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Vysvětlivky 

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Fondu evropské pomoci 
nejchudším osobám
(COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2012)0617),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 175 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0358/2012),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená švédským parlamentem, Sněmovnou 
lordů a Dolní sněmovnou Spojeného království a německým Spolkovým sněmem v rámci 
protokolu (č. 2) o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh 
legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne (...)1,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne (...)2

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanoviska Rozpočtového 
výboru, Výboru pro rozpočtovou kontrolu, Výboru pro regionální rozvoj, Výboru pro 
zemědělství a rozvoj venkova a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A7-0000/2013),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. zdůrazňuje, že finanční krytí uvedené v legislativním návrhu je třeba považovat za 
orientační a bude stanoveno až na základě dohody o víceletém finančním rámci na období 
2014–2020;

3. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

4. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.

                                               
1 Úř. věst. C … (Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku).
2 Úř. věst. C … (Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku).
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Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) V souladu se závěry Evropské rady ze 
dne 17. června 2010, jimiž byla přijata 
strategie Unie pro inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění, si Unie a 
členské státy vytyčily cíl, jímž je snížení 
počtu osob ohrožených chudobou a 
sociálním vyloučením do roku 2020 
nejméně o 20 milionů.

(1) V souladu se závěry Evropské rady ze 
dne 17. června 2010, jimiž byla přijata 
strategie Unie pro inteligentní a udržitelný 
růst (Evropa 2020) podporující začlenění, 
si Unie a členské státy vytyčily cíl, jímž je 
snížení počtu osob ohrožených chudobou a 
sociálním vyloučením do roku 2020 
nejméně o 20 milionů.

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) V roce 2010 byla téměř jedna čtvrtina 
Evropanů (119,6 milionů) ohrožena 
chudobou nebo sociálním vyloučením. Je 
to přibližně o čtyři miliony více než v 
předchozím roce. 

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Fond evropské pomoci nejchudším 
osobám (dále jen „fond“) by měl posílit 
sociální soudržnost, a tím přispět ke snížení 
chudoby v Unii prostřednictvím podpory 
vnitrostátních systémů, jež poskytují 
pomoc nefinanční povahy nejchudším 
osobám, a zmírňují tak deprivaci v oblasti 

(4) Fond evropské pomoci nejchudším 
osobám (dále jen „fond“) by měl posílit 
sociální soudržnost, a tím přispět ke snížení 
chudoby v Unii prostřednictvím podpory 
vnitrostátních systémů, jež poskytují 
pomoc nefinanční povahy nejchudším 
osobám, a zmírňují tak deprivaci v oblasti
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potravin, bezdomovectví a materiální 
deprivaci dětí.

potravin, bezdomovectví a materiální 
deprivaci dětí a domácností s dětmi.

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Výchozím bodem pro přidělování 
finančních prostředků různým kategoriím 
osob vážně ohrožených chudobou může 
být definice podle evropské typologie 
bezdomovectví ETHOS.

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Fond a s ním spojené operační 
programy by měly být v souladu 
především s evropskou sociální politikou a 
politikou v oblasti životního prostředí, 
jako je boj proti diskriminaci a boj proti 
plýtvání potravinami.

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) S cílem zřídit vhodný finanční rámec 
by měla Komise prostřednictvím 

(7) S cílem zřídit vhodný finanční rámec 
by měla Komise prostřednictvím 
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prováděcích aktů stanovit roční rozdělení 
celkových zdrojů podle členských států za 
použití objektivních a transparentních 
metod, jež zohlední rozdíly, pokud jde o 
chudobu a materiální deprivaci.

prováděcích aktů stanovit roční rozdělení 
celkových zdrojů podle členských států za 
použití objektivních a transparentních 
metod, jež zohlední rozdíly, pokud jde o 
chudobu a materiální deprivaci, jako je 
hranice relativní chudoby.

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) S cílem co nejefektivněji a 
nejpřiměřeněji reagovat na různé potřeby 
a lépe dosáhnout i na nejchudší osoby by 
se ve všech fázích provádění fondu měla 
uplatňovat zásada partnerství.

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) V zájmu vyšší kvality a lepšího 
vypracování každého operačního programu 
a posouzení účinnosti a efektivity fondu by 
se měla vypracovat předběžná a následná 
hodnocení. Tato hodnocení by měly 
doplňovat průzkumy prováděné u 
nejchudších osob, jež čerpají pomoc 
z operačního programu, a v případě 
potřeby hodnocení v průběhu 
programového období. Měly by být 
stanoveny oblasti odpovědnosti členských 
států a Komise v tomto ohledu.

