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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език).  Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста, се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица
(COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2012)0617),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 175, параграф 3 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 
предложението в Парламента (C7-0358/2012),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид мотивираните становища, внесени в рамките на Протокол (№ 2) 
относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност, от 
Рикстага на Кралство Швеция, Камарата на лордовете и Камарата на общините на 
Обединеното кралство и германския Бундестаг, в което се посочва, че проектът на 
законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 
(...)1,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от (...)2,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и 
становищата на комисията по бюджети, комисията по бюджетен контрол, 
комисията по регионално развитие, комисията по земеделие и развитие на селските 
райони и комисията по правата на жените и равенството между половете (A7-
0000/2013),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изтъква, че финансовият пакет, посочен в законодателното предложение, следва да 
бъде разглеждан като индикативен, а като завършен след постигането на 
споразумение относно многогодишната финансова рамка 2014-2020 г.

                                               
1 ОВ С ... (все още непубликувано в Официален вестник)
2 ОВ С ... (все още непубликувано в Официален вестник)
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3. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

4. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.
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Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) През 2010 г. почти една четвърт 
от европейците (или 119,6 милиона) 
са били изправени пред риск от 
бедност или социално изключване. 
Тази цифра е с приблизително 4 
милиона повече, отколкото през 
предишната година. 

Or. en

Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Or. en

Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Определнието ETHOS 
(Европейската типология на 
бездомността и жилищното 
изключване) e възможна отправна 
точка за разпределяне на Фонда към 
различни категории от сериозно 
нуждаещи се лица.

Or. en

Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Фондът и свързаните с него 
оперативни програми следва да са 
съобразени, по-специално, с
европейските социални и екологични 
политики, като борбата срещу 
дискриминацията и разхищаването 
на храна.

Or. en
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Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Принципът на партньорството 
следва да се прилага на всички етапи 
на Фонда с цел отговаряне по най-
ефективен и адекватен начин на 
различните потребности на и по-
добро достигане до най-нуждаещите 
се лица.

Or. en

Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За да бъде повишено качеството и 
подобрено разработването на 
оперативните програми и за да бъде 

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

оценена ефективността и ефикасността 
на Фонда, следва да бъдат направени 
предварителни и последващи оценки. 
Тези оценки следва да бъдат допълнени 
с проучвания на относителната 
бедност в държавите членки и на най-
нуждаещите се лица, ползвали 
подпомагане от оперативната програма, 
и ако е необходимо, с оценки в течение 
на програмния период. Нормите 
относно неприкосновеността на 
личния живот и на защитата на 
личните данни следва да бъдат
стриктно спазвани при извършването 
на оценките. В това отношение следва 
да бъдат определени отговорностите на 
държавите членки и на Комисията.

Or. en

Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12 a) Както се подчертава в 
изследването на Евростат 
„Измерване на материалните 
лишения в ЕС - показатели за цялото 
население и специфични показатели 
за децата“, бяха осъществени 
значителни изследвания относно 
материалните лишения, които 
позволиха в близко бъдеще да бъдат 
събирани по-точни данни относно 
търпящите материални лишения 
домакинства, хора и деца.

Or. en

Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 15
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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



PR\925480BG.doc 11/39 PE504.202v01-00

BG

използват по такъв начин, че да се 
облекчават задълженията на 
държавите членки за съфинансиране 
на програмата. С цел да гарантира 
възможно най-ефикасно използване на 
интервенционните запаси и на 
средствата, получени от тях, Комисията 
следва в съответствие с член 19, буква 
д) от Регламент (ЕО) № … (ООП) да 
приеме актове за изпълнение за 
определяне на процедури за 
използването на интервенционните 
запаси, тяхната преработка или 
продажба за целите на програмата за 
най-нуждаещите се лица.

да гарантира възможно най-ефикасно 
използване на интервенционните запаси 
и на средствата, получени от тях, 
Комисията следва в съответствие с член 
19, буква д) от Регламент (ЕО) № … 
(ООП) да приеме актове за изпълнение 
за определяне на процедури за 
използването на интервенционните 
запаси, тяхната преработка или 
продажба за целите на програмата за 
най-нуждаещите се лица.

Or. en

Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17 a) С цел гарантиране на широка 
подкрепа сред обществото за най-
нуждаещите се лица, държавите 
членки следва да премахнат пречките 
пред даряването на храни или основни 
потребителски стоки от 
предприятията на хранителни банки, 
организации на гражданското 
общество и други участващи лица.

Or. en

Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Необходимо е да се конкретизират 
видовете действия, които могат да бъдат 

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

предприемани по инициатива на 
Комисията и на държавите членки като 
техническа помощ с подкрепата на 
Фонда. Решенията за това следва да 
се вземат в тясно сътрудничество с 
управляващите органи и 
партньорските организации. 

