 2020”. Celem 
Funduszu jest wkład w realizację 
konkretnego celu, jakim jest ograniczenie 
najcięższych form ubóstwa w Unii, przez 
udzielanie niefinansowego wsparcia 
osobom najbardziej potrzebującym. 
Stopień, w jakim cel ten został osiągnięty, 
wyznacza liczba osób otrzymujących 
pomoc z Funduszu.

1. Celem Funduszu jest wspieranie 
spójności społecznej, podwyższenie 
poziomu włączenia społecznego i 
zwalczanie ubóstwa w Unii przez 
przyczynienie się do osiągnięcia celu, 
jakim jest zmniejszenie liczby osób 
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym o przynajmniej 20 milionów, 
zgodnie ze strategią „Europa 2020”. Celem 
Funduszu jest wkład w realizację 
konkretnego celu, jakim jest ograniczenie i 
wyeliminowanie najcięższych form 
ubóstwa w Unii, przez udzielanie 
niefinansowego wsparcia osobom 
najbardziej potrzebującym oraz dzięki 
lokalnym i regionalnym łańcuchom 
dostaw żywności, w ramach których 
udziela się pomocy osobom najbardziej 
potrzebujących poprzez dostarczanie im 
pożywnej zdrowej żywności wysokiej 
jakości, kładąc należyty nacisk na świeże 
produkty sezonowe.

Stopień, w jakim cel ten został osiągnięty, 
wyznacza liczba osób otrzymujących 
pomoc z Funduszu, wyniki jakościowej i 
ilościowej oceny ulepszeń strukturalnych 
na rzecz odbiorców końcowych 
osiągniętych dzięki tej pomocy oraz zakres 
wykorzystania lokalnych i regionalnych 
sieci dostaw żywności.

Or. en

Poprawka 199
Sylvie Guillaume
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Celem Funduszu jest wspieranie 
spójności społecznej w Unii przez 
przyczynienie się osiągnięcia celu, jakim 
jest zmniejszenie liczby osób zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym o 
przynajmniej 20 milionów, zgodnie ze
strategią „Europa 2020”. Celem Funduszu 
jest wkład w realizację konkretnego celu, 
jakim jest ograniczenie najcięższych form 
ubóstwa w Unii, przez udzielanie 
niefinansowego wsparcia osobom 
najbardziej potrzebującym. Stopień, w 
jakim cel ten został osiągnięty, wyznacza 
liczba osób otrzymujących pomoc z 
Funduszu.

1. Celem Funduszu jest wspieranie 
spójności społecznej w Unii przez 
przyczynienie się do osiągnięcia celu, 
jakim jest zmniejszenie liczby osób 
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym o przynajmniej 20 milionów, 
zgodnie ze strategią „Europa 2020”. Celem 
Funduszu jest wkład w realizację 
konkretnego celu, jakim jest ograniczenie 
najcięższych form ubóstwa w Unii, przez 
udzielanie niefinansowego wsparcia 
osobom potrzebującym. Stopień, w jakim 
cel ten został osiągnięty, wyznacza liczba 
osób otrzymujących pomoc z Funduszu.

Or. fr

Poprawka 200
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Celem Funduszu jest wspieranie 
spójności społecznej w Unii przez 
przyczynienie się osiągnięcia celu, jakim 
jest zmniejszenie liczby osób zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym o 
przynajmniej 20 milionów, zgodnie ze 
strategią „Europa 2020”. Celem Funduszu 
jest wkład w realizację konkretnego celu, 
jakim jest ograniczenie najcięższych form 
ubóstwa w Unii, przez udzielanie 
niefinansowego wsparcia osobom 
najbardziej potrzebującym. Stopień, w 
jakim cel ten został osiągnięty, wyznacza 
liczba osób otrzymujących pomoc z 
Funduszu.

1. Celem Funduszu jest wspieranie 
spójności społecznej w Unii przez 
przyczynienie się osiągnięcia celu, jakim 
jest zmniejszenie liczby osób zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym o 
przynajmniej 20 milionów, zgodnie ze 
strategią „Europa 2020”. Celem Funduszu 
jest wkład w realizację konkretnego celu, 
jakim jest ograniczenie najcięższych form 
ubóstwa w Unii, w szczególności 
niedoboru żywności, przez udzielanie 
niefinansowego wsparcia osobom 
najbardziej potrzebującym. Stopień, w 
jakim cel ten został osiągnięty, wyznacza 
liczba osób otrzymujących pomoc z 
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Funduszu.

Or. es

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Celem Funduszu jest wspieranie 
spójności społecznej w Unii przez 
przyczynienie się osiągnięcia celu, jakim 
jest zmniejszenie liczby osób zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym o 
przynajmniej 20 milionów, zgodnie ze 
strategią „Europa 2020”. Celem Funduszu 
jest wkład w realizację konkretnego celu, 
jakim jest ograniczenie najcięższych form 
ubóstwa w Unii, przez udzielanie 
niefinansowego wsparcia osobom 
najbardziej potrzebującym. Stopień, w 
jakim cel ten został osiągnięty, wyznacza 
liczba osób otrzymujących pomoc z 
Funduszu.

1. Celem Funduszu jest wspieranie 
spójności społecznej w Unii przez 
przyczynienie się osiągnięcia celu, jakim 
jest zmniejszenie liczby osób zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym o 
przynajmniej 20 milionów, zgodnie ze 
strategią „Europa 2020”. Celem Funduszu 
jest wkład w realizację konkretnego celu, 
jakim jest ograniczenie najcięższych form 
ubóstwa w Unii, przez udzielanie 
niefinansowego wsparcia osobom 
najbardziej potrzebującym. Stopień, w 
jakim cel ten został osiągnięty, wyznacza 
liczba osób otrzymujących pomoc z 
Funduszu. W ramach Funduszu promuje 
się lokalne i regionalne łańcuchy 
produkcji i dystrybucji żywności na rzecz 
osób najbardziej potrzebujących, z 
uwzględnieniem piramidy zdrowego 
żywienia.

Or. es

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą subsydiarności określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej.

Poprawka 202
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Celem Funduszu jest wspieranie 
spójności społecznej w Unii przez 
przyczynienie się osiągnięcia celu, jakim 
jest zmniejszenie liczby osób zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym o 
przynajmniej 20 milionów, zgodnie ze 
strategią „Europa 2020”. Celem Funduszu 
jest wkład w realizację konkretnego celu, 
jakim jest ograniczenie najcięższych form 
ubóstwa w Unii, przez udzielanie 
niefinansowego wsparcia osobom 
najbardziej potrzebującym. Stopień, w 
jakim cel ten został osiągnięty, wyznacza 
liczba osób otrzymujących pomoc z 
Funduszu.

1. Celem Funduszu jest wspieranie 
spójności społecznej w Unii przez 
przyczynienie się do osiągnięcia celu, 
jakim jest zmniejszenie liczby osób 
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym o przynajmniej 20 milionów, 
zgodnie ze strategią „Europa 2020”. Celem 
Funduszu jest wkład w realizację 
konkretnego celu, jakim jest ograniczenie 
najcięższych form ubóstwa w Unii, przez 
udzielanie niefinansowego wsparcia w 
postaci darów lub środków 
towarzyszących bądź pomocowych osobom 
najbardziej potrzebującym, aby trwale 
uchronić je przed ubóstwem. Stopień, w 
jakim cel ten został osiągnięty, wyznacza 
liczba osób otrzymujących pomoc z 
Funduszu.

Or. fr

Poprawka 203
Csaba Őry, Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Celem Funduszu jest wspieranie 
spójności społecznej w Unii przez 
przyczynienie się do osiągnięcia celu, 
jakim jest zmniejszenie liczby osób 
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym o przynajmniej 20 milionów, 
zgodnie ze strategią „Europa 2020”. Celem 
Funduszu jest wkład w realizację 
konkretnego celu, jakim jest ograniczenie 
najcięższych form ubóstwa w Unii, przez 
udzielanie niefinansowego wsparcia 
osobom najbardziej potrzebującym. 

1. Celem Funduszu jest wspieranie 
spójności społecznej w Unii przez 
przyczynienie się do osiągnięcia celu, 
jakim jest zmniejszenie liczby osób 
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym o przynajmniej 20 milionów, 
zgodnie ze strategią „Europa 2020”, oraz 
zapewnienie tym osobom szans na godne 
życie. Celem Funduszu jest wkład w 
realizację konkretnego celu, jakim jest 
ograniczenie najcięższych form ubóstwa w 
Unii, przez udzielanie niefinansowego 
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Stopień, w jakim cel ten został osiągnięty, 
wyznacza liczba osób otrzymujących 
pomoc z Funduszu.

wsparcia osobom najbardziej 
potrzebującym. Stopień, w jakim cel ten 
został osiągnięty, wyznacza liczba osób 
otrzymujących pomoc z Funduszu.

Or. en

Poprawka 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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Fundusz wykorzystuje się jako 
uzupełnienie strategii krajowych, a nie w 
celu zastąpienia lub ograniczenia 
krajowych długoterminowych 
zrównoważonych programów na rzecz 
eliminacji ubóstwa i włączenia 
społecznego, za które są nadal 
odpowiedzialne państwa członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie muszą w dalszym ciągu opracowywać długoterminowe, zrównoważone 
strategie na rzecz eliminacji ubóstwa, deprywacji i wykluczenia społecznego. Ta 
odpowiedzialność nie może w żadnym wypadku być zastąpiona lub ograniczona poprzez 
wykorzystywanie zasobów z przedmiotowego Funduszu.

Poprawka 205
Sylvie Guillaume

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

wsparcia programom krajowym, w których 
dostarcza się osobom potrzebującym 
produkty żywnościowe.

Or. fr

Poprawka 206
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. W ramach Funduszu udziela się 
wsparcia programom krajowym, w których 
dostarcza się osobom najbardziej 
potrzebującym, za pośrednictwem 
organizacji partnerskich wybranych przez 
państwa członkowskie, produkty 
żywnościowe.

Or. fi

Poprawka 207
Minodora Cliveti

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

żywnościowe i podstawowe produkty 
konsumpcyjne do osobistego użytku osób 
bezdomnych lub dzieci.

Or. en

Poprawka 208
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 209
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. W ramach Funduszu można udzielać
wsparcia programom krajowym, 
przeznaczonego na produkty żywnościowe 
i podstawowe produkty konsumpcyjne do 
osobistego użytku osób bezdomnych lub 
dzieci; dystrybucją pomocy osobom 
najbardziej potrzebującym zajmują się 
organizacje partnerskie wybrane przez 
państwa członkowskie.
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Or. nl

Poprawka 210
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 211
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es
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Poprawka 212
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. W ramach Funduszu udziela się 
wsparcia programom krajowym, w których 
dostarcza się osobom najbardziej 
potrzebującym, za pośrednictwem 
organizacji partnerskich wybranych przez 
państwa członkowskie, produkty 
żywnościowe i podstawowe produkty 
konsumpcyjne do osobistego użytku osób 
potrzebujących, takich jak np. osoby 
bezdomne, dzieci, osoby starsze.

Or. fr

Poprawka 213
Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Dostawy żywności i produktów podstawowych muszą być traktowane priorytetowo w stosunku 
do innych działań, aby zapewnić to, by blisko 43 mln Europejczyków, którzy nie są w stanie 
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wyżywić się w sposób wystarczający lub odpowiedni, mogły co najmniej mieć dostęp do 
artykułów niezbędnych do zapewnienia minimum egzystencji.

Poprawka 214
Csaba Őry

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 216
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. W ramach Funduszu udziela się 
wsparcia programom krajowym, w których 
dostarcza się osobom najbardziej 
potrzebującym zdrową żywność i 
podstawowe produkty konsumpcyjne do 
osobistego użytku.

Or. fr

Poprawka 217
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Fundusz zajmuje się dostarczaniem 
produktów żywnościowych dzieciom ze 
środowisk marginalizowanych podczas 
wakacji letnich, kiedy dzienne posiłki nie 
są wydawane w szkołach.

Or. en

Poprawka 218
Sari Essayah



PE506.141v01-00 84/155 AM\928565PL.doc

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W ramach Funduszu można wspierać 
środki towarzyszące, które uzupełniają 
dostarczanie żywności i innych produktów
oraz przyczyniają się do włączenia 
społecznego osób najbardziej 
potrzebujących.

2. W ramach Funduszu można wspierać 
środki towarzyszące, które uzupełniają 
dostarczanie żywności oraz przyczyniają 
się do włączenia społecznego osób 
najbardziej potrzebujących.