(12) V zájmu vyšší kvality a lepšího 
vypracování každého operačního programu 
a posouzení účinnosti a efektivity fondu by 
se měla vypracovat předběžná a následná 
hodnocení. Tato hodnocení by měly 
doplňovat průzkumy relativní chudoby 
v členských státech a průzkumy prováděné 
u nejchudších osob, jež čerpají pomoc 
z operačního programu, a v případě 
potřeby hodnocení v průběhu 
programového období. Při vyhodnocování 
je nutné přísně dodržovat pravidla pro 
ochranu soukromí a údajů. Měly by být 
stanoveny oblasti odpovědnosti členských 
států a Komise v tomto ohledu.
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Or. en

Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Jak zdůrazňuje studie Eurostatu 
s názvem „Měření materiální deprivace v 
EU – Ukazatele pro celou populaci a 
specifické ukazatele pro děti“, na téma 
materiální deprivace proběhl rozsáhlý 
výzkum, který v blízké budoucnosti 
umožní přesnější shromažďování údajů o 
domácnostech, dospělých a dětech 
zasažených materiální deprivací.

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Je třeba stanovit maximální úroveň 
spolufinancování z fondu na operační 
programy, aby se zajistil multiplikační 
účinek unijních zdrojů, a současně by se 
měla řešit situace členských států, jež se 
potýkají s dočasnými rozpočtovými 
nesnázemi.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) [Návrh] nařízení Evropského 
parlamentu a Rady, kterým se stanoví 
společná organizace trhů se zemědělskými 
produkty (nařízení o jednotné společné 
organizaci trhů), stanoví, že produkty 
zakoupené v rámci veřejné intervence 
mohou být poskytnuty pro režim distribuce 
potravin nejchudším osobám v Unii, 
umožňuje-li to dotčený režim. Vzhledem 
k tomu, že v závislosti na okolnostech 
může být získání potravin z použití, 
zpracování nebo prodeje takových zásob 
ekonomicky nejvýhodnější možností, je 
vhodné stanovit takovou možnost 
v nařízení. Částky pocházející z prodeje 
dotčených zásob by měly být použity ve 
prospěch nejchudších osob, a neměly by se 
použít ke snížení povinné částky ke 
spolufinancování programu členskými 
státy. V zájmu zajištění co nejúčinnějšího 
využití intervenčních zásob a výnosu 
z nich by měla Komise v souladu s čl. 19 
písm. e) nařízení (EU) č. [nařízení o 
společných ustanoveních] přijmout 
prováděcí akty stanovící postupy, podle 
nichž lze výrobky z intervenčních zásob 
použít, zpracovat či prodat pro účely 
programu pomoci nejchudším osobám.

(17) [Návrh] nařízení Evropského 
parlamentu a Rady, kterým se stanoví 
společná organizace trhů se zemědělskými 
produkty (nařízení o jednotné společné 
organizaci trhů), stanoví, že produkty 
zakoupené v rámci veřejné intervence 
mohou být poskytnuty pro režim distribuce 
potravin nejchudším osobám v Unii, 
umožňuje-li to dotčený režim. Vzhledem 
k tomu, že v závislosti na okolnostech 
může být získání potravin z použití, 
zpracování nebo prodeje takových zásob 
ekonomicky nejvýhodnější možností, je 
vhodné stanovit takovou možnost 
v nařízení. Částky pocházející z prodeje 
dotčených zásob by měly být použity ve 
prospěch nejchudších osob. V zájmu 
zajištění co nejúčinnějšího využití 
intervenčních zásob a výnosu z nich by 
měla Komise v souladu s čl. 19 písm. e) 
nařízení (EU) č. [nařízení o společných 
ustanoveních] přijmout prováděcí akty 
stanovící postupy, podle nichž lze výrobky 
z intervenčních zásob použít, zpracovat či 
prodat pro účely programu pomoci 
nejchudším osobám.

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) V zájmu zajištění široké podpory 
nejchudších osob ve společnosti by 
členské státy měly odstranit překážky, 
které překonávají podniky, chtějí-li 
darovat potraviny nebo základní spotřební 
zboží potravinovým bankám, organizacím 
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občanské společnosti a dalším zapojeným 
subjektům.

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Je nezbytné určit druhy činností, které 
lze provádět z podnětu Komise a členských 
států jakožto technickou pomoc s podporou 
fondu.

(18) Je nezbytné určit druhy činností, které 
lze provádět z podnětu Komise a členských 
států jakožto technickou pomoc s podporou 
fondu. O tom by mělo být rozhodnuto v 
úzké spolupráci s řídícími orgány a 
partnerskými organizacemi. 