Or. en

Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 42 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42 a) Фондът следва да допринася 
към усилията на държавите членки 
за прекратяване на бездомността в 
съответствие с резолюцията на 
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Европейския парламент от 14 
септември 2011 г. относно стратегия 
на ЕС за борба срещу бездомността1

_____________
1 Приети текстове, P7_TA(2011)0383

Or. en

Изменение 16
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2 Член 2

Прилагат се следните определения: За целите на настоящия регламент се
прилагат следните определения:

Or. en

Изменение 17
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2 Член 2
1. „най-нуждаещи се лица“ означава 
физически лица, били те отделни лица, 
семейства, домакинства или групи, 
съставени от такива лица, чиято нужда 
от подпомагане е установена въз основа 
на обективни критерии, приети от 
националите компетентни органи или 
определени от партньорските 
организации и одобрени от 
компетентните органи;

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

Or. en
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Изменение 18
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 19
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2 Член 2
7. „краен получател“ означава най-
нуждаещите се лица, получаващи 
храните или стоките и/или ползващи се 
от съпътстващите мерки;

7. „краен получател“ означава най-
нуждаещите се лица, тоест хора в риск 
от материални или хранителни 
лишения, по-специално бездомни хора, 
деца и домакинства с деца, 
получаващи храните или стоките и/или 
ползващи се от съпътстващите мерки;

Or. en

Изменение 20
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7 – подточка и ) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2 Член 2
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и) „съпътстващи мерки“ означава 
мерки извън разпространението на 
храна и стоки, чиято цел е 
преодоляването на социалното 
изключване и подобряването на 
условията на живот на крайните 
получатели с цел те да бъдат 
реинтегрирани в обществото и да им 
се даде възможност да водят 
независим живот, който да 
определят сами;

Or. en

Изменение 21
Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3 Член 3
1. Фондът насърчава социалното 
сближаване в Съюза, като допринася за 
постигането на целта за намаляване в 
съответствие със стратегията „Европа 
2020“ с поне 20 милиона на броя на 
хората, изправени пред риск от бедност 
и социално изключване. Фондът 
допринася за постигането на 
конкретната цел да бъдат облекчени 
най-тежките форми на бедност в Съюза, 
като предоставя нефинансова помощ на 
най-нуждаещите се лица. Тази цел се 
измерва с броя на хората, получаващи 
подпомагане от Фонда.

1. Фондът насърчава социалното 
сближаване в Съюза, като допринася за 
постигането на целта за намаляване в 
съответствие със стратегията „Европа 
2020“ с поне 20 милиона на броя на 
хората, изправени пред риск от бедност 
и социално изключване. Фондът 
допринася за постигането на 
конкретната цел да бъдат облекчени 
най-тежките форми на бедност в Съюза, 
като предоставя нефинансова помощ на 
най-нуждаещите се лица и насърчава 
устойчиви решения за 
изкореняването на недостига на 
храна. Тази цел се измерва с броя на 
хората, получаващи конкретна помощ 
и подпомагане от съпътстващи мерки, 
както и влиянието ѝ върху
структурите за подкрепа за най-
нуждаещите се лица.

Or. en
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Изменение 22
Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4 Член 4
1. Фондът подпомага национални 
програми, чрез които на най-
нуждаещите се лица чрез партньорски 
организации, избрани от държавите 
членки, се разпределят хранителни 
продукти и основни потребителски 
стоки за лично ползване на бездомни 
лица и за лично ползване на деца.

1. Фондът подпомага национални 
програми, чрез които посредством
партньорски организации, избрани от 
държавите членки, се разпределят 
здравословни хранителни продукти и 
основни потребителски стоки, 
включително първоначални пакети за 
лично ползване на крайните 
получатели.

Or. en

Изменение 23
Предложение за регламент
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4 Член 4
2. Фондът може да оказва подкрепа на 
съпътстващи мерки, които допълват 
предоставянето на храни и стоки и 
допринасят за социалното приобщаване 
на най-нуждаещите се лица.

2. Фондът може да оказва подкрепа на 
съпътстващи мерки, включително 
пилотни проекти, които допълват 
предоставянето на храни и стоки и 
допринасят за социалното приобщаване 
и по-здравословен начин на живот и 
хранене на най-нуждаещите се лица, 
както и зачитат човешкото им 
достойнство. 

Or. en

Изменение 24
Предложение за регламент
Член 4 - параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4 Член 4
3. Фондът насърчава ученето от опита 
на другите, изграждането на контакти и 
разпространяването на добри практики 
в областта на нефинасовата помощ за 
най-нуждаещите се лица.

3. Фондът насърчава ученето от опита 
на другите, изграждането на контакти и 
разпространяването на добри практики 
в областта на нефинансовата помощ за 
най-нуждаещите се лица, чрез 
изграждане на европейска рамка за 
насоки за политика в основните 
области на дейност на Фонда. 

Or. en

Изменение 25
Предложение за регламент
Член 5 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5 Член 5
14. Подкрепата от Фонда се реализира в 
тясно сътрудничество между Комисията 
и държавите членки.