Or. fi

Poprawka 219
Minodora Cliveti

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W ramach Funduszu można wspierać 
środki towarzyszące, które uzupełniają 
dostarczanie żywności i innych produktów 
oraz przyczyniają się do włączenia 
społecznego osób najbardziej 
potrzebujących.

2. W ramach Funduszu można wspierać 
środki towarzyszące, które uzupełniają 
dostarczanie żywności i innych produktów 
oraz przyczyniają się do włączenia 
społecznego osób najbardziej 
potrzebujących, w szczególności starszych 
kobiet z obszarów wiejskich, kobiet 
romskich, kobiet opiekujących się 
członkami rodziny oraz kobiet powyżej 45 
roku życia.
.

Or. en

Poprawka 220
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W ramach Funduszu można wspierać 
środki towarzyszące, które uzupełniają 
dostarczanie żywności i innych produktów 
oraz przyczyniają się do włączenia 
społecznego osób najbardziej 
potrzebujących.

2. W ramach Funduszu można wspierać 
środki towarzyszące, które uzupełniają 
dostarczanie żywności i innych produktów 
oraz przyczyniają się do włączenia 
społecznego osób najbardziej 
potrzebujących. Biorąc jednak pod uwagę, 
że na Fundusz przydzielono ograniczoną 
ilość środków, podczas gdy z powodu 
poważnej deprywacji materialnej cierpi 
około 40 mln osób, wszystkie środki 
towarzyszące powinny być podejmowane 
w ścisłej koordynacji z projektami 
realizowanymi w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Or. en

Poprawka 221
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W ramach Funduszu można wspierać 
środki towarzyszące, które uzupełniają 
dostarczanie żywności i innych produktów
oraz przyczyniają się do włączenia 
społecznego osób najbardziej 
potrzebujących.

2. W ramach Funduszu można, na wniosek 
państwa członkowskiego, wspierać środki, 
które przyczyniają się do włączenia 
społecznego osób najbardziej 
potrzebujących oraz do zmniejszenia ich 
uzależnienia w przyszłości od pomocy, o 
której mowa w ust. 1.

Or. en

Poprawka 222
Sylvie Guillaume

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W ramach Funduszu można wspierać 
środki towarzyszące, które uzupełniają 
dostarczanie żywności i innych produktów 
oraz przyczyniają się do włączenia 
społecznego osób najbardziej
potrzebujących.

2. W ramach Funduszu można wspierać 
środki towarzyszące, które uzupełniają 
dostarczanie żywności oraz przyczyniają 
się do włączenia społecznego osób 
potrzebujących.

Or. fr

Poprawka 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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W ramach Funduszu można wspierać 
środki towarzyszące, które uzupełniają 
dostarczanie żywności i innych produktów 
oraz przyczyniają się do włączenia 
społecznego osób najbardziej 
potrzebujących.

2. W ramach Funduszu można wspierać 
środki towarzyszące, przede wszystkim 
środki, które uzupełniają dostarczanie 
żywności i innych produktów oraz 
przyczyniają się do włączenia społecznego 
osób najbardziej potrzebujących. Fundusz 
powinien również zachęcać do współpracy 
z organizacjami, które zajmują się 
głównie eliminacją ubóstwa oraz 
długoterminową ponowną integracją 
społeczną.

Or. en

Uzasadnienie

Fundusz ma charakter symboliczny i dlatego też musi skupiać się przede wszystkim na 
pomocy żywnościowej. Świadczenie nadzwyczajnej pomocy żywnościowej bardzo różni się od 
działań realizowanych przez organizacje zajmujące się eliminacją ubóstwa w perspektywie 
długoterminowej, które to działania często wymagają specjalnych szkoleń lub kwalifikacji.
Stowarzyszenia te mogą jednak korzystać z dostępności zapasów żywności, a różne 
organizacje pełniące odmienne funkcje mogłyby zwiększyć siłę oddziaływania 
podejmowanych przez nie inicjatyw dzięki wzajemnej współpracy.
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Poprawka 224
Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W ramach Funduszu można wspierać 
środki towarzyszące, które uzupełniają 
dostarczanie żywności i innych produktów 
oraz przyczyniają się do włączenia 
społecznego osób najbardziej 
potrzebujących.

2. W ramach Funduszu można wspierać 
środki towarzyszące, które uzupełniają 
dostarczanie żywności i innych produktów 
oraz przyczyniają się do włączenia 
społecznego osób najbardziej 
potrzebujących. Niemniej priorytetem 
pozostać muszą dostawy żywności i 
produktów podstawowych.

Or. fr

Uzasadnienie

Dostawy żywności i produktów podstawowych muszą być traktowane priorytetowo w stosunku 
do innych działań, aby zapewnić to, by blisko 43 mln Europejczyków, którzy nie są w stanie 
wyżywić się w sposób wystarczający lub odpowiedni, mogły co najmniej mieć dostęp do 
artykułów niezbędnych do zapewnienia minimum egzystencji.

Poprawka 225
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W ramach Funduszu można wspierać 
środki towarzyszące, które uzupełniają 
dostarczanie żywności i innych produktów 
oraz przyczyniają się do włączenia 
społecznego osób najbardziej 
potrzebujących.

2. W ramach Funduszu i za pośrednictwem 
organizacji partnerskich można wspierać 
środki towarzyszące, które uzupełniają 
dostarczanie żywności i innych produktów 
oraz przyczyniają się do włączenia 
społecznego i do poprawy jakości życia
osób najbardziej potrzebujących i/lub 
ochrony ich godności ludzkiej.

Or. fr
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Poprawka 226
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W ramach Funduszu można, na 
wniosek państwa członkowskiego, 
zapewniać beneficjentom pomoc lub 
wyposażenie ułatwiające im wykorzystanie 
w większym stopniu lub w bardziej 
efektywny sposób lokalnych łańcuchów 
dostaw żywności, zwiększając i 
dywersyfikując tym samym dostawy 
żywności dla osób najbardziej 
potrzebujących, a także zapobiegając 
marnotrawieniu żywności.

Or. en

Poprawka 227
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W ramach Funduszu można udzielać 
beneficjentom pomocy ułatwiającej im 
wykorzystanie w większym stopniu 
lokalnych łańcuchów dostaw żywności, 
zapobiegając tym samym marnotrawieniu 
żywności.

Or. en

Poprawka 228
Sari Essayah



AM\928565PL.doc 89/155 PE506.141v01-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W ramach Funduszu propaguje się 
wzajemne uczenie się, tworzenie sieci 
kontaktów i rozpowszechnianie dobrych 
praktyk w zakresie niefinansowego 
wsparcia dla osób najbardziej 
potrzebujących.

3. W ramach Funduszu propaguje się 
wzajemne uczenie się, tworzenie sieci 
kontaktów i rozpowszechnianie dobrych 
praktyk w zakresie pomocy żywnościowej 
dla osób najbardziej potrzebujących.

Or. fi

Poprawka 229
Sylvie Guillaume

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W ramach Funduszu propaguje się 
wzajemne uczenie się, tworzenie sieci 
kontaktów i rozpowszechnianie dobrych 
praktyk w zakresie niefinansowego 
wsparcia dla osób najbardziej
potrzebujących.

3. W ramach Funduszu propaguje się 
wzajemne uczenie się, tworzenie sieci 
kontaktów i rozpowszechnianie dobrych 
praktyk w zakresie niefinansowego 
wsparcia dla osób potrzebujących.

Or. fr

Poprawka 230
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W ramach Funduszu propaguje się 
wzajemne uczenie się, tworzenie sieci 
kontaktów i rozpowszechnianie dobrych 
praktyk w zakresie niefinansowego 
wsparcia dla osób najbardziej 

3. W ramach Funduszu propaguje się 
wzajemne uczenie się, tworzenie sieci 
kontaktów i rozpowszechnianie dobrych 
praktyk w zakresie niefinansowego 
wsparcia dla osób najbardziej 
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potrzebujących. potrzebujących, również między 
beneficjentami, którzy korzystają ze 
środków Funduszu, a organizacjami 
niekomercyjnymi realizującymi takie 
same cele, które nie korzystają z 
Funduszu lub innego finansowania 
publicznego.

Or. en

Poprawka 231
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W ramach Funduszu propaguje się 
wzajemne uczenie się, tworzenie sieci 
kontaktów i rozpowszechnianie dobrych 
praktyk w zakresie niefinansowego 
wsparcia dla osób najbardziej 
potrzebujących.

3. W ramach Funduszu propaguje się w 
skali europejskiej wzajemne uczenie się, 
tworzenie sieci kontaktów i 
rozpowszechnianie dobrych praktyk w 
zakresie niefinansowego wsparcia dla osób 
najbardziej potrzebujących.

Or. fr

Poprawka 232
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W ramach Funduszu przedsiębierze 
się wszelkie środki w celu wspierania 
inicjatyw podejmowanych na szczeblu 
lokalnym, które przyczyniają się do 
przeciwdziałania marnotrawieniu 
żywności (jak np. dostarczanie przez 
supermarkety do banków żywności 
niesprzedanych produktów nadających się 
do spożycia jako warunek uzyskania 



AM\928565PL.doc 91/155 PE506.141v01-00

PL

pozwolenia na działalność), jak również 
do ograniczania ubóstwa i wykluczenia.

Or. fr

Poprawka 233
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie mogą korzystać 
tylko działań wchodzących w zakres celów 
określonych w ust. 2, 2a (nowy) lub 3.
Państwa członkowskie korzystające z 
działań wchodzących w zakres celu 
określonego w ust. 1 są zobowiązane do 
korzystania również z działań objętych 
zakresem celów określonych w ust. 2a 
(nowy) i 3.

Or. en

Poprawka 234
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Część budżetu Unii przydzielona 
Funduszowi jest wykonywana w ramach 
zarządzania dzielonego między państwami 
członkowskimi a Komisją zgodnie z art. 55 
ust. 1 lit. b) rozporządzenia finansowego, z 
wyjątkiem pomocy technicznej z 
inicjatywy Komisji, która to część jest 
wykonywana w ramach zarządzania 
bezpośredniego zgodnie z art. 55 ust. 1 
lit. a) rozporządzenia finansowego.

(1) Część budżetu Unii przydzielona 
Funduszowi jest wykonywana w ramach
zarządzania dzielonego między 
uczestniczącymi państwami 
członkowskimi a Komisją zgodnie z art. 55 
ust. 1 lit. b) rozporządzenia finansowego, z 
wyjątkiem pomocy technicznej z 
inicjatywy Komisji, która to część jest 
wykonywana w ramach zarządzania 
bezpośredniego zgodnie z art. 55 ust. 1 
lit. a) rozporządzenia finansowego.
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Or. nl

Poprawka 235
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Część budżetu Unii przydzielona 
Funduszowi jest wykonywana w ramach 
zarządzania dzielonego między państwami 
członkowskimi a Komisją zgodnie z art. 55 
ust. 1 lit. b) rozporządzenia finansowego, z 
wyjątkiem pomocy technicznej z 
inicjatywy Komisji, która to część jest 
wykonywana w ramach zarządzania 
bezpośredniego zgodnie z art. 55 ust. 1 
lit. a) rozporządzenia finansowego.

1. Część budżetu Unii przydzielona 
Funduszowi jest wykonywana w ramach 
zarządzania dzielonego między państwami 
członkowskimi, które podjęły decyzję o 
uczestnictwie w programie, a Komisją 
zgodnie z art. 55 ust. 1 lit. b) 
rozporządzenia finansowego, z wyjątkiem 
pomocy technicznej z inicjatywy Komisji, 
która to część jest wykonywana w ramach 
zarządzania bezpośredniego zgodnie z 
art. 55 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 
finansowego.

Or. en

Poprawka 236
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Zaleca się zatem, aby odbiorcy 
pomocy z Funduszu mieli dostęp do 
programów zatrudnienia i szkolenia 
zawodowego wspieranych np. ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
aby mogli uzyskać wyższe kwalifikacje i 
wejść na rynek pracy, aby tym samym 
aktywnie wspierać ich integrację 
społeczną.