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Toto nařízení ctí základní práva a 
zachovává zásady uznávané zejména v 
Listině základních práv Evropské unie, 
včetně úcty k lidské důstojnosti a 
soukromému a rodinnému životu, práva na 
ochranu osobních údajů, práv dítěte, práv 
starších osob, rovnosti mezi ženami a muži 
a zákazu diskriminace. Toto nařízení musí 
být uplatňováno v souladu s těmito právy a 
zásadami.

(41) Toto nařízení ctí základní práva a 
zachovává zásady uznávané zejména v 
Listině základních práv Evropské unie, 
včetně úcty k lidské důstojnosti a 
soukromému a rodinnému životu, práva na 
ochranu osobních údajů, práv dítěte, práva 
na sociální pomoc a pomoc v oblasti 
bydlení, práv starších osob, rovnosti mezi 
ženami a muži a zákazu diskriminace. Toto 
nařízení musí být uplatňováno v souladu 
s těmito právy a zásadami.

Or. en
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Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42a) Fond by měl podpořit úsilí 
členských států o zamezení bezdomovectví 
v souladu s usnesením Evropského 
parlamentu ze dne 14. září 2011 ke 
strategii EU v oblasti bezdomovectví1 .
_____________
1 Přijaté texty, P7_TA (2011)0383.

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2 Článek 2

Použijí se tyto definice: Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto 
definice:

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2 Článek 2
1. „nejchudšími osobami“ se rozumí 
fyzické osoby, ať již jednotlivci, rodiny, 
domácnosti nebo skupiny takových osob, 
jejichž potřeba pomoci byla stanovena 
v souladu s objektivními kritérii, jež určily 
kompetentní vnitrostátní orgány nebo 
definovaly partnerské organizace a jež 

1. „nejchudšími osobami“ se rozumí 
fyzické osoby, ať již jednotlivci, rodiny, 
domácnosti nebo skupiny takových osob, 
jejichž potřeba pomoci byla stanovena 
v souladu s objektivními kritérii, jež určily 
kompetentní vnitrostátní orgány ve 
spolupráci s partnerskými organizacemi a 
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schválily příslušné orgány; jež schválily příslušné vnitrostátní orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2 Článek 2
2. „partnerskými organizacemi“ se rozumí 
veřejné subjekty nebo neziskové 
organizace, jež poskytují potraviny či zboží 
přímo nebo prostřednictvím jiných 
partnerských organizací nejchudším 
osobám a jejichž operace byly vybrány 
řídícím orgánem v souladu s čl. 29 odst. 3 
písm. b);

2. „partnerskými organizacemi“ se rozumí 
veřejné subjekty a/nebo neziskové 
organizace, jež poskytují potraviny či zboží 
přímo nebo prostřednictvím jiných 
partnerských organizací nejchudším 
osobám a jejichž operace byly vybrány 
řídícím orgánem v souladu s čl. 29 odst. 3 
písm. b);

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2 Článek 2
7. „konečným příjemcem“ se rozumí 
nejchudší osoby, jež obdrží potraviny nebo 
zboží a/nebo jež využívají doprovodných 
opatření;

7. „konečným příjemcem“ se rozumí 
nejchudší osoby, tedy osoby ohrožené 
materiální deprivací a deprivací v oblasti 
potravin, především lidé bez domova, děti 
a domácnosti s dětmi, jež obdrží potraviny 
nebo zboží a/nebo jež využívají 
doprovodných opatření;

Or. en
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Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7 – podbod i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2 Článek 2

i) „doprovodnými opatřeními“ se rozumí 
opatření, která jdou nad rámec distribuce 
potravin a zboží a jsou zaměřena na 
překonání sociálního vyloučení a zlepšení 
životních podmínek koncových příjemců, 
přičemž cílem je, aby se tito jedinci opět 
začlenili do společnosti a mohli vést 
samostatný, plnohodnotný a nezávislý 
život;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3 Článek 3
1. Fond podporuje sociální soudržnost 
v Unii, neboť přispívá k dosažení cíle 
strategie Evropa 2020, jímž je snížení 
počtu osob ohrožených chudobou a 
sociálním vyloučením do roku 2020 
nejméně o 20 milionů. Fond pomáhá plnit 
specifický cíl, jímž je zmírnění nejhorších 
forem chudoby v Unii, tím, že poskytuje 
nejchudším osobám pomoc nefinanční 
povahy. Tento cíl bude měřen počtem 
osob, které obdrží z fondu podporu.

1. Fond podporuje sociální soudržnost 
v Unii, neboť přispívá k dosažení cíle 
strategie Evropa 2020, jímž je snížení 
počtu osob ohrožených chudobou a 
sociálním vyloučením do roku 2020 
nejméně o 20 milionů. Fond pomáhá plnit 
specifický cíl, jímž je zmírnění nejhorších 
forem chudoby v Unii, tím, že poskytuje 
nejchudším osobám pomoc nefinanční 
povahy a prosazuje udržitelná řešení 
nedostatku potravin. Tento cíl bude měřen 
počtem osob, které obdrží hmatatelnou 
podporu a pomoc v rámci doprovodných 
opatření a rovněž dopadem na systémy 
podpory nejchudších osob.