3. Подкрепата от Фонда се предоставя
в тясно сътрудничество между 
Комисията и държавите членки, както 
и органите, представляващи 
гражданското общество и 
партньорските организации.

Or. en

Изменение 26
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5 Член 5
4a. При подготовката на 
оперативните програми държавите 
членки си сътрудничат тясно с 
компетентните регионални, местни 
и други публични органи, както и 
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органи, представляващи 
гражданското общество, 
включително организации за борба с 
бедността и партньорски 
организации, представляващи 
интересите на най-нуждаещите се 
лица, и организации, които участват 
в разпределянето на материалната 
помощ сред нуждаещите се.

Or. en

(Следва да се поправи сгрешената номерация в английската версия на предложението 
на Комисията).

Изменение 27
Предложение за регламент
Член 5 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5 Член 5
17. В съответствие със съответните им 
отговорности Комисията и държавите 
членки осигуряват координацията с 
Европейския социален фонд и други 
политики и инструменти на Съюза.

6. В съответствие със съответните им 
отговорности Комисията и държавите 
членки осигуряват координацията с 
Европейския социален фонд и други 
политики и инструменти на Съюза, по-
специално дейностите на Съюза в 
областта на здравеопазването.

Or. en

(Следва да се поправи сгрешената номерация в английската версия на предложението 
на Комисията).

Изменение 28
Предложение за регламент
Член 5 - параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5 Член 5
21. Комисията и държавите членки 
гарантират насърчаване на равенството 
между мъжете и жените и 

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

интегрирането на аспекта на социалните 
измерения на пола на различните етапи 
от дейността на Фонда. Комисията и 
държавите членки предприемат 
съответните стъпки, за да предотвратят 
всякаква дискриминация на основата на 
пол, расов или етнически произход, 
религия или вероизповедание, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация по отношение на 
получаването на достъп до Фонда и 
свързаните с него програми и 
операции.

Or. en

(Следва да се поправи сгрешената номерация в английската версия на предложението 
на Комисията).

Изменение 29
Предложение за регламент
Член 5 - параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5 Член 5
22. Операциите, финансирани от Фонда, 
съответстват на приложимото 
законодателство на Съюза и на 
приложимото национално 
законодателство. Фондът може по-
специално да се използва единствено в 
подкрепа на разпределянето на храни 
или стоки, които отговорят на 
законодателството на Съюза относно 
безопасността на потребителските 
продукти.

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

Or. en

(Следва да се поправи сгрешената номерация в английската версия на предложението 
на Комисията).
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Изменение 30
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5 Член 5

11 a. Изборът на хранителни 
продукти се основава на принципите 
на балансирано хранене и допринася 
за здравето и благосъстоянието на 
крайните получатели. Критериите за 
избор на хранителни продукти и, 
където е приложимо — на стоки, 
отчитат и климатичните и 
екологичните аспекти, по-специално 
с цел намаляване разхищението на 
храни.

Or. en

(Следва да се поправи сгрешената номерация в английската версия на предложението 
на Комисията).

Изменение 31
Предложение за регламент
Член 5 - параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5 Член 5
23. Държавите членки и бенефициерите 
избират хранителните продукти и 
стоките въз основа на обективни 
критерии. При критериите за избор на 
хранителни продукти и, където е 
приложимо — на стоки, се отчитат и 
климатичните и екологичните аспекти, 
по-специално с цел намаляване 
разхищението на храни.

12. Държавите членки и бенефициерите 
избират хранителните продукти и 
стоките въз основа на обективни 
критерии, включително насоки за 
хранене. Критериите за избор на 
хранителни продукти и, където е 
приложимо — на стоки, отчитат и 
климатичните, здравните и 
екологичните аспекти.

Or. en

(Следва да се поправи сгрешената номерация в английската версия на предложението 
на Комисията).
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Изменение 32
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 12 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5 Член 5

12 a. Комисията, държавите членки и 
партньорските организации 
допринасят за борбата срещу 
разхищението на храни на всеки етап 
от веригата за разпределяне.

Or. en

Изменение 33
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6 Член 6
3. Чрез актове за изпълнение Комисията 
приема решение, в което определя 
годишното разпределение на глобалните 
средства по държави членки в 
съответствие с член 84, параграф 5 от 
Регламент (ЕО) № … (РОР), без да се 
засягат разпоредбите на параграф 4 от 
настоящия член и като се отчитат
следните показатели, определени от 
Евростат:

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

Or. en

Изменение 34
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6 Член 6
a) население, засегнато от тежки a) население, засегнато от тежки 
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материални лишения; материални лишения, по-специално 
недостиг на храна;

Or. en

Изменение 35
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7 Член 7
а) вида(видовете) материално лишение, 
по които ще се работи в рамките на 
оперативната програма, мотивация за 
техния избор, както и описание за всеки 
от тях на основните характеристики и 
цели на разпределянето на храни или 
стоки и на съпътстващите мерки, които 
ще се предоставят, като се отчитат 
резултатите от предварителната оценка, 
извършена в съответствие с член 14;

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

Or. en

Изменение 36
Предложение за регламент
Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9 Член 9
1. Държавата членка може да 
представи искане за изменение на 
оперативната програма. То се 
придружава от преразгледаната 
оперативна програма и обосновката на 
изменението.