Or. pt
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Poprawka 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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13a. Fundusz wykorzystywany jest jako 
uzupełnienie strategii krajowych i nie 
zastępuje odpowiedzialności władz państw 
członkowskich w zakresie eliminacji 
ubóstwa i wykluczenia społecznego, 
zwłaszcza poprzez realizację 
długoterminowych zrównoważonych 
programów mających bardziej na celu 
ponowną integrację społeczną niż 
zaspokojenie pilnych potrzeb 
żywnościowych i materialnych.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie muszą w dalszym ciągu opracowywać długoterminowe, zrównoważone 
strategie na rzecz eliminacji ubóstwa, deprywacji i wykluczenia społecznego. Ta 
odpowiedzialność nie może w żadnym wypadku być zastąpiona lub ograniczona poprzez 
wykorzystywanie zasobów z przedmiotowego Funduszu.

Poprawka 238
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wsparcie z Funduszu jest udzielane w 
ścisłej współpracy między Komisją a 
państwami członkowskimi.

3. Wsparcie z Funduszu jest udzielane w 
ścisłej współpracy między Komisją a 
państwami członkowskimi we współpracy 
z zaangażowanymi organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego.
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Or. es

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wsparcie z Funduszu jest udzielane w 
ścisłej współpracy między Komisją a 
państwami członkowskimi.

3. Wsparcie z Funduszu jest udzielane w 
ścisłej współpracy między Komisją a 
państwami członkowskimi, a także 
właściwymi organami regionalnymi i 
lokalnymi, organami przedstawicielskimi 
społeczeństwa obywatelskiego i 
organizacji partnerskich.

Or. es

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą subsydiarności określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej.

Poprawka 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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14a. Państwa członkowskie i wyznaczone 
przez nie organy tworzą partnerstwa z 
przedsiębiorstwami należącymi do 
łańcucha żywnościowego w celu 
stworzenia programów umożliwiających 
przedsiębiorstwom produkującym żywność 
ograniczenie ilości odpadów i realizację 
programów z zakresu społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw, a 
stowarzyszeniom działającym na rzecz 
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najbardziej potrzebujących obywateli 
Europy uzyskanie dostępu do zasobów 
żywnościowych.

Or. en

Uzasadnienie

Supermarkety i łańcuch dystrybucji żywności marnotrawią duże ilości żywności doskonale 
nadającej się do spożycia, która trafia na składowiska odpadów. Jest to kosztowne dla 
przedsiębiorstw, szkodliwe dla środowiska naturalnego, a także stanowi niemające żadnego 
uzasadnienia marnotrawstwo. Przedsiębiorstwa powinny raczej przekazywać żywność w 
formie darowizny stowarzyszeniom zajmującym się osobami najbardziej potrzebującymi w 
Europie. Takie działanie przynosi korzyści wizerunkowi przedsiębiorstwa, dostarcza 
wartościowych zasobów stowarzyszeniom i zmniejsza ilość niepotrzebnych odpadów.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie i podmioty 
wyznaczone przez nie w tym celu są 
odpowiedzialne za realizację programów 
operacyjnych i wykonywanie swoich zadań 
na podstawie niniejszego rozporządzenia, 
zgodnie z ramami instytucjonalnymi, 
prawnymi i finansowymi danego państwa 
członkowskiego oraz z zastrzeżeniem 
zgodności z niniejszym rozporządzeniem.

4. Państwa członkowskie i podmioty 
wyznaczone przez nie w tym celu lub, w 
stosownych przypadkach, właściwe 
organy regionalne są odpowiedzialne za 
realizację programów operacyjnych i 
wykonywanie swoich zadań na podstawie 
niniejszego rozporządzenia, zgodnie z 
ramami instytucjonalnymi, prawnymi i 
finansowymi danego państwa 
członkowskiego oraz z zastrzeżeniem 
zgodności z niniejszym rozporządzeniem.

Or. es

Poprawka 242
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja i państwa członkowskie 
zapewniają, zgodnie z właściwym dla nich 
zakresem odpowiedzialności, koordynację 
z Europejskim Funduszem Społecznym 
oraz innymi politykami oraz instrumentami 
unijnymi.

6. Komisja i państwa członkowskie 
zapewniają, zgodnie z właściwym dla nich 
zakresem odpowiedzialności, koordynację 
z Europejskim Funduszem Społecznym 
oraz innymi politykami oraz instrumentami 
unijnymi, także w celu przeciwdziałania 
podwójnemu finansowaniu.

Or. pl

Poprawka 243
Emer Costello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Komisja i państwa członkowskie 
zapewniają skuteczność Funduszu, w 
szczególności przez monitorowanie, 
sprawozdawczość i ocenę.

8. Komisja i państwa członkowskie 
zapewniają skuteczność Funduszu, w 
szczególności przez monitorowanie, 
sprawozdawczość i ocenę, a także poprzez 
ścisłe i regularne konsultacje 
organizowane w trakcie przeprowadzania 
ocen skutków z lokalnymi i regionalnymi 
władzami oraz organizacjami 
partnerskimi wdrażającymi środki w 
ramach funduszu.

Or. en

Poprawka 244
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Komisja i państwa członkowskie 
zapewniają skuteczność Funduszu, w 

8. Komisja i państwa członkowskie 
zapewniają skuteczność Funduszu, w 
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szczególności przez monitorowanie, 
sprawozdawczość i ocenę.

szczególności przez monitorowanie, 
sprawozdawczość i ocenę, a także poprzez 
ścisłe i regularne konsultacje 
organizowane w trakcie przeprowadzania 
ocen skutków z lokalnymi i regionalnymi 
władzami oraz organizacjami 
partnerskimi wdrażającymi środki w 
ramach Funduszu.

Or. en

Poprawka 245
Csaba Őry, Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Komisja i państwa członkowskie pełnią 
właściwe dla nich role w odniesieniu do 
Funduszu w celu zmniejszenia obciążenia 
administracyjnego beneficjentów.

9. Komisja i państwa członkowskie pełnią 
właściwe dla nich role w odniesieniu do 
Funduszu w celu zmniejszenia obciążenia 
administracyjnego beneficjentów, przy 
czym możliwe jest wykorzystanie struktur 
administracyjnych EFS.

Or. en

Poprawka 246
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Komisja i państwa członkowskie pełnią 
właściwe dla nich role w odniesieniu do 
Funduszu w celu zmniejszenia obciążenia 
administracyjnego beneficjentów.

9. Komisja i państwa członkowskie 
zapewniają skuteczność Funduszu, w 
szczególności przez monitorowanie, 
sprawozdawczość i ocenę. Dopilnowują 
również tego, by jego wdrażanie było 
proste dla organizacji partnerskich i
beneficjentów.

Or. fr
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Poprawka 247
Csaba Őry

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Komisja i państwa członkowskie 
zapewniają promowanie zasady równości 
kobiet i mężczyzn oraz uwzględnienie 
problematyki płci na kolejnych etapach 
wdrażania Funduszu. Komisja i państwa 
członkowskie podejmują odpowiednie 
kroki w celu zapobiegania wszelkiej 
dyskryminacji w dostępie do Funduszu ze 
względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną.

10. Komisja i państwa członkowskie 
zapewniają promowanie zasady równości 
kobiet i mężczyzn oraz uwzględnienie 
problematyki płci w ramach środków 
towarzyszących Funduszu. Komisja i 
państwa członkowskie podejmują 
odpowiednie kroki w celu zapobiegania 
wszelkiej dyskryminacji w dostępie do 
Funduszu ze względu na płeć, rasę lub 
pochodzenie etniczne, religię lub 
światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Komisja i państwa członkowskie 
zapewniają promowanie zasady równości 
kobiet i mężczyzn oraz uwzględnienie 
problematyki płci na kolejnych etapach 
wdrażania Funduszu. Komisja i państwa 
członkowskie podejmują odpowiednie 
kroki w celu zapobiegania wszelkiej 
dyskryminacji w dostępie do Funduszu ze 
względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną.

10. Komisja i państwa członkowskie 
zobowiązują się promować zasadę 
równości kobiet i mężczyzn oraz 
uwzględnienie problematyki płci na 
kolejnych etapach wdrażania Funduszu. 
Komisja i państwa członkowskie 
podejmują odpowiednie kroki w celu 
zapobiegania wszelkiej dyskryminacji w 
dostępie do Funduszu ze względu na płeć, 
rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub 
światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną.
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Or. es

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a. Komisja i państwa członkowskie 
podejmują odpowiednie kroki w celu 
zapobiegania wszelkiej dyskryminacji w 
dostępie do Funduszu ze względu na płeć, 
rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub 
światopogląd, niepełnosprawność, wiek 
lub orientację seksualną.

Or. es

Uzasadnienie

Uważamy, że należy podzielić ustęp 10 na dwie części, ponieważ jest mowa o dwóch różnych 
kategoriach analizy i podział ten powinien być wyraźnie zaznaczony.

Poprawka 250
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Operacje finansowane z Funduszu są 
zgodne z obowiązującymi przepisami 
prawa unijnego i krajowego. W ramach 
Funduszu można w szczególności wspierać 
wyłącznie dystrybucję żywności lub 
innych produktów zgodnych z przepisami 
Unii w dziedzinie bezpieczeństwa 
produktów konsumpcyjnych.

(11) Operacje finansowane z Funduszu są 
zgodne z obowiązującymi przepisami 
prawa unijnego i krajowego. W ramach 
Funduszu można w szczególności wspierać 
wyłącznie dystrybucję żywności zgodnej z 
przepisami Unii w dziedzinie 
bezpieczeństwa żywnościowego.

Or. fi
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Poprawka 251
Sylvie Guillaume

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Operacje finansowane z Funduszu są 
zgodne z obowiązującymi przepisami 
prawa unijnego i krajowego. W ramach 
Funduszu można w szczególności wspierać 
wyłącznie dystrybucję żywności lub 
innych produktów zgodnych z przepisami 
Unii w dziedzinie bezpieczeństwa 
produktów konsumpcyjnych.

11. Operacje finansowane z Funduszu są 
zgodne z obowiązującymi przepisami 
prawa unijnego i krajowego. W ramach 
Funduszu można w szczególności wspierać 
wyłącznie dystrybucję żywności zgodnej z 
przepisami Unii w dziedzinie 
bezpieczeństwa produktów 
konsumpcyjnych.

Or. fr

Poprawka 252
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Operacje finansowane z Funduszu są 
zgodne z obowiązującymi przepisami 
prawa unijnego i krajowego. W ramach 
Funduszu można w szczególności wspierać 
wyłącznie dystrybucję żywności lub 
innych produktów zgodnych z przepisami 
Unii w dziedzinie bezpieczeństwa 
produktów konsumpcyjnych.

11. Operacje finansowane z Funduszu są 
zgodne z obowiązującymi przepisami 
prawa unijnego i krajowego. W ramach 
Funduszu można w szczególności wspierać 
wyłącznie dystrybucję żywności lub 
innych produktów zgodnych z przepisami 
Unii w dziedzinie bezpieczeństwa 
produktów konsumpcyjnych i 
sprzyjających zdrowemu sposobowi 
odżywiania się.

Or. en

Poprawka 253
Sari Essayah
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Państwa członkowskie i beneficjenci 
wybierają produkty żywnościowe i inne 
produkty na podstawie obiektywnych 
kryteriów. Kryteria wyboru produktów 
żywnościowych oraz, w stosownych 
przypadkach, innych produktów 
uwzględniają również aspekty klimatyczne 
i ekologiczne, w szczególności w celu 
ograniczenia marnotrawienia żywności.

(12) Państwa członkowskie i beneficjenci 
wybierają produkty żywnościowe na 
podstawie obiektywnych kryteriów. 
Kryteria wyboru produktów 
żywnościowych uwzględniają również 
bezpieczeństwo żywności oraz aspekty 
klimatyczne i ekologiczne, w 
szczególności w celu ograniczenia 
marnotrawienia żywności.

Or. fi

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. Państwa członkowskie i beneficjenci 
wybierają produkty żywnościowe i inne 
produkty na podstawie obiektywnych 
kryteriów. Kryteria wyboru produktów 
żywnościowych oraz, w stosownych 
przypadkach, innych produktów 
uwzględniają również aspekty klimatyczne 
i ekologiczne, w szczególności w celu 
ograniczenia marnotrawienia żywności.

12. Państwa członkowskie i beneficjenci 
wybierają produkty żywnościowe i inne 
produkty na podstawie obiektywnych 
kryteriów. Podstawą wyboru produktów 
żywnościowych są zasady 
zrównoważonego żywienia i ich korzystny 
wpływ na zdrowie i dobre samopoczucie 
odbiorców końcowych. Kryteria wyboru 
produktów żywnościowych oraz, w 
stosownych przypadkach, innych 
produktów uwzględniają bliskość miejsc 
produkcji i to, czy metody produkcji są 
zgodne z celami w zakresie ochrony 
środowiska określonymi przez Unię i 
przyczyniają się do przejścia do 
gospodarki niskoemisyjnej.