Or. en
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Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4 Článek 4
1. Fond podporuje vnitrostátní systémy, jež 
prostřednictvím partnerských organizací 
vybraných členskými státy distribuují 
nejchudším osobám potraviny a základní 
spotřební zboží pro osobní spotřebu lidí
bez domova nebo dětí.

1. Fond podporuje vnitrostátní systémy, jež 
prostřednictvím partnerských organizací 
vybraných členskými státy distribuují 
zdravé potraviny a základní spotřební 
zboží, včetně startovacích balíčků, pro 
osobní spotřebu koncových příjemců.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4 Článek 4
2. Fond může podporovat doprovodná 
opatření, jež doplňují poskytování potravin 
a zboží, s cílem zlepšit sociální začleňování 
nejchudších osob.

2. Fond může podporovat doprovodná 
opatření, mimo jiné také pilotní projekty, 
jež doplňují poskytování potravin a zboží, s 
cílem zlepšit sociální začleňování 
nejchudších osob, podporovat u nich 
zdravější životní styl a stravovací návyky a 
chránit jejich lidskou důstojnost. 

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4 Článek 4
3. Fond podporuje vzájemné učení, 
vytváření sítí a šíření osvědčených postupů 
v oblasti pomoci nefinanční povahy 

3. Fond podporuje vzájemné učení, 
vytváření sítí a šíření osvědčených postupů 
v oblasti pomoci nefinanční povahy 
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nejchudším osobám. nejchudším osobám tím, že buduje 
evropský rámec pro politické pokyny v 
klíčových oblastech působnosti fondu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5 Článek 5
14. Podpora z fondu se provádí v úzké 
spolupráci mezi Komisí a členskými státy.

3. Podpora z fondu se poskytuje v úzké 
spolupráci mezi Komisí, členskými státy a 
subjekty zastupujícími občanskou 
společnost a partnerské organizace.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5 Článek 5
4a. Při přípravě operačních programů 
členské státy úzce spolupracují s 
příslušnými regionálními, místními a 
dalšími orgány veřejné správy, se subjekty 
zastupujícími občanskou společnost, 
k nimž patří organizace působící v oblasti 
boje proti chudobě a partnerské 
organizace, které hájí zájmy nejchudších 
lidí, a organizace zapojené do distribuce 
materiální pomoci chudým osobám.

Or. en

(Je třeba opravit špatné číslování v českém znění návrhu Komise.)
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Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5 Článek 5
16. Komise a členské státy v souladu se 
svými povinnostmi zajišťují koordinaci 
mezi Evropským sociálním fondem a 
dalšími politikami a nástroji Unie.

6. Komise a členské státy v souladu se 
svými povinnostmi zajišťují koordinaci 
mezi Evropským sociálním fondem a 
dalšími politikami a nástroji Unie,
a zejména s opatřeními Unie v oblasti 
zdraví.

Or. en

(Je třeba opravit špatné číslování v českém znění návrhu Komise.)

Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5 Článek 5
20. Komise a členské státy zajistí podporu 
rovnosti mezi ženami a muži a začlenění 
hlediska rovnosti pohlaví do různých etap 
provádění fondu. Komise a členské státy 
přijmou vhodná opatření, aby v získání 
přístupu k fondu nedocházelo k 
diskriminaci na základě pohlaví, rasového 
nebo etnického původu, náboženského 
vyznání nebo víry, zdravotního postižení, 
věku nebo sexuální orientace.

10. Komise a členské státy zajistí podporu 
rovnosti mezi ženami a muži a začlenění 
hlediska rovnosti pohlaví do různých etap 
provádění fondu. Komise a členské státy 
přijmou vhodná opatření, aby v získání 
přístupu k fondu a k souvisejícím 
programům a operacím nedocházelo k 
diskriminaci na základě pohlaví, rasového 
nebo etnického původu, náboženského 
vyznání nebo víry, zdravotního postižení, 
věku nebo sexuální orientace.

Or. en

(Je třeba opravit špatné číslování v českém znění návrhu Komise.)

Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 11
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5 Článek 5
21. Operace financované z fondu musí být 
v souladu s platným právem Unie 
a jednotlivých členských států. Fondu lze 
využít pouze na podporu distribuce 
potravin nebo zboží, které je v souladu 
s právními předpisy Unie týkajícími se 
bezpečnosti spotřebních výrobků.