1. Дадена държава членка може да 
представи искане за изменение на 
оперативната програма. То се 
придружава от преразгледаната 
оперативна програма и обосновката на 
изменението.

Or. en
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Изменение 37
Предложение за регламент
Член 10 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Платформа Сътрудничество и обмен на добри 
практики

Or. en

Изменение 38
Предложение за регламент
Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10 Член 10
1. Комисията изгражда платформа на 
равнището на Съюза с цел да улеснява 
обмяната на опит, изграждането на 
капацитет и контакти и 
разпространяването на съответните 
резултати в областта на 
нефинасовата помощ за най-
нуждаещите се лица.

1. Комисията изгражда платформа на 
равнището на Съюза с цел да улеснява 
обмяната на опит, изграждането на 
капацитет, създаването на мрежи и 
иновации, и разпространяването на 
съответните резултати във връзка с 
Фонда.

Or. en

Изменение 39
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10

1a. В това отношение Комисията 
също улеснява транснационалните 
дейности като проучвателни 
посещения и партньорски проверки, 
включващи партньорски организации.
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Or. en

Изменение 40
Предложение за регламент
Член 10 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10 Член 10
2. Освен това поне веднъж годишно 
Комисията провежда консултации с 
организациите, които представляват 
партньорските организации на 
равнището на Съюза, относно 
изпълнението на подкрепата от Фонда.

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

Or. en

Изменение 41
Предложение за регламент
Дял IІІ – Член 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10 а
Национален комитет за мониторинг

1. Държавите членки създават 
комитет за мониторинг, за да 
осигурят ефективното изпълнение на 
своята оперативна програма.
2. В състава на този комитет за 
мониторинг участват 
компетентните регионални, местни 
и други публични органи, както и 
органи, представляващи 
гражданското общество, 
включително организации за борба с 
бедността и партньорски 
организации, представляващи 
интересите на най-нуждаещите се 
лица, и организации, които участват 
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в разпределянето на материалната 
помощ сред нуждаещите се.

Or. en

Изменение 42
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11 Член 11

8a. Комисията представя обобщение 
на годишните и окончателните 
доклади за изпълнението на 
Европейския парламент и Съвета.

Or. en

Изменение 43
Предложение за регламент
Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12 Член 12
1. Освен ако не е договорено друго, 
Комисията и всяка държава членка се 
срещат всяка година от 2014 г. до 
2022 г., за да направят преглед на 
напредъка, постигнат при изпълнението 
на оперативната програма, като взимат 
предвид годишния доклад за 
изпълнението и коментарите на 
Комисията, посочени в член 11, 
параграф 7, ако има такива.

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

Or. en
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Изменение 44
Предложение за регламент
Член 12 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12 Член 12
3. Държавата членка гарантира, че в 
отговор на всички коментари на 
Комисията след срещата са предприети 
съответни последващи действия.

3. Държавата членка гарантира, че в 
отговор на всички коментари на 
Комисията след срещата са предприети 
съответни последващи действия и се 
позовава на тях в доклада за 
изпълнението за следващата година 
или, по целесъобразност, години.

Or. en

Изменение 45
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14
га. принос на очакваните резултати 
за целите на Фонда

Or. en

Изменение 46
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3 – буква г б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14
гб) ефективно ангажиране на 
заинтересованите страни, 
включително гражданското 
общество и НПО, при формулирането 
и изпълнението на оперативната 
програма;
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Or. en

Изменение 47
Предложение за регламент
Член 15 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15 Член 15
1. По време на програмния период 
управляващият орган може да
извършва оценки на ефективността и 
ефикасността на оперативната програма.

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

Or. en

Изменение 48
Предложение за регламент
Член 15 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15 Член 15
2. През 2017 и 2021 г. в съответствие с 
образеца, предоставен от Комисията, 
управляващият орган извършва 
структурирано проучване на крайните 
получатели. Комисията приема образеца
чрез акт за изпълнение. Актът за 
изпълнение се приема в съответствие с 
процедурата по консултиране, посочена 
в член 60, параграф 2.

2. През 2017 и 2021 г. в съответствие с 
образеца, предоставен от Комисията, 
управляващият орган извършва 
структурирано проучване на крайните 
получатели. Комисията приема актове
за изпълнение, с които определя 
образеца, след като проведе 
консултации със заинтересованите 
страни. Тези актове за изпълнение се
приемат в съответствие с процедурата 
по консултиране, посочена в член 60, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 49
Предложение за регламент
Член 15 - параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15 Член 15
3. Комисията може да прави оценка на 
оперативните програми по своя 
собствена инициатива.

3. Комисията може, по своя собствена 
инициатива, да направи оценка на 
оперативните програми.