Or. fr
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Poprawka 255
Sylvie Guillaume

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. Państwa członkowskie i beneficjenci 
wybierają produkty żywnościowe i inne 
produkty na podstawie obiektywnych 
kryteriów. Kryteria wyboru produktów 
żywnościowych oraz, w stosownych 
przypadkach, innych produktów
uwzględniają również aspekty klimatyczne 
i ekologiczne, w szczególności w celu 
ograniczenia marnotrawienia żywności.

12. Państwa członkowskie i beneficjenci 
wybierają produkty żywnościowe na 
podstawie obiektywnych kryteriów. 
Kryteria wyboru produktów 
żywnościowych uwzględniają również 
aspekty klimatyczne i ekologiczne, w 
szczególności w celu ograniczenia 
marnotrawienia żywności.

Or. fr

Poprawka 256
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. Państwa członkowskie i beneficjenci 
wybierają produkty żywnościowe i inne 
produkty na podstawie obiektywnych 
kryteriów. Kryteria wyboru produktów 
żywnościowych oraz, w stosownych 
przypadkach, innych produktów 
uwzględniają również aspekty klimatyczne 
i ekologiczne, w szczególności w celu 
ograniczenia marnotrawienia żywności.

12. Państwa członkowskie i beneficjenci 
wybierają produkty żywnościowe wysokiej 
jakości i inne produkty na podstawie 
obiektywnych kryteriów związanych z 
potrzebami osób najbardziej 
potrzebujących. Kryteria wyboru 
produktów żywnościowych oraz, w 
stosownych przypadkach, innych 
produktów, w pierwszej kolejności tych 
pochodzących od lokalnych dostawców,
uwzględniają również aspekty klimatyczne 
i ekologiczne, w szczególności w celu 
ograniczenia marnotrawienia żywności.

Or. en
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Poprawka 257
Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. Państwa członkowskie i beneficjenci 
wybierają produkty żywnościowe i inne 
produkty na podstawie obiektywnych 
kryteriów. Kryteria wyboru produktów 
żywnościowych oraz, w stosownych 
przypadkach, innych produktów 
uwzględniają również aspekty klimatyczne 
i ekologiczne, w szczególności w celu 
ograniczenia marnotrawienia żywności.

12. Państwa członkowskie i beneficjenci 
wybierają produkty żywnościowe i inne 
produkty na podstawie obiektywnych i 
sprawiedliwych kryteriów gwarantujących 
priorytetowe traktowanie dostaw żywności 
i produktów podstawowych. Kryteria 
wyboru produktów żywnościowych oraz, 
w stosownych przypadkach, innych 
produktów uwzględniają również aspekty 
klimatyczne i ekologiczne, w 
szczególności w celu ograniczenia 
marnotrawienia żywności.

Or. fr

Uzasadnienie

Dostawy żywności i produktów podstawowych muszą być traktowane priorytetowo w stosunku 
do innych działań, aby zapewnić to, by blisko 43 mln Europejczyków, którzy nie są w stanie 
wyżywić się w sposób wystarczający lub odpowiedni, mogły co najmniej mieć dostęp do 
artykułów niezbędnych do zapewnienia minimum egzystencji.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. Państwa członkowskie i beneficjenci 
wybierają produkty żywnościowe i inne 
produkty na podstawie obiektywnych 
kryteriów. Kryteria wyboru produktów 
żywnościowych oraz, w stosownych 
przypadkach, innych produktów 
uwzględniają również aspekty klimatyczne 

12. Państwa członkowskie i beneficjenci 
wybierają produkty żywnościowe i inne 
produkty na podstawie obiektywnych 
kryteriów. Kryteria wyboru produktów 
żywnościowych oraz, w stosownych 
przypadkach, innych produktów 
uwzględniają również aspekty klimatyczne 
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i ekologiczne, w szczególności w celu 
ograniczenia marnotrawienia żywności.

i ekologiczne, w szczególności w celu 
ograniczenia marnotrawienia żywności na 
wszystkich etapach łańcucha dostaw.

Or. fr

Poprawka 259
Csaba Őry

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. Państwa członkowskie i beneficjenci 
wybierają produkty żywnościowe i inne 
produkty na podstawie obiektywnych 
kryteriów. Kryteria wyboru produktów 
żywnościowych oraz, w stosownych 
przypadkach, innych produktów 
uwzględniają również aspekty klimatyczne 
i ekologiczne, w szczególności w celu 
ograniczenia marnotrawienia żywności.

12. Państwa członkowskie i beneficjenci 
wybierają produkty żywnościowe i inne 
produkty na podstawie obiektywnych 
kryteriów. Kryteria wyboru produktów 
żywnościowych oraz, w stosownych 
przypadkach, innych produktów mogą 
uwzględniać również aspekty klimatyczne 
i ekologiczne, w szczególności w celu 
ograniczenia marnotrawienia żywności.

Or. en

Poprawka 260
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. Państwa członkowskie i beneficjenci 
wybierają produkty żywnościowe i inne 
produkty na podstawie obiektywnych 
kryteriów. Kryteria wyboru produktów 
żywnościowych oraz, w stosownych 
przypadkach, innych produktów 
uwzględniają również aspekty klimatyczne 
i ekologiczne, w szczególności w celu 
ograniczenia marnotrawienia żywności.

12. Państwa członkowskie i beneficjenci 
wybierają produkty żywnościowe i inne 
produkty na podstawie obiektywnych 
kryteriów. Kryteria wyboru produktów 
żywnościowych zapewniają pierwszeństwo
produktom pochodzenia europejskiego.
Kryteria te określa się z myślą o 
umożliwieniu odbiorcom końcowym 
odżywiania się w sposób zdrowy i 
zrównoważony. Kryteria wyboru 
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produktów żywnościowych oraz, w 
stosownych przypadkach, innych 
produktów uwzględniają również aspekty 
klimatyczne i ekologiczne, w 
szczególności w celu ograniczenia 
marnotrawienia żywności.

Or. fr

Poprawka 261
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12a. Komisja, państwa członkowskie i 
organizacje partnerskie powinny 
przyczyniać się do zapobiegania 
marnotrawieniu żywności na każdym 
etapie łańcucha dystrybucji, włącznie z 
dostawą żywności.

Or. es

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12a. Komisja, państwa członkowskie, 
właściwe organy regionalne i organizacje 
partnerskie przyczyniają się do 
zapobiegania marnotrawieniu żywności 
na każdym etapie łańcucha dystrybucji.

Or. es
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Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą subsydiarności określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12a. Komisja i państwa członkowskie 
dopilnowują tego, by pomoc przyznawana 
była w poszanowaniu godności osób 
najbardziej potrzebujących.

Or. fr

Poprawka 264
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12b. W każdym przypadku Komisja i 
państwa członkowskie dopilnowują tego, 
by żywność podlegająca dystrybucji była 
zgodna z normami sanitarnymi i, szerzej,
przyczyniała się do dobrego stanu zdrowia 
zainteresowanych osób.

Or. fr

Poprawka 265
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 266
Sylvie Guillaume

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dostępne zasoby ogólne przeznaczone 
na zobowiązania budżetowe w ramach 
Funduszu w okresie 2014–2020 wynoszą 

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

3 500 000 000 EUR według cen z 2011 r., 
zgodnie z rocznym podziałem 
przedstawionym w załączniku II.

Or. en

Uzasadnienie

Kwota środków, którymi dysponuje Fundusz, i tak jest symboliczna. Jednak w związku z tym, 
że w UE trwa kryzys, nie do pomyślenia jest, aby przeznaczyć mniejszą ilość środków na 
pomoc osobom najbardziej potrzebującym w Europie niż miało to miejsce w ramach 
poprzedniego programu. Ważne jest, aby wnioskować o tę kwotę już na początku kolejnych 
wieloletnich ram finansowych. Jeżeli sytuacja społeczna ulegnie poprawie i przedmiotowy 
fundusz nie będzie już potrzebny, za sprawą klauzuli przeglądowej zawartej w WRF możliwe 
będzie zmniejszenie tej kwoty.

Poprawka 268
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Dostępne zasoby ogólne przeznaczone 
na zobowiązania budżetowe w ramach 
Funduszu w okresie 2014–2020 wynoszą
3 500 000 000 EUR według cen z 2011 r., 
zgodnie z rocznym podziałem 
przedstawionym w załączniku II.

Or. fr

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dostępne zasoby ogólne przeznaczone 
na zobowiązania budżetowe w ramach 

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

Funduszu w okresie 2014-2020 wynoszą 
3 500 000 000 EUR według cen z 2011 r., 
zgodnie z rocznym podziałem 
przedstawionym w załączniku II.

Or. fr

Uzasadnienie

Proponowany przez Komisję budżet nie zaspokaja w wystarczającym stopniu 
zapotrzebowania na pomoc osobom najbardziej potrzebującym i stanowi znaczną obniżkę w 
stosunku do obecnego okresu, biorąc pod uwagę rozszerzony zakres działań. Ze względu na 
wzrost poziomu ubóstwa w UE kwota środków przeznaczonych na potrzeby Funduszu w 
latach 2014–2020 powinna wynosić co najmniej 500 000 000 EUR rocznie.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Dostępne zasoby ogólne przeznaczone 
na zobowiązania budżetowe w ramach 
Funduszu w okresie 2014–2020 wynoszą 
co najmniej 5 000 000 000 EUR według 
cen z 2011 r., zgodnie z rocznym 
podziałem przedstawionym w załączniku 
II.

Or. fr

Poprawka 271
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Zasoby te powinny zostać zwiększone 
w celu zagwarantowania tego, że środki 
dostępne w funduszu będą wystarczające 
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do osiągnięcia jego celów w ramach 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2014–2020.

Or. es

Poprawka 272
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja przyjmuje, w drodze aktów 
wykonawczych, decyzję w sprawie 
rocznego podziału zasobów ogólnych 
między państwa członkowskie, zgodnie z 
art. 84 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 
…(rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów – ang. common provisions 
regulation (CPR)), bez uszczerbku dla 
przepisów ust. 4 niniejszego artykułu, z 
uwzględnieniem następujących 
wskaźników ustanowionych przez 
Eurostat:

3. Komisja przyjmuje, w drodze aktów 
wykonawczych, decyzję w sprawie 
rocznego podziału zasobów ogólnych 
między państwa członkowskie, które 
złożyły wniosek o udział w Funduszu, 
zgodnie z art. 84 ust. 5 rozporządzenia 
(UE) nr …(rozporządzenie w sprawie 
wspólnych przepisów – ang. common 
provisions regulation (CPR)), bez 
uszczerbku dla przepisów ust. 4 
niniejszego artykułu, w oparciu o 
najnowsze wskaźniki ustanowione przez 
Eurostat:

Or. en

Poprawka 273
Csaba Őry, Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja przyjmuje, w drodze aktów 
wykonawczych, decyzję w sprawie 
rocznego podziału zasobów ogólnych 
między państwa członkowskie, zgodnie z 
art. 84 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 
…(rozporządzenie w sprawie wspólnych 

3. Komisja przyjmuje, w drodze aktów 
wykonawczych, decyzję w sprawie 
rocznego podziału zasobów ogólnych 
między państwa członkowskie, zgodnie z 
zasadami EFS i art. 84 ust. 5 
rozporządzenia (UE) nr …(rozporządzenie 
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przepisów – ang. common provisions 
regulation (CPR)), bez uszczerbku dla 
przepisów ust. 4 niniejszego artykułu, z 
uwzględnieniem następujących 
wskaźników ustanowionych przez 
Eurostat:

w sprawie wspólnych przepisów – ang. 
common provisions regulation (CPR)), bez 
uszczerbku dla przepisów ust. 4 
niniejszego artykułu, z uwzględnieniem 
następujących wskaźników ustanowionych 
przez Eurostat:

Or. en

Poprawka 274
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W swojej decyzji Komisja weźmie pod 
uwagę stopień zależności osób najbardziej 
potrzebujących od unijnych programów 
obejmujących dystrybucję żywności dla 
najbardziej potrzebujących wynikający z 
udziału państw członkowskich w 
programach ustanowionych na mocy 
rozporządzeń Rady (WE) nr 1290/2005 i 
(WE) nr 1234/2007 lub rozporządzenia 
(UE) nr 121/2012 Parlamentu 
Europejskiego i Rady.