11. Operace financované z fondu musí být 
v souladu s platným právem Unie 
a jednotlivých členských států. Fondu lze 
využít pouze na podporu distribuce 
potravin nebo zboží, které je v souladu 
s právními předpisy Unie týkajícími se 
bezpečnosti spotřebních výrobků a 
přispívají ke zdravějšímu životnímu stylu a 
stravovacím návykům.

Or. en

(Je třeba opravit špatné číslování v českém znění návrhu Komise.)

Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5 Článek 5
11a. Výběr potravin musí vycházet ze 
zásad vyvážené stravy, prospívat zdraví a 
přispívat k blahobytu koncových příjemců. 
Kritéria výběru potravin a případně i zboží 
rovněž zohledňují hlediska klimatu a 
životního prostředí, zejména s ohledem na 
omezení plýtvání potravinami.

Or. en

(Je třeba opravit špatné číslování v českém znění návrhu Komise.)

Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5 Článek 5
22. Členské státy a příjemci vybírají 12. Členské státy a příjemci vybírají 
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potraviny a zboží na základě objektivních 
kritérií. Kritéria výběru potravin, a 
případně také zboží, rovněž zohledňují 
klimatické a environmentální aspekty, 
zejména s ohledem na omezení plýtvání 
potravinami.

potraviny a zboží na základě objektivních 
kritérií, včetně pokynů pro výživu. Kritéria 
výběru potravin, a případně také zboží, 
rovněž zohledňují klimatické, zdravotní a 
environmentální aspekty. 

Or. en

(Je třeba opravit špatné číslování v českém znění návrhu Komise.)

Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5 Článek 5
12a. Komise, členské státy a partnerské 
organizace se podílejí na boji proti 
plýtvání potravinami ve všech fázích 
distribučního řetězce.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6 Článek 6
3. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů přijme rozhodnutí, kterým se stanoví 
roční rozdělení celkových prostředků v 
členění podle členských států v souladu 
s čl. 84 odst. 5 nařízení (EU) č. …, aniž je 
dotčen odstavec 4 tohoto článku, 
s přihlédnutím k těmto ukazatelům, jež 
stanovil Eurostat:

3. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů přijme rozhodnutí, kterým se stanoví 
roční rozdělení celkových prostředků v 
členění podle členských států v souladu 
s čl. 84 odst. 5 nařízení (EU) č. …, aniž je 
dotčen odstavec 4 tohoto článku, 
s přihlédnutím k nejaktuálnějším 
ukazatelům, jež pro následující skupiny 
stanovil Eurostat:

Or. en



PR\925480CS.doc 19/34 PE504.202v01-00

CS

Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6 Článek 6
a) obyvatelstvo trpící závažnou materiální 
deprivací;

a) obyvatelstvo trpící závažnou materiální 
deprivací, především nedostatkem 
potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7 Článek 7
a) stanovení a vysvětlení výběru typu či 
typů materiální deprivace, jichž se opatření 
v rámci operačního programu týkají, a 
popis každého typu dotčené materiální 
deprivace, hlavních charakteristik a cílů 
distribuce potravin nebo zboží a 
doprovodných opatření, jež mají být 
provedena, s ohledem na výsledky 
předběžného hodnocení provedeného 
v souladu s článkem 14;

a) stanovení a vysvětlení výběru typu či 
typů materiální deprivace, jichž se opatření 
v rámci operačního programu týkají, a 
popis každého typu dotčené materiální 
deprivace, hlavních charakteristik a cílů 
distribuce potravin, zejména čerstvého 
ovoce a zeleniny, celozrnných obilovin a 
luštěnin, nebo distribuce zboží a 
doprovodných opatření, jež mají být 
provedena, s ohledem na výsledky 
předběžného hodnocení provedeného v 
souladu s článkem 14;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9 Článek 9
1. Členské státy mohou podávat žádosti o 
změnu operačního programu. Spolu s nimi 
se předkládá upravený operační program a 
odůvodnění změny.

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Čl. 10 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Platforma Spolupráce a výměna osvědčených 
postupů

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10 Článek 10
1. Komise zřídí platformu na úrovni Unie 
pro snadnější výměnu zkušeností, budování 
kapacit a sítí a šíření podstatných výstupů 
v oblasti pomoci nefinanční povahy 
nejchudším osobám.

1. Komise zřídí platformu na úrovni Unie 
pro snadnější výměnu zkušeností, budování 
kapacit, vytváření sítí a zavádění inovací a 
šíření podstatných výstupů, které souvisí 
s fondem.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10
1a. V tomto ohledu Komise rovněž 
usnadní aktivity na nadnárodní úrovni, do 
nichž se zapojují partnerské organizace a 
k nimž patří studijní návštěvy a vzájemná 
hodnocení.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10 Článek 10
2. Komise kromě toho alespoň jednou za 
rok konzultuje organizace, jež zastupují 
partnerské organizace na úrovni Unie 
ohledně provádění podpory z fondu.