Or. en

Изменение 50
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15

3 a. Комисията представя най-късно 
до март 2018 г. средносрочна оценка 
на Фонда и я предоставя на 
Европейския парламент и Съвета.

Or. en

Изменение 51
Предложение за регламент
Член 17 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17 Член 17
1. Държавите членки предоставят 
информация за подкрепяните от Фонда 
действия и ги популяризират.
Информацията е насочена към най-
нуждаещите се лица, медиите и 
широката общественост. В нея се 
изтъква ролята на Съюза и се гарантира 
видимостта на подкрепата от Фонда.

1. Държавите членки предоставят 
информация за подкрепяните от Фонда 
действия и ги популяризират.
Информацията, по-специално, е 
насочена към най-нуждаещите се лица,
както и към широката общественост и 
медиите. В нея се изтъква ролята на 
Съюза и се гарантира видимостта на 
подкрепата от Фонда по начин, който 
да не стигматизира крайните 
получатели.
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Or. en

Изменение 52
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17 Член 17
1. По време на изпълнението на дадена 
операция бенефициерите и 
партньорските организации информират 
обществеността за получената от Фонда 
подкрепа, като поставят поне един 
плакат с информация за операцията
(поне с размер А3), включително за 
финансовата подкрепа от Съюза, на 
видно за обществеността място във 
всеки пункт, където се предоставят 
храни, стоки и евентуално съпътстващи 
мерки, освен в случаите когато това не е 
възможно поради спецификата на 
начина, по който става разпределянето.

1. По време на изпълнението на дадена 
операция бенефициерите и 
партньорските организации информират 
обществеността за получената от Фонда 
подкрепа, като поставят поне един 
плакат с информация за операцията
(поне с размер А3), включително за 
финансовата подкрепа от Съюза, на 
видно за обществеността място във 
всеки пункт, където се предоставят 
храни, стоки и евентуално съпътстващи 
мерки, и по начин, който не 
стигматизира крайните получатели,
освен в случаите когато това не е 
възможно поради спецификата на 
начина, по който става разпределянето.

Or. en

Изменение 53
Предложение за регламент
Член 18 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съфинансиране Финансиране

Or. en

Изменение 54
Предложение за регламент
Член 18 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18 Член 18
1. Ставката на съфинансиране на 
нивото на оперативната програма не 
може да надвишава 85% от 
допустимите публични разходи.

1. Ставката на финансиране на нивото 
на оперативната програма е 100% от 
допустимите публични разходи.

Or. en

Изменение 55
Предложение за регламент
Член 18 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18 Член 18
2. В решението на Комисията за 
приемане на оперативната програма 
се определя ставката на 
съфинансиране, приложима към 
оперативната програма, и 
максималният размер на подкрепата 
от Фонда.

заличава се

Or. en

Изменение 56
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18 Член 18

3 a. Подкрепата на Съюза 
посредством междинните и 
окончателните плащания не може да 
надвишава максималния размер на 
помощта от Фонда, както е 
определено в решението на 
Комисията за одобряване на 
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оперативната програма.

Or. en

Изменение 57
Предложение за регламент
Член 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 19 заличава се
Увеличение на плащанията за 
държави членки, изпитващи временни 
бюджетни затруднения
1. По искане на държава членка 
междинните и окончателните 
плащания могат да бъдат увеличени с 
10 процентни пункта над ставката 
на съфинансиране, приложима за 
оперативната програма. Увеличената 
ставка, която не може да надвишава 
100 %, се прилага към исканията за 
плащане, отнасящи се до счетоводния 
период, през който държавата членка 
е подала своето искане, и през 
следващите счетоводни периоди, през 
които държавата членка отговаря на 
едно от следните условия:
з) в случаите, когато съответната 
държава членка е приела еврото, тя 
получава макрофинансова помощ от 
Съюза в съответствие с Регламент 
(ЕС) № 407/20107 на Съвета;
и) в случаите, когато съответната 
държава членка не е приела еврото, 
тя получава средносрочна финансова 
помощ съгласно Регламент (ЕО) 
№ 332/20028 на Съвета;
й) предоставя Й се финансова помощ 
в съответствие с Договора за 
създаване на Европейски механизъм за 
стабилност.
2. Без да се засягат разпоредбите на 
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параграф 1, подкрепата на Съюза 
посредством междинните и 
окончателните плащания не може да 
надвишава размера на публичната 
подкрепа и максималния размер на 
помощта от Фонда, както е 
определено в решението на 
Комисията за одобряване на 
оперативната програма.

Or. en

Изменение 58
Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 21 Член 21
1. Храните и стоките за бездомни лица 
или за деца могат да бъдат закупувани 
от самите партньорски организации.

1.Храните и стоките за лично ползване 
на крайните получатели могат да 
бъдат закупувани от самите 
партньорски организации.