Or. en

Poprawka 275
Minodora Cliveti

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) liczba osób w sytuacji poważnej 
deprywacji materialnej;

(a) liczba osób w sytuacji poważnej 
deprywacji materialnej jako procent całej 
populacji, w tym wskaźniki związane z 
płcią;
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Or. en

Poprawka 276
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) liczba osób w sytuacji poważnej 
deprywacji materialnej;

(a) liczba osób w sytuacji poważnej 
deprywacji materialnej jako procent całej 
populacji;

Or. en

Poprawka 277
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) liczba osób w sytuacji poważnej 
deprywacji materialnej;

(a) liczba osób w sytuacji poważnej 
deprywacji materialnej jako procent całej 
populacji;

Or. en

Poprawka 278
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) liczba osób w sytuacji poważnej 
deprywacji materialnej;

(a) liczba osób żyjących poniżej relatywnej 
granicy ubóstwa;

Or. es
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Poprawka 279
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) liczba osób w sytuacji poważnej 
deprywacji materialnej;

(a) liczba osób dotkniętych niedostatkiem 
żywności;

Or. fr

Poprawka 280
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) próg względnego ubóstwa, czyli 
odsetek społeczeństwa żyjący w 
gospodarstwie domowym, które nie 
dysponuje dochodem równym co najmniej 
60% krajowej mediany dochodu;

Or. fr

Uzasadnienie

Próg względnego ubóstwa stanowi kryterium definiowania ubóstwa w strategii „Europa 
2020”.

Poprawka 281
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera a a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) liczba osób w sytuacji poważnej 
deprywacji materialnej;

Or. fr

Poprawka 282
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) liczba osób żyjących w gospodarstwie 
domowym o bardzo małej intensywności 
pracy.

skreślona

Or. es

Poprawka 283
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) liczba osób żyjących w gospodarstwie 
domowym o bardzo małej intensywności 
pracy.

(b) ostatnie zmiany liczby osób żyjących w 
gospodarstwie domowym o bardzo małej 
intensywności pracy.

Or. en

Poprawka 284
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera b a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) liczba osób zagrożonych ubóstwem.

Or. pt

Poprawka 285
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) liczba osób zagrożonych ubóstwem po 
uwzględnieniu transferów społecznych, w 
tym liczba dzieci zagrożonych ubóstwem.

Or. pl

Uzasadnienie

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem po uwzględnieniu transferów społecznych jest miernikiem, 
który najlepiej obrazuje problemy poszczególnych państw członkowskich oraz bezpośrednio 
odnosi się do odbiorców wsparcia programu. Dodatkowo zestaw trzech wskaźników 
dotyczących ubóstwa będzie zgodny ze wskaźnikami przyjętymi w strategii Europa 2020.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) wskaźnik zagrożenia ubóstwem w 
poszczególnych państwach członkowskich.

Or. fr

Poprawka 287
Joanna Katarzyna Skrzydlewska
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) liczba osób zagrożonych ubóstwem po 
transferach społecznych.

Or. pl

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) liczba osób żyjących poniżej progu 
względnego ubóstwa, czyli odsetek 
społeczeństwa żyjący w gospodarstwie 
domowym, które nie dysponuje dochodem 
równym co najmniej 60% krajowej 
mediany dochodu.

Or. fr

Poprawka 289
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Kwotę w wysokości 0,35% zasobów 
ogólnych przeznacza się na pomoc 
techniczną z inicjatywy Komisji.

skreślony

Or. nl
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Poprawka 290
Csaba Őry

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Kwotę w wysokości 0,35% zasobów 
ogólnych przeznacza się na pomoc 
techniczną z inicjatywy Komisji.

4. Kwotę w wysokości 0,25% zasobów 
ogólnych przeznacza się na pomoc 
techniczną z inicjatywy Komisji.

Or. en

Poprawka 291
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[…] skreślony

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. [...] skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu ograniczenie biurokracji związanej z opracowywaniem programów 
operacyjnych oraz zapewnienie państwom członkowskim i organizacjom partnerskim 
prostego, szybkiego i skutecznego dostępu do przedmiotowego Funduszu.
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Poprawka 293
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Każde państwo członkowskie 
przedkłada Komisji, w ciągu trzech 
miesięcy od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, jeden program 
operacyjny, obejmujący okres od dnia 1 
stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 
r., z podaniem następujących informacji:
(a) rodzaje deprywacji materialnej i 
niedoboru żywności, które mają być objęte 
pomocą w ramach programu 
operacyjnego;
(b) opis programów krajowych 
odpowiadających każdemu rodzajowi 
deprywacji i niedoboru objętych pomocą;
(c) plan finansowy zawierający 
następujące tabele:
c) tabelę określającą na każdy rok kwotę 
środków finansowych przewidzianych na 
wsparcie z Funduszu i na 
współfinansowanie, zgodnie z art. 18;
cc) tabelę określającą, na cały okres 
programowania, łączną kwotę środków 
finansowych przydzielonych na wsparcie z 
programu operacyjnego, z podziałem na 
rodzaje deprywacji materialnej objęte 
pomocą, a także odpowiadające im środki 
towarzyszące.
(d) właściwe organy, organizacje 
partnerskie i instytucje pośredniczące, 
które dostarczają bezpośrednio lub 
pośrednio żywność lub inne produkty, 
podejmują ze swej strony działania 
uzupełniające pomoc materialną, mające 
na celu włączenie społeczne osób 
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najbardziej potrzebujących, bez względu 
na to, czy działania te są wspierane w 
ramach Funduszu.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu ograniczenie biurokracji związanej z opracowywaniem programów 
operacyjnych oraz zapewnienie państwom członkowskim i organizacjom partnerskim 
prostego, szybkiego i skutecznego dostępu do przedmiotowego Funduszu.

Poprawka 294
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pt

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 296
Sylvie Guillaume

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 297
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 298
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Każde państwo członkowskie ubiegające 
się o korzystanie z niektórych lub z 
wszystkich działań objętych celami 
Funduszu, które złoży wniosek o 
skorzystanie z Funduszu, przedkłada 
Komisji, w ciągu trzech miesięcy od 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, jeden program operacyjny, 
obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 
r. do dnia 31 grudnia 2020 r., z podaniem 
następujących informacji:

Or. en

Poprawka 299
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. nl

Poprawka 300
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Każde państwo członkowskie przedkłada 
Komisji, w ciągu trzech miesięcy od 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, jeden program operacyjny, 
opracowany we współpracy z władzami 
lokalnymi i organizacjami zajmującymi 
się ograniczaniem ubóstwa i wykluczenia 
społecznego, zwłaszcza organizacjami, 
które w przeszłości były beneficjentami 
PEAD. Ten program operacyjny obejmuje
okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 
grudnia 2020 r. i zawiera następujące 
informacje:

Or. fr

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby spełnić zasady określone w art. 5, 
programy operacyjne powinny zawierać 
opis konkretnych działań i przydzielonych 
środków finansowych.

Or. es

Uzasadnienie

Uważamy, że aby spełnić zasady działania tego funduszu, w treści programu operacyjnego 
należy wskazać konkretne działania i przydzielone środki finansowe.

Poprawka 302
Sari Essayah
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) rodzaje deprywacji materialnej, które 
mają być objęte pomocą w ramach 
programu operacyjnego, uzasadnienie ich 
wyboru oraz opis każdego rodzaju 
deprywacji materialnej objętego pomocą, 
głównych cech i celów dystrybucji 
żywności lub innych produktów oraz 
planowane środki towarzyszące, z 
uwzględnieniem wyników oceny ex ante 
przeprowadzonej zgodnie z art. 14;

a) rodzaje deprywacji materialnej, które 
mają być objęte pomocą w ramach 
programu operacyjnego, uzasadnienie ich 
wyboru oraz opis każdego rodzaju 
deprywacji materialnej objętego pomocą, 
głównych cech i celów dystrybucji 
żywności oraz planowane środki 
towarzyszące, z uwzględnieniem wyników 
oceny ex ante przeprowadzonej zgodnie z 
art. 14;

Or. fi

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) rodzaje deprywacji materialnej, które 
mają być objęte pomocą w ramach 
programu operacyjnego, uzasadnienie ich 
wyboru oraz opis każdego rodzaju 
deprywacji materialnej objętego pomocą, 
głównych cech i celów dystrybucji 
żywności lub innych produktów oraz 
planowane środki towarzyszące, z 
uwzględnieniem wyników oceny ex ante 
przeprowadzonej zgodnie z art. 14;

a) rodzaje deprywacji materialnej, które 
mają być objęte pomocą w ramach 
programu operacyjnego, cele ich wyboru,
opis każdego rodzaju deprywacji 
materialnej objętego pomocą, głównych 
cech i celów dystrybucji żywności lub 
innych produktów oraz planowane środki 
towarzyszące, z uwzględnieniem wyników 
oceny ex ante przeprowadzonej zgodnie z 
art. 14; 

Or. fr

Poprawka 304
Sylvie Guillaume
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) rodzaje deprywacji materialnej, które 
mają być objęte pomocą w ramach 
programu operacyjnego, uzasadnienie ich 
wyboru oraz opis każdego rodzaju 
deprywacji materialnej objętego pomocą, 
głównych cech i celów dystrybucji 
żywności lub innych produktów oraz
planowane środki towarzyszące, z 
uwzględnieniem wyników oceny ex ante 
przeprowadzonej zgodnie z art. 14;

a) rodzaje deprywacji materialnej, które 
mają być objęte pomocą w ramach 
programu operacyjnego, uzasadnienie ich 
wyboru oraz opis każdego rodzaju 
deprywacji materialnej objętego pomocą, 
głównych cech i celów dystrybucji 
żywności oraz planowane środki 
towarzyszące, z uwzględnieniem wyników 
oceny ex ante przeprowadzonej zgodnie z 
art. 14;

Or. fr

Poprawka 305
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) rodzaje deprywacji materialnej, które 
mają być objęte pomocą w ramach 
programu operacyjnego, uzasadnienie ich 
wyboru oraz opis każdego rodzaju 
deprywacji materialnej objętego pomocą, 
głównych cech i celów dystrybucji 
żywności lub innych produktów oraz
planowane środki towarzyszące, z 
uwzględnieniem wyników oceny ex ante 
przeprowadzonej zgodnie z art. 14;

a) rodzaje deprywacji materialnej, które 
mają być objęte pomocą w ramach 
programu operacyjnego, uzasadnienie ich 
wyboru oraz opis każdego rodzaju 
deprywacji materialnej objętego pomocą, 
głównych cech i celów dystrybucji 
żywności o wysokiej jakości lub innych 
produktów bądź planowane środki 
towarzyszące lub środki na rzecz rozwoju 
lub wzmocnienia lokalnych i 
regionalnych łańcuchów dostaw żywności, 
z uwzględnieniem wyników oceny ex ante 
przeprowadzonej zgodnie z art. 14;

Or. en

Poprawka 306
Rachida Dati
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) rodzaje deprywacji materialnej, które 
mają być objęte pomocą w ramach 
programu operacyjnego, uzasadnienie ich 
wyboru oraz opis każdego rodzaju 
deprywacji materialnej objętego pomocą, 
głównych cech i celów dystrybucji 
żywności lub innych produktów oraz 
planowane środki towarzyszące, z 
uwzględnieniem wyników oceny ex ante 
przeprowadzonej zgodnie z art. 14;

a) rodzaje deprywacji materialnej, które 
mają być objęte pomocą w ramach 
programu operacyjnego, uzasadnienie ich 
wyboru oraz opis każdego rodzaju 
deprywacji materialnej objętego pomocą, 
głównych cech i celów dystrybucji 
żywności lub innych produktów oraz 
ewentualnie planowane środki 
towarzyszące, z uwzględnieniem wyników 
oceny ex ante przeprowadzonej zgodnie z 
art. 14;

Or. fr

Uzasadnienie

Dostawy żywności i produktów podstawowych muszą być traktowane priorytetowo w stosunku 
do innych działań, aby zapewnić to, by blisko 43 mln Europejczyków, którzy nie są w stanie 
wyżywić się w sposób wystarczający lub odpowiedni, mogły co najmniej mieć dostęp do 
artykułów niezbędnych do zapewnienia minimum egzystencji.