2. Komise kromě toho alespoň jednou za 
rok konzultuje organizace, jež zastupují 
partnerské organizace na úrovni Unie 
ohledně provádění podpory z fondu, a 
následně podá zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Hlava III – čl. 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a
Celostátní monitorovací výbor

1. Členské státy zřídí monitorovací výbor, 
který zajistí efektivní provádění jejich 
operačního programu.
2. Tento výbor se mimo jiné skládá z 
příslušných regionálních, místních a 
dalších orgánů veřejné správy a ze 
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subjektů zastupujících občanskou 
společnost, k nimž patří organizace 
působící v oblasti boje proti chudobě, 
partnerské organizace, které hájí zájmy 
nejchudších lidí, a organizace zapojené do 
distribuce materiální pomoci chudým 
osobám.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11 Článek 11
8a. Komise předloží shrnutí výročních 
zpráv o provádění a závěrečných zpráv o 
provádění Evropskému parlamentu a 
Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12 Článek 12
1. Každoročně od roku 2014 do roku 2022 
se uskuteční jednání mezi Komisí a 
každým členským státem, není-li 
dohodnuto jinak, za účelem posouzení 
pokroku při provádění operačního 
programu s ohledem na výroční zprávu o 
provádění a na případné připomínky 
Komise zmíněné v čl. 11 odst. 7.

1. Každoročně od roku 2014 do roku 2022 
se uskuteční jednání mezi Komisí, každým 
členským státem a vnitrostátními subjekty 
zastupujícími občanskou společnost a
partnerskými organizacemi, není-li 
dohodnuto jinak, za účelem posouzení 
pokroku při provádění operačního 
programu s ohledem na výroční zprávu o 
provádění a na případné připomínky 
Komise zmíněné v čl. 11 odst. 7.

Or. en
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Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12 Článek 12
3. Členské státy zajistí, aby byla po 
skončení jednání přijata vhodná opatření 
v reakci na připomínky Komise.

3. Členské státy zajistí, aby byla po 
skončení jednání přijata vhodná opatření 
v reakci na připomínky Komise a aby byla 
uvedena ve zprávě o provádění pro 
následující rok nebo případně pro další 
roky.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14
fa) způsob, jímž očekávané výstupy 
přispějí k cílům fondu.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14
fb) účinné zapojení zúčastněných stran, 
včetně občanské společnosti a nevládních 
organizací, do vypracování a provádění 
operačního programu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15 Článek 15
1. Řídící orgán může během programového 
období provádět hodnocení účinnosti a 
efektivity operačního programu.

1. Řídící orgán během programového 
období provádí hodnocení účinnosti a 
efektivity operačního programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15 Článek 15
2. Řídící orgán provede v letech 2017 a 
2021 strukturovaný průzkum u koncových 
uživatelů v souladu se vzorem, jenž 
poskytne Komise. Komise vzor schválí
prostřednictvím prováděcího aktu. Tento 
prováděcí akt se přijme v souladu 
s poradním postupem uvedeným v čl. 60 
odst. 2.

2. Řídící orgán provede v letech 2017 a 
2021 strukturovaný průzkum u koncových 
uživatelů v souladu se vzorem, jenž 
poskytne Komise. Komise po konzultaci
zúčastněných stran přijme prováděcí akty, 
jimiž stanoví vzor. Tyto prováděcí akty se 
přijímají v souladu s poradním postupem 
uvedeným v čl. 60 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15 Článek 15
3. Komise může hodnocení operačních 
programů provádět z vlastního podnětu.

3. Komise může hodnotit operační 
programy z vlastního podnětu.
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Or. en

Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15

3a. Nejpozději do března 2018 předloží 
Komise hodnocení fondu v polovině 
období a předá jej Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17 Článek 17
1. Členské státy poskytují informace 
týkající se opatření podporovaných z fondu 
a propagují tato opatření. Informace jsou 
určeny nejchudším osobám, sdělovacím 
prostředkům a širší veřejnosti. Mají 
zdůraznit úlohu Unie a zajistit zviditelnění 
příspěvku z fondu.

1. Členské státy poskytují informace 
týkající se opatření podporovaných z fondu 
a propagují tato opatření. Informace jsou 
určeny především nejchudším osobám a 
rovněž širší veřejnosti a sdělovacím 
prostředkům. Mají zdůraznit úlohu Unie a 
zajistit zviditelnění příspěvku z fondu tak, 
aby nedošlo ke stigmatizaci koncových
příjemců. 