Or. en

Изменение 59
Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 21 Член 21
2. Те могат да бъдат закупувани и от 
публичен орган и да бъдат предоставяни 
безвъзмездно на партньорските 
организации. В такъв случай храните 
могат да бъдат набавяни посредством 
използването на продукти от 
интервенционните запаси, тяхната 
преработка или продажба, извършена в 
съответствие с член 15 от Регламент
(ЕС) № … (ООП), при условие че това е 

2. Те могат да бъдат закупувани и от 
публичен орган и да бъдат предоставяни 
безвъзмездно на партньорските 
организации. В такъв случай храните 
могат да бъдат набавяни посредством 
използването на продукти от 
интервенционните запаси, тяхната 
преработка или продажба, извършена в 
съответствие с член 15 от Регламент
(ЕС) № … (ООП), при условие че това е 
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икономически най-благоприятният 
вариант и не води до неоправдано 
забавяне на доставката на хранителните 
продукти на партньорските 
организации. Сумите, получени от 
трансакции по отношение на тези 
запаси, следва да бъдат изразходвани в 
полза на най-нуждаещите се лица и 
следва да не се използват по такъв 
начин, че да се облекчат 
задълженията на държавите членки 
за съфинансиране на програмата, 
предвидени в член 18 от настоящия 
регламент.

икономически най-благоприятният 
вариант и не води до неоправдано 
забавяне на доставката на хранителните 
продукти на партньорските 
организации. Сумите, получени от 
трансакции по отношение на тези 
запаси, следва да бъдат изразходвани в 
полза на най-нуждаещите се лица. Те са 
допълнителни за програмата и не 
намаляват отпуснатите средства за
държавите членки.

Or. en

Изменение 60
Предложение за регламент
Член 21 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 21 Член 21
4. Материалното подпомагане се
предоставя на най-нуждаещите се лица 
безвъзмездно.

4. Храната и материалното 
подпомагане по принцип се
предоставят на най-нуждаещите се 
лица безвъзмездно. Ако бъде 
предвидено в рамките на 
оперативната програма, 
партньорските организации могат да 
поискат от крайните получатели да 
заплатят не повече от 10% от 
пазарната стойност на храната или 
стоката.

Or. en

Изменение 61
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 24 Член 24
а) разходи за закупуване на храни и 
основни потребителски стоки за лично 
ползване на бездомни лица или на 
деца;

а) разходи за закупуване на храни и 
основни потребителски стоки за лично 
ползване на крайните получатели;

Or. en

Изменение 62
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 24 Член 24
б) когато храните или основните 
потребителски стоки за лично ползване 
на бездомни лица или на деца се 
закупуват от публичен орган и се 
предоставят на партньорски 
организации, разходи за 
транспортирането на храните и стоките 
до складовете на партньорските 
организации под формата на единна 
ставка в размер на 1 % от разходите, 
посочени в буква а);

б) когато храните или основните 
потребителски стоки за лично ползване 
на крайните получатели се закупуват 
от публичен орган и се предоставят на 
партньорски организации, разходи за 
транспортирането на храните или
стоките до складовете на партньорските 
организации под формата на единна 
ставка в размер на 1 % от разходите, 
посочени в буква а);

Or. en

Изменение 63
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 24 Член 24
г) разходи за дейности за социално 
приобщаване, предприети и 
декларирани от партньорските 
организации, които доставят пряко 

г) разходи за дейности за социално 
приобщаване, предприети и 
декларирани от партньорските 
организации, които доставят пряко или 
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материалното подпомагане на най-
нуждаещите се лица, под формата на 
единна ставка в размер на 5 % от 
разходите, посочени в буква а);

непряко материалното подпомагане на
крайните получатели, под формата на 
единна ставка в размер на 5 % от 
разходите, посочени в буква а);

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

В рамките на своята стратегия „Европа 2020“ Европейският съюз си постави целта до 
2020 г. да намали с поне 20 милиона броя на хората, изправени пред риск от бедност 
или социално изключване. 

Икономическата и финансовата криза обаче водят до изостряне на бедността и 
социалното изключване на територията на Съюза. Почти 120 милиона европейци, 
цифра, която се увеличи с шест милиона за две години и която понастоящем 
представлява една четвърт от цялото население, са били в риск от бедност или 
социално изключване през 2011 г. Над 40 милиона търпят сериозни материални 
лишения. Един на всеки десет души на възраст под 60 години живее в домакинство с 
ниска интензивност на труда.

Един от основните отличителни белези на материалното лишение е невъзможността за 
достъп до храна в нужното количество и с нужното качество. 43 милиона европейци не 
могат да си позволят през ден да консумират ястие с месо, пиле или риба (или 
продукти, които за вегетарианците са еквиваленти на тях) — условие, което се 
определя като основна потребност от Световната здравна организация.  Децата са 
особено чувствителни към недостига на храна и лошите хранителни модели могат да 
повлияят отрицателно на развитието на мозъка и на способностите за учене, както и на 
здравето им занапред. 