Poprawka 307
Csaba Őry, Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) rodzaje deprywacji materialnej, które 
mają być objęte pomocą w ramach 
programu operacyjnego, uzasadnienie ich 
wyboru oraz opis każdego rodzaju 
deprywacji materialnej objętego pomocą, 
głównych cech i celów dystrybucji 
żywności lub innych produktów oraz
planowane środki towarzyszące, z 
uwzględnieniem wyników oceny ex ante 
przeprowadzonej zgodnie z art. 14;

a) rodzaje deprywacji materialnej, które 
mają być objęte pomocą w ramach 
programu operacyjnego, uzasadnienie ich 
wyboru oraz opis każdego rodzaju 
deprywacji materialnej objętego pomocą, 
głównych cech i celów dystrybucji 
żywności lub innych produktów oraz 
planowane środki towarzyszące mające na 
celu wyeliminowanie wykluczenia 
społecznego, z uwzględnieniem wyników 
oceny ex ante przeprowadzonej zgodnie z 
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art. 14;

Or. en

Poprawka 308
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) strategia określająca, w jaki sposób 
środki wspierające przyczynią się do 
rozwoju lub wzmocnienia lokalnych i 
regionalnych łańcuchów dostaw żywności 
z korzyścią dla osób najbardziej 
potrzebujących;

Or. en

Poprawka 309
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) opis proponowanych sposób 
wykorzystania przez Fundusz lokalnych 
łańcuchów dostaw żywności;

Or. en

Poprawka 310
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a b (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) strategia określająca, w jaki sposób w 
ramach programu wykorzystywana będzie 
żywność, która w przeciwnym wypadku 
zostałaby zmarnowana;

Or. en

Poprawka 311
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) opis programów krajowych 
odpowiadających każdemu rodzajowi 
deprywacji materialnej objętej pomocą;

skreślona

Or. fi

Poprawka 312
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) opis sposobu ustalania kryteriów 
kwalifikowalności osób najbardziej 
potrzebujących, w razie potrzeby z 
podziałem na rodzaje deprywacji 
materialnej objęte pomocą;

skreślona

Or. fi

Poprawka 313
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) opis sposobu ustalania kryteriów 
kwalifikowalności osób najbardziej 
potrzebujących, w razie potrzeby z 
podziałem na rodzaje deprywacji 
materialnej objęte pomocą;

skreślona

Or. fr

Poprawka 314
Sylvie Guillaume

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) opis sposobu ustalania kryteriów 
kwalifikowalności osób najbardziej 
potrzebujących, w razie potrzeby z
podziałem na rodzaje deprywacji 
materialnej objęte pomocą;

c) opis sposobu ustalania kryteriów 
kwalifikowalności osób najbardziej 
potrzebujących;

Or. fr

Poprawka 315
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) kryteria wyboru operacji i opis 
mechanizmu wyboru, w razie potrzeby z 
podziałem na rodzaje deprywacji 
materialnej objęte pomocą;

skreślona

Or. fi
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Poprawka 316
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) kryteria wyboru organizacji 
partnerskich, w razie potrzeby z podziałem 
na rodzaje deprywacji materialnej objęte 
pomocą;

e) kryteria wyboru organizacji 
partnerskich;

Or. fi

Poprawka 317
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) opis przepisów służących realizacji 
programu operacyjnego, wskazujących 
instytucję zarządzającą, instytucję 
certyfikującą w stosownych przypadkach, 
instytucję audytową oraz organ mający 
otrzymywać płatności od Komisji oraz opis 
procedury monitorowania;

g) opis przepisów służących realizacji 
programu operacyjnego, wskazujących na 
odpowiedzialność instytucji zarządzającej, 
instytucji certyfikującej w stosownych 
przypadkach, instytucji audytowej 
funduszy ESI oraz wskazujących organ 
mający otrzymywać płatności od Komisji 
oraz opis procedury monitorowania;

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera j – podpunkt i
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 319
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera j – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 320
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera j – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) tabelę określającą, na cały okres 
programowania, łączną kwotę środków 
finansowych przydzielonych na wsparcie z 
programu operacyjnego, z podziałem na 
rodzaje deprywacji materialnej objęte 
pomocą, a także odpowiadające im środki 
towarzyszące.

(ii) tabelę określającą, na cały okres 
programowania, łączną kwotę środków 
finansowych przydzielonych na wsparcie, a 
także odpowiadające mu środki 
towarzyszące.

Or. fi
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Poprawka 321
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organizacje partnerskie, o których mowa 
w lit. e), które dostarczają bezpośrednio 
żywność lub inne produkty, podejmują ze 
swej strony działania uzupełniające pomoc 
materialną, mające na celu włączenie 
społeczne osób najbardziej potrzebujących, 
bez względu na to, czy działania te są 
wspierane w ramach Funduszu.

Organizacje partnerskie, o których mowa
w lit. e), które dostarczają bezpośrednio 
żywność, podejmują ze swej strony 
działania uzupełniające pomoc 
żywnościową, mające na celu włączenie 
społeczne osób najbardziej potrzebujących, 
bez względu na to, czy działania te są 
wspierane w ramach Funduszu.

Or. fi

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organizacje partnerskie, o których mowa 
w lit. e), które dostarczają bezpośrednio 
żywność lub inne produkty, podejmują ze 
swej strony działania uzupełniające pomoc 
materialną, mające na celu włączenie 
społeczne osób najbardziej potrzebujących, 
bez względu na to, czy działania te są 
wspierane w ramach Funduszu.

Organizacje partnerskie, o których mowa 
w lit. e), które dostarczają bezpośrednio 
żywność i/lub inne produkty, mogą 
podejmować ze swej strony działania 
uzupełniające pomoc materialną, mające na 
celu włączenie społeczne osób najbardziej 
potrzebujących, bez względu na to, czy 
działania te są wspierane w ramach 
Funduszu.

Or. fr

Poprawka 323
Sylvie Guillaume

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organizacje partnerskie, o których mowa 
w lit. e), które dostarczają bezpośrednio 
żywność lub inne produkty, podejmują ze 
swej strony działania uzupełniające pomoc 
materialną, mające na celu włączenie 
społeczne osób najbardziej 
potrzebujących, bez względu na to, czy 
działania te są wspierane w ramach 
Funduszu.

Organizacje partnerskie, o których mowa 
w lit. e), które dostarczają bezpośrednio 
żywność, mogą podejmować samodzielnie 
lub we współpracy z innymi organizacjami
działania uzupełniające pomoc materialną, 
mające na celu włączenie społeczne osób 
potrzebujących.

Or. fr

Poprawka 324
Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organizacje partnerskie, o których mowa 
w lit. e), które dostarczają bezpośrednio 
żywność lub inne produkty, podejmują ze 
swej strony działania uzupełniające pomoc 
materialną, mające na celu włączenie 
społeczne osób najbardziej potrzebujących, 
bez względu na to, czy działania te są 
wspierane w ramach Funduszu.

Organizacje partnerskie, o których mowa 
w lit. e), które dostarczają bezpośrednio 
żywność lub inne produkty, mogą 
podejmować ze swej strony – jeśli 
dysponują w tym celu niezbędnymi 
środkami – działania uzupełniające pomoc 
materialną, mające na celu włączenie 
społeczne osób najbardziej potrzebujących, 
bez względu na to, czy działania te są 
wspierane w ramach Funduszu.

Or. fr

Uzasadnienie

Dostawy żywności i produktów podstawowych muszą być traktowane priorytetowo w stosunku 
do innych działań, aby zapewnić to, by blisko 43 mln Europejczyków, którzy nie są w stanie 
wyżywić się w sposób wystarczający lub odpowiedni, mogły co najmniej mieć dostęp do 
artykułów niezbędnych do zapewnienia minimum egzystencji. Organizacje zajmujące się 
dystrybucją żywności nie powinny brać na siebie przekraczających ich możliwości 
zobowiązań, które mogłyby stwarzać ryzyko, że organizacje te wycofają się ze swojej 
działalności lub że ich misja będzie zbyt trudna do wykonania.
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Poprawka 325
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie lub instytucja 
przez nie wyznaczona opracowują 
programy operacyjne we współpracy z 
właściwymi regionalnymi, lokalnymi oraz 
innymi organami publicznymi, jak również 
z organami przedstawicielskimi 
społeczeństwa obywatelskiego i organami 
odpowiedzialnymi za promowanie 
równości i braku dyskryminacji.

2. Państwa członkowskie lub instytucja 
funduszy ESI przez nie wyznaczona 
opracowują programy operacyjne we 
współpracy z właściwymi regionalnymi, 
lokalnymi oraz innymi organami 
publicznymi, jak również z organami 
przedstawicielskimi społeczeństwa 
obywatelskiego i organami 
odpowiedzialnymi za promowanie 
równości i braku dyskryminacji. Państwa 
członkowskie dopilnowują, by programy 
operacyjne były ściśle powiązane z 
krajowymi strategiami politycznymi na 
rzecz włączenia społecznego i ze środkami 
z zakresu zwalczania rosnącej feminizacji 
ubóstwa.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Programy operacyjne mogą mieć 
zasięg regionalny w tych państwach 
członkowskich, w których władze 
regionalne mają uprawnienia w zakresie 
przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu i ubóstwu.

Or. es
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Uzasadnienie

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 Catalunya, disponen de un programa operativo regional para el FSE, 
sería conveniente seguir el mismo esquema de funcionamiento, para facilitar así una mayor 
coordinación de las medidas incluidas en los programas operativos de ambos fondos.

Poprawka 327
Sylvie Guillaume

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może przedstawić swoje uwagi 
w ciągu trzech miesięcy od daty 
przedłożenia programu operacyjnego. 
Państwa członkowskie dostarczają Komisji 
wszelkich niezbędnych dodatkowych 
informacji oraz, w stosownych 
przypadkach, wprowadzają zmiany w 
projekcie programu operacyjnego.

2. Komisja może przedstawić swoje uwagi 
w ciągu dwóch miesięcy od daty 
przedłożenia programu operacyjnego. 
Państwa członkowskie dostarczają Komisji 
wszelkich niezbędnych dodatkowych 
informacji oraz, w stosownych 
przypadkach, wprowadzają zmiany w 
projekcie programu operacyjnego.

Or. fr

Poprawka 328
Sylvie Guillaume

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. O ile wszelkie uwagi przedstawione 
przez Komisję zgodnie z ust. 2 zostały 
uwzględnione w sposób satysfakcjonujący, 
Komisja zatwierdza, w drodze aktów 
wykonawczych, program operacyjny 
najpóźniej sześć miesięcy po jego 
formalnym przedłożeniu przez państwo 

3. O ile wszelkie uwagi przedstawione 
przez Komisję zgodnie z ust. 2 zostały 
uwzględnione w sposób satysfakcjonujący, 
Komisja zatwierdza, w drodze aktów 
wykonawczych, program operacyjny 
najpóźniej cztery miesiące po jego 
formalnym przedłożeniu przez państwo 
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członkowskie, lecz nie wcześniej niż dnia 1 
stycznia 2014 r.

członkowskie, lecz nie wcześniej niż dnia 1 
stycznia 2014 r.

Or. fr

Poprawka 329
Sylvie Guillaume

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja zatwierdza, w drodze aktów 
wykonawczych, zmianę w programie 
operacyjnym najpóźniej pięć miesięcy po 
formalnym przedłożeniu wniosku o zmianę 
przez państwo członkowskie, pod 
warunkiem że wszelkie przedstawione 
przez Komisję uwagi zostały uwzględnione 
w satysfakcjonujący sposób.

3. Komisja zatwierdza, w drodze aktów 
wykonawczych, zmianę w programie 
operacyjnym najpóźniej cztery miesiące po 
formalnym przedłożeniu wniosku o zmianę 
przez państwo członkowskie, pod 
warunkiem że wszelkie przedstawione 
przez Komisję uwagi zostały uwzględnione 
w satysfakcjonujący sposób.

Or. fr

Poprawka 330
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
7a. Europejski Fundusz Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym nie jest 
zarządzany i wdrażany jako niezależny 
fundusz (o dodatkowych strukturach), ale 
stanowi część wspólnych ram 
strategicznych dla EFS dotyczących 
programowania funduszy na lata 2014–
2020.

Or. en
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Poprawka 331
Sylvie Guillaume

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja tworzy platformę na szczeblu 
unijnym, która ma ułatwiać wymianę 
doświadczeń, budowę potencjału i 
tworzenie sieci kontaktów, a także 
rozpowszechnianie istotnych wyników 
działań w zakresie niefinansowej pomocy 
osobom najbardziej potrzebujących.

1. Komisja tworzy platformę na szczeblu 
unijnym, która ma ułatwiać wymianę 
doświadczeń, budowę potencjału i 
tworzenie sieci kontaktów, a także 
rozpowszechnianie istotnych wyników 
działań w zakresie niefinansowej pomocy 
osobom potrzebującym.