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17 Článek 17
1. Během provádění operace jsou příjemci 
podpory a partnerské organizace povinni 
informovat veřejnost o podpoře získané 
z fondu tím, že umístí alespoň jeden plakát 
s informacemi o operaci (minimální 
velikost A3), včetně informací o finanční 
podpoře od Unie, na místě snadno 
viditelném pro veřejnost na každém místě, 
kde se poskytují potraviny, zboží a 
doprovodná opatření, kromě případů, kdy 
to okolnosti distribuce neumožňují.

1. Během provádění operace jsou příjemci 
podpory a partnerské organizace povinni 
informovat veřejnost o podpoře získané 
z fondu tím, že umístí alespoň jeden plakát 
s informacemi o operaci (minimální 
velikost A3), včetně informací o finanční 
podpoře od Unie, na místě snadno 
viditelném pro veřejnost na každém místě, 
kde se poskytují potraviny, zboží a 
doprovodná opatření, aniž by přitom došlo 
ke stigmatizaci koncových příjemců a 
kromě případů, kdy to okolnosti distribuce 
neumožňují.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Návrh nařízení
Čl. 18 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Spolufinancování Financování

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 18 Článek 18
1. Míra spolufinancování na úrovni 
operačního programu nesmí být vyšší než 
85 % způsobilých výdajů z veřejných 
zdrojů.

1. Míra financování na úrovni operačního 
programu je 100 % způsobilých výdajů z 
veřejných zdrojů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 18 Článek 18
2. V rozhodnutí Komise o přijetí 
operačního programu se stanoví míra 
spolufinancování pro operační program a 
maximální výše podpory z fondu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 18 Článek 18
3a. Podpora Unie vyplacená 
prostřednictvím průběžných plateb a 
plateb konečného zůstatku nesmí být vyšší 
než maximální výše podpory z fondu, jak 
stanoví rozhodnutí Komise o schválení 
operačního programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Návrh nařízení
Článek 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 19 vypouští se
Zvýšení plateb pro členské státy s 
dočasnými rozpočtovými problémy
1. Na žádost členského státu mohou být 
průběžné platby a platby konečného 
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zůstatku navýšeny o 10 procentních bodů 
nad míru spolufinancování platnou pro 
operační program. Navýšená míra, která 
nesmí přesáhnout 100 %, se uplatňuje v 
případě žádostí o platby za účetní období, 
ve kterém členský stát podal svou žádost, a 
v následujících účetních obdobích, v 
jejichž průběhu členský stát splňuje jednu 
z následujících podmínek:
a) pokud dotyčný členský stát přijal euro, 
dostává makrofinanční pomoc od Unie 
v souladu s nařízením Rady (EU) 
č. 407/20107;
g) pokud dotyčný členský stát nepřijal 
euro, dostává střednědobou finanční 
pomoc v souladu s nařízením Rady (ES) 
č. 332/20028;
h) členskému státu je dána k dispozici 
finanční pomoc v souladu se Smlouvou o 
založení Evropského mechanismu 
stability.
2. Aniž je dotčen odstavec 1, nesmí být 
podpora Unie vyplacená prostřednictvím 
průběžných plateb a plateb konečného 
zůstatku vyšší než podpora z veřejných 
zdrojů a maximální výše podpory z fondu, 
jak stanoví rozhodnutí Komise o schválení 
operačního programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 21 Článek 21
1. Potraviny a zboží pro osoby bez domova 
nebo děti mohou nakupovat samy 
partnerské organizace.

1. Potraviny a zboží pro osobní spotřebu 
koncových příjemců mohou nakupovat 
samy partnerské organizace.

Or. en
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Pozměňovací návrh 59
Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 21 Článek 21
2. Může je nakupovat rovněž veřejnoprávní 
subjekt a bezplatně je poskytovat 
partnerským organizacím. V takovém 
případě mohou být potraviny získány z 
použití, zpracování nebo prodeje výrobků z 
intervenčních zásob, které se poskytnou v 
souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 
[nařízení o společných ustanoveních], 
jedná-li se o ekonomicky nejvýhodnější 
možnost a nezpůsobí-li to přílišné zpoždění 
při dodávce potravin partnerským 
organizacím. Veškeré částky získané z 
transakce zahrnující tyto zásoby se použijí 
ve prospěch nejchudších osob a nesmí se 
použít ke snížení povinné částky ke 
spolufinancování programu členskými 
státy, jak je stanoveno v článku 18 tohoto 
nařízení.