Особено тежка форма на материално лишение е бездомността. Трудно е да бъдат 
направени точни изчисления, но според една приблизителна оценка броят на 
бездомните хора в рамките на Съюза възлиза на 4,1 милиона за 2009/2010 г. Кризата 
води до увеличаване на размера на бездомността, като семейства с деца, младежи (до 
20% в Дания и 15% в Нидерландия) и лица с мигрантски произход все по-често стават 
бездомни.

Над 25 милиона деца в Съюза са били в риск от бедност и социално изключване през 
2011 г. Почти шест милиона не могат да имат нови дрехи (такива, които не са втора 
употреба), а почти пет милиона нямат два чифта обувки, които да са им по мярка. 
Колективното социално и икономическо бъдеще на Европа зависи отчасти от 
способността ни да прекъснем предаването на неравностойното положение от едно 
поколение на друго, като все пак децата ни са в по-голям риск от бедност или социално 
изключване от населението като цяло (27,1% в сравнение с 23,5%). В едва пет държави 
членки (Кипър, Дания, Финландия, Словения и Швеция) децата са в по-нисък риск от 
бедност или социално изключване в сравнение с населението като цяло.  В 
действителност дори в страни, където общият риск от бедност и социално изключване е 
стабилен, рискът за децата нараства (например в Германия). За децата, засегнати от 
материалното лишение, е по-слабо вероятно, отколкото за по-заможните им връстници 
да имат добри постижения в училище и реализират пълния си потенциал.

В същото време икономическата и финансова криза доведе до намаляване на 
възможностите на много държави членки да подкрепят хората в риск от бедност и 
социално изключване. През 2011 г. броят на хората в риск е достигнал отново 
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равнищата от 2008 г. и повечето държави членки не отбелязват никакъв напредък в 
посока към постигане на националните цели за бедността и социалното изключване за 
2020 г. 

Основният инструмент на Съюза за подпомагане на пригодността за заетост, борба с 
бедността и насърчаване на приобщаването е и ще продължава да бъде Европейският 
социален фонд (ЕСФ). Основният принцип на ЕСФ за „активизиране на заетостта“ 
обаче означава, че лицата с най-значителни потребности често са твърде далеч от 
пазара на труда (например, деца) или в твърде висока степен са изключени и не могат 
да се възползват от намесата му (например, бездомни лица). 

От 1987 г. насам в ЕС действа програмата „Помощ за най-нуждаещите се лица“, която 
позволява на държавите членки да освобождават държавни запаси от излишна храна 
(интервенционни запаси), която да се използва за продоволствена помощ.  През 2011 г. 
почти 19 милиона души се възползваха от тази програма.  Броят на участващите 
държави членки нарасна от девет през 2001 г. до двайсет през 2012 г., като някои 
държави членки, например Германия, Нидерландия, Обединеното кралство и Дания, 
които първоначално участваха в програмата, вече не са част от нея. С изключение на 
някои малки проекти за социално експериментиране, подкрепяни от ЕС, „Помощ за 
най-нуждаещите се лица“ е понастоящем единствената програма на ЕС, насочена към 
хората в периферията на обществото. От създаването си насам тя представлява 
значителна подкрепа за организациите, които предоставят продоволствени помощи. 
Макар програмата никога да не е целяла да реши проблема с недостига на храна в 
държавите членки, организациите, ангажирани с нея и с някои спомагателни услуги, 
посочват, че „предвидимостта“ на тази подкрепа е от основно значение за дейността 
им, като позволява мобилизирането на доброволци и улеснява и разширява достъпа до 
други източници на финансиране и/или принос в натура. 

С изчерпването на интервенционните запаси в последните години и очакваната липса 
на подобни запаси в бъдеще обаче, програмата „Помощ за най-нуждаещите се лица“ 
загуби първоначалната си обосновка и ще бъде прекратена в края на 2013 г. С оглед на 
търсенето, прекратяването на програмата в края на настоящата година без нова 
програма, която да я замести, представлява изключително сериозна заплаха за работата 
на програмите за продоволствена помощ в много държави членки. Големите 
благотворителни организации и организации на гражданското общество, които 
представляват хранителни банки, и организациите, които работят с и от името на деца и 
бездомни хора, редовно призовават за продължаване на подкрепата от ЕС и след 2013 г. 
Същото се отнася и за Европейския парламент, както и за ЕИСК, Комитета на 
регионите и регионалните и местни органи в целия Съюз. 

Основни елементи на предлагания Фонд.

Правното основание за настоящото предложение е член 175, параграф 3 от ДФЕС. Той 
предвижда приемането на „специфични действия“, извън рамките на структурния 
фонд, които водят „до укрепването на неговото [на ЕС] икономическо, социално и 
териториално сближаване“ (член174, ДФЕС).

Предлаганият Фонд в размер на 2,5 милиарда евро за периода 2014 - 2020 г. би създал 
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нов по-широк инструмент, като отчасти се опре на опита на програмата „Помощ за най-
нуждаещите се лица“ като подкрепя националните схеми, които вземат мерки по 
отношение на недостига на храна, като същевременно отдели част от ресурсите си за 
материална помощ под формата на нехрантелни стоки за бездомни лица и/или деца, и 
за съпътстващи мерки, целящи социална реинтеграция на подпомаганите лица.