Or. fr

Poprawka 332
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja tworzy platformę na szczeblu 
unijnym, która ma ułatwiać wymianę 
doświadczeń, budowę potencjału i 
tworzenie sieci kontaktów, a także 
rozpowszechnianie istotnych wyników 
działań w zakresie niefinansowej pomocy 
osobom najbardziej potrzebujących.

1. Komisja tworzy platformę na szczeblu 
unijnym, która ma ułatwiać wymianę 
doświadczeń, budowę potencjału, 
tworzenie sieci kontaktów i innowacje, a 
także rozpowszechnianie istotnych 
wyników działań w zakresie niefinansowej 
pomocy osobom najbardziej 
potrzebujących, również z udziałem 
organizacji udzielających pomocy osobom 
najbardziej potrzebującym, 
niekorzystających z Funduszu lub innego 
finansowania publicznego.

Or. en
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Poprawka 333
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja tworzy platformę na szczeblu 
unijnym, która ma ułatwiać wymianę 
doświadczeń, budowę potencjału i 
tworzenie sieci kontaktów, a także 
rozpowszechnianie istotnych wyników 
działań w zakresie niefinansowej pomocy 
osobom najbardziej potrzebujących.

1. Komisja tworzy platformę na szczeblu 
unijnym, która ma ułatwiać wymianę 
doświadczeń i wiedzy fachowej, budowę 
potencjału i tworzenie sieci kontaktów, 
tworzenie sieci dystrybucji na całym 
terytorium europejskim, a zwłaszcza na 
tych obszarach państw członkowskich, na 
których odnotowuje się najwyższe 
wskaźniki ubóstwa i wykluczenia, 
rozwijanie działalności ponadnarodowej i 
transgranicznej, a także 
rozpowszechnianie istotnych i 
nowatorskich wyników działań w zakresie 
dystrybucji żywności i innych produktów
osobom najbardziej potrzebującym.

Dzięki tej platformie Komisja integruje i 
łączy organizacje reprezentujące 
organizacje partnerskie na szczeblu Unii, 
jak również organizacje partnerskie i 
beneficjentów na szczeblu każdego 
państwa członkowskiego.
Tworzy ona również i prowadzi publiczną 
stronę internetową poświęconą specjalnie 
tej platformie. Na stronie tej przedstawia 
się różne organizacje partnerskie, ich 
działalność i rozmieszczenie na całym 
terytorium europejskim, łącznie z 
regionami najbardziej oddalonymi. Na 
stronie zapoznać się można również ze 
wszystkimi dokumentami i informacjami 
dotyczącymi funkcjonowania i prac 
platformy.

Or. fr

Poprawka 334
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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Platforma ta ma również zachęcać do 
wymiany doświadczeń pomiędzy 
podmiotami działającymi na rzecz 
natychmiastowego zaspokojenia potrzeb 
wynikających z deprywacji materialnej 
oraz organizacjami podejmującymi 
działania na rzecz długoterminowej, 
zrównoważonej ponownej integracji
społecznej, a także umożliwiać 
dostrzeżenie sposobów na wzajemne 
powiązanie tych różnych celów.

Or. en

Uzasadnienie

Świadczenie nadzwyczajnej pomocy żywnościowej bardzo różni się od działań realizowanych 
przez organizacje zajmujące się eliminacją ubóstwa w perspektywie długoterminowej, które 
to działania często wymagają specjalnych szkoleń lub kwalifikacji. Mogą jednak istnieć 
sposoby na to, aby różne organizacje pełniące odmienne funkcje zwiększały siłę 
oddziaływania podejmowanych przez nich zadań za sprawą wzajemnej współpracy.

Poprawka 335
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Finansowanie działań 
transgranicznych z udziałem organizacji 
partnerskich powinno zostać wyłączone z 
budżetu przeznaczonego na bezpośrednią 
pomoc osobom najbardziej 
potrzebującym.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja konsultuje się również, 
przynajmniej raz do roku, z organizacjami 
przedstawicielskimi organizacji 
partnerskich na szczeblu unijnym, w 
kwestii wykorzystania wsparcia z 
Funduszu.

2. Komisja konsultuje się również, 
przynajmniej raz do roku, z organizacjami 
partnerskimi w kwestii wykorzystania 
wsparcia z Funduszu.

Or. fr

Poprawka 337
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja konsultuje się również, 
przynajmniej raz do roku, z organizacjami 
przedstawicielskimi organizacji 
partnerskich na szczeblu unijnym, w 
kwestii wykorzystania wsparcia z 
Funduszu.

2. Komisja konsultuje się również, 
przynajmniej raz do roku, z organizacjami 
przedstawicielskimi organizacji 
partnerskich na szczeblu unijnym i 
głównymi organizacjami partnerskimi na 
szczeblu każdego państwa 
członkowskiego, w kwestii wykorzystania i 
łatwości wykorzystania wsparcia z 
Funduszu. Na stronie internetowej 
poświęconej platformie przedstawia się 
podsumowanie i wyniki tych konsultacji.

Or. fr

Poprawka 338
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit drugi a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie mogą powołać 
komitet monitorujący w celu zapewnienia 
skutecznego wdrażania krajowych 
programów operacyjnych.

Or. pl

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. fr

Poprawka 340
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Od 2015 r. do 2022 r. państwa 
członkowskie przedstawiają Komisji do 
dnia 30 czerwca każdego roku coroczne 
sprawozdanie z realizacji programu 
operacyjnego w poprzedzającym roku 
budżetowym.

1. Od 2015 r. do 2022 r. państwa 
członkowskie przedstawiają Komisji, 
Parlamentowi i Radzie do dnia 30 czerwca 
każdego roku coroczne sprawozdanie z 
realizacji programu operacyjnego w 
poprzedzającym roku budżetowym.

Or. es

Poprawka 341
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Od 2015 r. do 2022 r. państwa 
członkowskie przedstawiają Komisji do 
dnia 30 czerwca każdego roku coroczne 
sprawozdanie z realizacji programu 
operacyjnego w poprzedzającym roku 
budżetowym.

1. Od 2015 r. do 2022 r. państwa 
członkowskie przedstawiają Komisji do 
dnia 30 czerwca każdego roku coroczne 
sprawozdanie z realizacji programu 
operacyjnego w poprzedzającym roku 
budżetowym. Komisja przedstawia co 
roku podsumowanie tych sprawozdań 
Parlamentowi Europejskiemu.

Or. fr

Poprawka 342
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie sporządzają 
roczne sprawozdanie z realizacji według 
wzoru przyjętego przez Komisję, 
zawierającego wykaz wspólnych 
wskaźników nakładów i wyników.

2. Państwa członkowskie sporządzają 
roczne sprawozdanie z realizacji według 
wzoru przyjętego przez Komisję, 
zawierającego wykaz wspólnych 
wskaźników nakładów i wyników.

Wskaźniki te obejmują:
a) ostatnie zmiany w polityce wydatków 
społecznych na cele zwalczania poważnej 
deprywacji materialnej w terminach 
absolutnych, w odniesieniu do PKB i w 
odniesieniu do całości wydatków 
publicznych;
b) ostatnie zmiany w przepisach polityki 
społecznej dotyczących dostępu
beneficjentów i innych organizacji 
zwalczających poważną deprywację 
materialną do finansowania.

Or. en
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Poprawka 343
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwo członkowskie przedkłada 
sprawozdanie końcowe z realizacji 
programu operacyjnego do dnia 30 
września 2023 r.

Państwo członkowskie przedkłada Komisji, 
Parlamentowi i Radzie sprawozdanie 
końcowe z realizacji programu 
operacyjnego do dnia 30 września 2023 r.

Or. es

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. W sprawozdaniach należy zawrzeć 
wskaźniki dotyczące płci, które dostarczą 
informacji na temat sytuacji kobiet i 
mężczyzn. Wskaźniki zostaną 
wykorzystane do rejestrowania i 
przetwarzania informacji z podziałem na 
płci.

Or. es

Uzasadnienie

Wskaźniki dotyczące płci dostarczają informacji na temat udziału, sytuacji wyjściowej i 
wpływu różnych interwencji na życie kobiet i mężczyzn. Informacje te umożliwiają zapoznanie 
się z sytuacją wyjściową, z uwzględnieniem szczególnych okoliczności, jakie mogą mieć 
miejsce (rodzice samotnie wychowujący dzieci, zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na 
płeć itp.), a także, gdyby zaszła taka potrzeba, pozwalają dostosować programy operacyjne 
do najpilniejszych potrzeb społeczeństwa oraz do specyficznych potrzeb kobiet i mężczyzn.
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Poprawka 345
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11a
Sprawozdanie z realizacji

Od 2015 r. do 2022 r. państwa 
członkowskie przedstawiają Komisji do 
dnia 30 czerwca każdego roku coroczne 
sprawozdanie z realizacji programu 
operacyjnego w poprzedzającym roku 
budżetowym.
Komisja analizuje roczne sprawozdanie z 
realizacji i informuje państwo 
członkowskie o swoich uwagach w ciągu 
dwóch miesięcy od otrzymania tego 
sprawozdania.
Jeżeli Komisja nie przekaże uwag w tym 
terminie, sprawozdanie uznaje się za 
przyjęte.
Komisja przyjmuje, w drodze aktu 
wykonawczego, wzór rocznego 
sprawozdania z realizacji zawierającego 
wykaz wspólnych wskaźników oraz wzór 
końcowego sprawozdania z realizacji. Akt 
wykonawczy przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa 
w art. 60 ust. 2.
Komisja może przekazywać państwu 
członkowskiemu uwagi dotyczące 
realizacji programu operacyjnego.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu ograniczenie biurokracji związanej z realizacją programów 
operacyjnych oraz zapewnienie państwom członkowskim i organizacjom partnerskim 
prostego, szybkiego i skutecznego korzystania z przedmiotowego Funduszu.
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Poprawka 346
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Sylvie Goulard, Nathalie Griesbeck, Robert 
Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dwustronne posiedzenie przeglądowe Trójstronne posiedzenie przeglądowe

Or. fr

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja i każde państwo członkowskie 
spotykają się raz w roku w okresie od 2014 
do 2022 r., chyba że postanowiono inaczej, 
w celu oceny postępów w realizacji 
programu operacyjnego, z uwzględnieniem 
rocznego sprawozdania z realizacji oraz, w 
stosownych przypadkach, uwag Komisji, o 
których mowa w art. 11 ust. 7.

1. Komisja i każde państwo członkowskie, 
a także krajowe organizacje partnerskie 
danego państwa, spotykają się raz w roku 
w okresie od 2014 do 2022 r., chyba że 
postanowiono inaczej, w celu oceny 
postępów w realizacji programu 
operacyjnego, z uwzględnieniem rocznego 
sprawozdania z realizacji oraz, w 
stosownych przypadkach, uwag Komisji, o 
których mowa w art. 11 ust. 7.

Or. fr

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja i każde państwo członkowskie 
spotykają się raz w roku w okresie od 2014 
do 2022 r., chyba że postanowiono inaczej, 
w celu oceny postępów w realizacji 
programu operacyjnego, z uwzględnieniem 
rocznego sprawozdania z realizacji oraz, w 
stosownych przypadkach, uwag Komisji, o 
których mowa w art. 11 ust. 7.

1. Komisja i każde państwo członkowskie, 
a także właściwe organy regionalne, 
organy przedstawicielskie społeczeństwa 
obywatelskiego i organizacji partnerskich 
spotykają się raz w roku w okresie od 2014 
do 2022 r., chyba że postanowiono inaczej, 
w celu oceny postępów w realizacji 
programu operacyjnego, z uwzględnieniem 
rocznego sprawozdania z realizacji oraz, w 
stosownych przypadkach, uwag Komisji, o 
których mowa w art. 11 ust. 7.

Or. es

Poprawka 349
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja i każde państwo członkowskie 
spotykają się raz w roku w okresie od 2014 
do 2022 r., chyba że postanowiono inaczej, 
w celu oceny postępów w realizacji 
programu operacyjnego, z uwzględnieniem 
rocznego sprawozdania z realizacji oraz, w 
stosownych przypadkach, uwag Komisji, o 
których mowa w art. 11 ust. 7.

1. Komisja i każde państwo członkowskie, 
a także wszystkie zainteresowane strony,
spotykają się raz w roku w okresie od 2014 
do 2022 r., chyba że postanowiono inaczej, 
w celu oceny postępów w realizacji 
programu operacyjnego, z uwzględnieniem 
rocznego sprawozdania z realizacji oraz, w 
stosownych przypadkach, uwag Komisji, o 
których mowa w art. 11 ust. 7.

Or. fr

Poprawka 350
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14



PE506.141v01-00 146/155 AM\928565PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14 skreślony
Ocena ex ante
1. Państwa członkowskie przeprowadzają 
ocenę ex ante programu operacyjnego.
2. Za przeprowadzenie oceny ex ante 
odpowiada organ odpowiedzialny za 
przygotowanie programu operacyjnego.
Ocenę tę przedkłada się Komisji w tym 
samym czasie, co program operacyjny, 
wraz ze streszczeniem.
3. Ocena ex ante obejmuje następujące 
kwestie:
a) wkład w realizację celu Unii, jakim jest 
zmniejszenie do 2020 r. o co najmniej 20 
milionów liczby osób zagrożonych 
ubóstwem bądź wykluczeniem 
społecznym, z uwzględnieniem rodzajów 
deprywacji materialnej, które mają być 
objęte pomocą oraz pod kątem sytuacji 
panującej w danym kraju w zakresie 
ubóstwa, wykluczenia społecznego i 
deprywacji materialnej;
b) spójność wewnętrzna proponowanego 
programu operacyjnego i jego związek z 
innymi istotnymi instrumentami 
finansowymi;
c) spójności alokacji zasobów 
budżetowych z celami programu;
d) sposób, w jaki oczekiwane wyniki 
przyczynią się do realizacji celów 
Funduszu;
e) przydatność procedur monitorowania 
programu operacyjnego i gromadzenia 
danych koniecznych do przeprowadzenia 
ocen.

Or. fr
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Poprawka 351
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14 skreślony
Ocena ex ante
1. Państwa członkowskie przeprowadzają 
ocenę ex ante programu operacyjnego.
2. Za przeprowadzenie oceny ex ante 
odpowiada organ odpowiedzialny za 
przygotowanie programu operacyjnego.
Ocenę tę przedkłada się Komisji w tym 
samym czasie, co program operacyjny, 
wraz ze streszczeniem.
3. Ocena ex ante obejmuje następujące 
kwestie:
a) wkład w realizację celu Unii, jakim jest 
zmniejszenie do 2020 r. o co najmniej 20 
milionów liczby osób zagrożonych 
ubóstwem bądź wykluczeniem 
społecznym, z uwzględnieniem rodzajów 
deprywacji materialnej, które mają być 
objęte pomocą oraz pod kątem sytuacji 
panującej w danym kraju w zakresie 
ubóstwa, wykluczenia społecznego i 
deprywacji materialnej;
b) spójność wewnętrzna proponowanego 
programu operacyjnego i jego związek z 
innymi istotnymi instrumentami 
finansowymi;
c) spójności alokacji zasobów 
budżetowych z celami programu;
d) sposób, w jaki oczekiwane wyniki 
przyczynią się do realizacji celów 
Funduszu;
e) przydatność procedur monitorowania 
programu operacyjnego i gromadzenia 
danych koniecznych do przeprowadzenia 
ocen.
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Or. fr

Uzasadnienie

W celu odciążenia rozporządzenia i zachowania prostoty działania Funduszu państwa 
członkowskie swobodnie dokonują oceny swoich celów i priorytetów w zakresie dystrybucji 
pomocy osobom najbardziej potrzebującym.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wkład w realizację celu Unii, jakim jest 
zmniejszenie do 2020 r. o co najmniej 20 
milionów liczby osób zagrożonych 
ubóstwem bądź wykluczeniem 
społecznym, z uwzględnieniem rodzajów 
deprywacji materialnej, które mają być 
objęte pomocą oraz pod kątem sytuacji 
panującej w danym kraju w zakresie 
ubóstwa, wykluczenia społecznego i 
deprywacji materialnej;

a) wkład w realizację celu Unii, jakim jest 
zmniejszenie do 2020 r. o co najmniej 20 
milionów liczby osób dotkniętych 
ubóstwem oraz liczby osób zagrożonych 
ubóstwem bądź wykluczeniem 
społecznym, z uwzględnieniem rodzajów 
deprywacji materialnej, które mają być 
objęte pomocą oraz pod kątem sytuacji 
panującej w danym kraju w zakresie 
ubóstwa, wykluczenia społecznego i 
deprywacji materialnej;

Or. fr

Poprawka 353
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) wkład w ograniczenie strat produktów 
żywnościowych;

Or. fi
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Poprawka 354
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) adekwatność planowanych środków 
mających na celu promowanie 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn;

Or. es

Uzasadnienie

Oceny przewidziane w art. 14 i nast. powinny uwzględniać sytuację różnych płci po to, aby 
możliwe było wykrycie oraz, w razie konieczności, ograniczanie przypadków nierównego 
traktowania i trudniejszego położenia kobiet oraz wspieranie równości kobiet i mężczyzn.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) sposób, w jaki oczekiwane produkty 
przyczynią się do osiągnięcia wyników;

d) sposób, w jaki oczekiwane produkty 
przyczynią się do osiągnięcia celów 
Funduszu;

Or. fr

Poprawka 356
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15 skreślony
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Ocena podczas okresu programowania
1. W trakcie okresu programowania 
instytucja zarządzająca może dokonywać 
oceny skuteczności i wydajności 
programu operacyjnego.
2. Instytucja zarządzająca przeprowadza w 
2017 r. i 2021 r. ustrukturyzowane 
badanie dotyczące odbiorców końcowych 
według wzoru udostępnionego przez 
Komisję. Komisja przyjmuje ten wzór w 
drodze aktu wykonawczego. Akt 
wykonawczy przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa 
w art. 60 ust. 2.
3. Komisja może przeprowadzać oceny 
programów operacyjnych z własnej 
inicjatywy.

Or. fr

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15 skreślony
Ocena podczas okresu programowania
1. W trakcie okresu programowania 
instytucja zarządzająca może dokonywać 
oceny skuteczności i wydajności 
programu operacyjnego.
2. Instytucja zarządzająca przeprowadza w 
2017 r. i 2021 r. ustrukturyzowane 
badanie dotyczące odbiorców końcowych 
według wzoru udostępnionego przez 
Komisję. Komisja przyjmuje ten wzór w 
drodze aktu wykonawczego. Akt 
wykonawczy przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa 
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w art. 60 ust. 2.
3. Komisja może przeprowadzać oceny 
programów operacyjnych z własnej 
inicjatywy.

Or. fr

Uzasadnienie

W celu odciążenia rozporządzenia i zachowania prostoty działania Funduszu państwa 
członkowskie swobodnie dokonują oceny dystrybucji pomocy osobom najbardziej 
potrzebującym.

Poprawka 358
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W trakcie okresu programowania 
instytucja zarządzająca może dokonywać
oceny skuteczności i wydajności programu 
operacyjnego.

1. W trakcie okresu programowania 
instytucja zarządzająca dokonuje oceny 
skuteczności i wydajności programu 
operacyjnego.

Or. fr

Poprawka 359
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Instytucja zarządzająca przeprowadza w 
2017 r. i 2021 r. ustrukturyzowane badanie 
dotyczące odbiorców końcowych według 
wzoru udostępnionego przez Komisję. 
Komisja przyjmuje ten wzór w drodze aktu 
wykonawczego. Akt wykonawczy 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 

2. Instytucja zarządzająca przeprowadza w 
2017 r. i 2021 r. ustrukturyzowane badanie 
dotyczące odbiorców końcowych według 
wzoru udostępnionego przez Komisję i 
opracowanego we współpracy z 
zainteresowanymi stronami. Komisja 
przyjmuje ten wzór w drodze aktu 
wykonawczego. Akt wykonawczy 
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doradczą, o której mowa w art. 60 ust. 2. przyjmuje się zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 60 ust. 2.

Or. es

Poprawka 360
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Instytucja zarządzająca przeprowadza w 
2017 r. i 2021 r. ustrukturyzowane badanie 
dotyczące odbiorców końcowych według 
wzoru udostępnionego przez Komisję. 
Komisja przyjmuje ten wzór w drodze aktu 
wykonawczego. Akt wykonawczy 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 60 ust. 2.

2. Instytucja zarządzająca przeprowadza w 
2015 r. i 2021 r. ustrukturyzowane badanie 
dotyczące odbiorców końcowych według 
wzoru udostępnionego przez Komisję. 
Komisja przyjmuje ten wzór w drodze aktu 
wykonawczego. Akt wykonawczy 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 60 ust. 2.

Or. en

Poprawka 361
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja przedstawia śródokresową 
ocenę Funduszu najpóźniej do marca 
2018 r. i przekazuje ją Parlamentowi i 
Radzie.

Or. en

Poprawka 362
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przeprowadza, z własnej 
inicjatywy, w ścisłej współpracy z 
państwami członkowskim i z pomocą 
ekspertów zewnętrznych, ocenę ex post 
skuteczności i trwałości uzyskanych 
wyników, a także wartości dodanej 
Funduszu. Ocena ta zostaje zakończona do 
dnia 31 grudnia 2023 r.

1. Komisja przeprowadza, z własnej 
inicjatywy, w ścisłej współpracy z 
państwami członkowskim i z pomocą 
ekspertów zewnętrznych, ocenę ex post 
skuteczności programów i łatwości 
zarządzania nimi, trwałości uzyskanych 
wyników, potrzeb zgłoszonych przez 
organizacje partnerskie, a także wartości 
dodanej Funduszu. Ocena ta zostaje 
zakończona do dnia 31 grudnia 2023 r.

Or. fr

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przekazują 
informacje o działaniach wspieranych w 
ramach Funduszu i propagują te działania. 
Informacje te kierowane są do osób 
najbardziej potrzebujących, mediów i 
ogółu społeczeństwa. Podkreślają one rolę 
Unii Europejskiej i zapewniają widoczność 
wkładu z Funduszu.

1. Państwa członkowskie przekazują 
informacje o działaniach wspieranych w 
ramach Funduszu i propagują te działania. 
Informacje te kierowane są w 
szczególności do osób najbardziej 
potrzebujących, a także do ogółu 
społeczeństwa i mediów. Niosą one ze 
sobą przesłanie solidarności i 
przeciwdziałają stygmatyzacji odbiorców 
końcowych. Podkreślają też rolę Unii 
Europejskiej i zapewniają widoczność 
wkładu z Funduszu w osiąganie unijnych 
celów dotyczących spójności społecznej.

Or. fr

Poprawka 364
Sylvie Guillaume
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przekazują 
informacje o działaniach wspieranych w 
ramach Funduszu i propagują te działania. 
Informacje te kierowane są do osób 
najbardziej potrzebujących, mediów i 
ogółu społeczeństwa. Podkreślają one rolę 
Unii Europejskiej i zapewniają widoczność 
wkładu z Funduszu.

1. Państwa członkowskie przekazują 
informacje o działaniach wspieranych w 
ramach Funduszu i propagują te działania. 
Informacje te kierowane są do osób 
potrzebujących, mediów i ogółu 
społeczeństwa. Podkreślają one rolę Unii 
Europejskiej i zapewniają widoczność 
wkładu z Funduszu.

Or. fr

Poprawka 365
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przekazują 
informacje o działaniach wspieranych w 
ramach Funduszu i propagują te działania. 
Informacje te kierowane są do osób 
najbardziej potrzebujących, mediów i 
ogółu społeczeństwa. Podkreślają one rolę 
Unii Europejskiej i zapewniają widoczność 
wkładu z Funduszu.

1. Komisja Europejska i państwa
członkowskie przekazują informacje o 
działaniach wspieranych w ramach 
Funduszu i propagują te działania. 
Informacje te kierowane są do osób 
najbardziej potrzebujących, mediów i 
ogółu społeczeństwa. Podkreślają one rolę 
Unii Europejskiej i zapewniają widoczność 
wkładu z Funduszu, organizacji 
partnerskich i pracujących dla nich 
wolontariuszy.

Or. fr

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwo członkowskie i instytucja 
zarządzająca dopilnowują, aby informacje 
na temat działań wspieranych w ramach 
Funduszu oraz działania promocyjne i 
informacyjne spełniały kryteria 
uwzględniające aspekt płci.

Or. es

Uzasadnienie

Uważamy, że należy wprowadzić zapewnienie odnośnie zapobiegania używania 
seksistowskiego języka i wizerunku w działaniach informacyjnych na temat działań 
wspieranych w ramach funduszu.