Фондът ще бъде насочен пряко към най-нуждаещите се лица или домакинства в 
държавите членки, чиято нужда от подпомагане е установена от националните органи 
или партньорски организации, или косвено чрез предоставянето на храна и стоки за 
бездомни лица или деца. Държавите членки ще плануват и предоставят подпомагане в 
съответствие с националните схеми и критериите за предоставянето на подпомагане ще 
са задължение на държавите членки или партньорските организации. 

Фондът ще се прилага чрез споделено управление, въз основа на опростена система за 
изпълнение на политиката на сближаване (т.е. една седемгодишна оперативна програма 
за всяка държава членка, използване на опростени възможности по отношение на 
разходите и рационализирано финансово управление). Партньорските организации ще 
бъдат публични органи или НПО и разпространяват подпомагането пряко, като ще
предприемат и съпътстващи мерки за социално приобщаване. . 

Заключение

Подкрепата, предвидена от предлагания Фонд, не следва да бъде възприемана като 
заместител на всеобхватните политики, необходими за намаляването и окончателното 
премахване на бедността. Това продължава да бъде предизвикателство както за Съюза, 
така и за държавите членки.

Освен това ресурсите, предлагани за Фонда, са изключително ограничени и далеч от 
достатъчни. Приблизителните оценки предвиждат, че от Фонда ще се възползват два 
милиона души годишно в целия Съюз, или само една двадесета от населението, което 
живее при тежки материални лишения (и приблизително четири милиона като се вземе 
предвид евентуалния лостов ефект). За сравнение Департамента по селско стопанство 
на САЩ изразходва приблизително 100 милиарда долара годишно, за да подпомага 
имащите право на помощ домакинства, жени, малки деца и деца да посрещнат нуждите 
си от храна. 

В този контекст предложението на Комисията се приветства. Новият Фонд ще позволи 
на Съюза да продължи да допринася за облекчаването на едни от най-тежките форми на 
бедност и социално изключване в Европа. В това отношение конкретните предложения 
на Комисията по отношение на плащанията към бенефициери (член 39) и 
предварителното финансиране (член 41) са особено добре дошли. Същото се отнася и 
за усилията да се опростят процедурите за изпълнение: административната тежест, 
особено по отношение на партньорските организации, следва да бъде сведена до 
минимум. 

Съсредоточаването на вниманието върху хора, които са изложени на риск от 
материални лишения и недостиг на храна особено бездомните, децата и домакинствата 
с деца, и върху съпътстващите мерки за социално приобщаване ще вземе мерки по 
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отношение на някои от най-тежките и най-сериозни форми на лишения и също така ще 
подсили настоящите и планираните усилия на ЕС в тези области. 

Предлаганата европейска платформа ще позволи на държавите членки, партньорските 
организации и на други да се учат помежду си, и ще насърчи по-стратегически подходи 
за справяне с бедността и социалното изключване.

Тя също така ще допринесе за осъществяването на други политики на ЕС, например в 
областта на общественото здраве и разхищението на храни.

Като цяло, въпреки ограниченията си, Фондът има потенциал да играе важна роля за 
подобряването на живота на хора, които са социално маргинализирани, особено 
бездомните и децата, страдащи от материални лишения, и домакинствата с деца, 
страдащи от материални лишения, и да им помогне да живеят достоен живот. Той би 
могъл да помогне на мнозина да тръгнат по пътя на излизане от бедността и, когато е 
релевантно, по пътя към заетост, като по този начин ще допринесе за постигането на 
целите за заетост и социално приобщаване на стратегията „Европа 2020“.

С оглед на (нарастващите) равнищата на бедност и социално изключване в целия Съюз 
и като се вземе предвид фактът, че тази нова инициатива ще предостави добавена 
европейска стойност, то тя е както необходима, така и напълно обоснована, особено на 
фона на стратегията „Европа 2020“ и настоящите и бъдещите инициативи във връзка с 
детската бедност и бездомност.

Според проучване на Евробарометър от 2010 г. след безработицата, за европейските 
граждани справянето с бедността е най-важното предизвикателство пред Съюза. 

Член 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) подчертава спазването на човешкото 
достойнство и солидарността като основни ценности на Съюза. Член 3 от същия 
Договор посочва, че целта на Съюза е да „насърчава мира, ценностите си и 
благоденствието на своите народи“, и ангажира Съюза да работи за социален 
прогрес, да се бори за социална справедливост и защитата на правата на детето.

Създаването на нов Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица въз 
основа на опита от програмата „Помощ за най-нуждаещите се лица“ ще бъде 
практическо изражение на основните ценности и принципи на Съюза и ясно признаване 
на факта, че Съюзът е готов да поеме своята роля в борбата с предизвикателствата, 
които поставят бедността и социалното изключване. 