2. Může je nakupovat rovněž veřejnoprávní 
subjekt a bezplatně je poskytovat 
partnerským organizacím. V takovém 
případě mohou být potraviny získány z 
použití, zpracování nebo prodeje výrobků z 
intervenčních zásob, které se poskytnou v 
souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 
[nařízení o společných ustanoveních], 
jedná-li se o ekonomicky nejvýhodnější 
možnost a nezpůsobí-li to přílišné zpoždění 
při dodávce potravin partnerským 
organizacím. Veškeré částky získané z 
transakce zahrnující tyto zásoby se použijí 
ve prospěch nejchudších osob. Jdou nad 
rámec programu a nesnižují přidělené 
rozpočty členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 21 Článek 21
4. Materiální pomoc se nejchudším osobám 
distribuuje bezplatně.

4. Potravinová a materiální pomoc se 
nejchudším osobám obvykle distribuuje 
bezplatně. Je-li to stanoveno v rámci 
operačního programu, partnerské 
organizace mohou konečné příjemce 
požádat o uhrazení maximálně 10 % tržní 
ceny potravin nebo zboží.
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Or. en

Pozměňovací návrh 61
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. o

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 24 Článek 24
o) výdaje na nákup potravin a základního 
spotřebního zboží pro osobní potřebu osob 
bez domova a dětí;

o) výdaje na nákup potravin a základního 
spotřebního zboží pro osobní potřebu 
koncových příjemců;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. p

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 24 Článek 24
p) provádí-li nákup potravin a základního 
spotřebního zboží pro osobní potřebu osob 
bez domova a dětí veřejný subjekt a 
poskytuje je partnerským organizacím, 
výdaje za dopravu potravin nebo zboží do 
skladu partnerské organizace v paušální 
výši 1 % výdajů zmíněných v písmeni a);

p) provádí-li nákup potravin a základního 
spotřebního zboží pro osobní potřebu 
koncových příjemců veřejný subjekt a 
poskytuje je partnerským organizacím, 
výdaje za dopravu potravin nebo zboží do 
skladu partnerské organizace v paušální 
výši 1 % výdajů zmíněných v písmeni a);

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. r

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 24 Článek 24
r) výdaje na činnosti vedoucí k sociálnímu 
začleňování, jež podnikají a vykazují 

r) výdaje na činnosti vedoucí k sociálnímu 
začleňování, jež podnikají a vykazují 
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partnerské organizace, jež poskytují 
materiální pomoc přímo nejchudším 
osobám, v paušální výši 5 % výdajů 
zmíněných v písmeni a);

partnerské organizace, jež poskytují 
materiální pomoc přímo nebo nepřímo 
koncovým příjemcům, v paušální výši 5 % 
výdajů zmíněných v písmeni a);

Or. en

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Ve strategii Evropa 2020 si Evropská unie stanovila cíl snížit počet osob ohrožených 
chudobou nebo sociálním vyloučením do roku 2020 nejméně o 20 milionů. 

Hospodářská a finanční krize však chudobu a sociální vyloučení v celé Unii prohlubuje. 
V roce 2011 bylo 120 milionů Evropanů ohroženo chudobou nebo sociálním vyloučením, což 
je nárůst o šest milionů v průběhu dvou let, a nyní je to téměř čtvrtina z celkového počtu 
obyvatel. Celkem 40 milionů obyvatel trpí závažnou materiální deprivací. Každá desátá osoba 
ve věku méně než 60 let žije v domácnosti s velmi nízkou intenzitou práce.

Jednou z hlavních charakteristik materiální deprivace je nemožnost dosáhnout potřebného 
množství kvalitních potravin. Celkem 43 milionů Evropanů si nemůže každý druhý den 
dovolit jídlo obsahující maso, drůbež nebo ryby (nebo ekvivalent pro vegetariány), což je dle 
Světové zdravotnické organizace základní potřeba. Nedostatek potravin může poškodit 
především děti, neboť nedostatečné stravování může mít nepříznivý dopad na vývoj mozku, 
na schopnost učit se a na jejich zdraví v budoucnu.

Obzvláště závažnou formou materiální deprivace je bezdomovectví. Jeho rozsah lze těžko 
vyčíslit, ale dle jednoho z odhadů žilo v letech 2009–2010 v Unii celkem 4,1 milionu osob 
bez domova. V důsledku krize se bezdomovectví rozšiřuje a bez domova se stále více ocitají 
rodiny s dětmi, mladí lidé (až 20 % v Dánsku a 15 % v Nizozemsku) a lidé z prostředí 
migrantů.

V roce 2011 bylo v Unii více než 25 milionů dětí ohroženo chudobou a sociálním 
vyloučením. Téměř 6 milionů dětí nemá nové oblečení (tedy nikoli oblečení z druhé ruky) a 
téměř 5 milionů dětí nevlastní ani dva páry správně padnoucí obuvi. Společná sociální a 
hospodářská budoucnost Evropy částečně závisí na tom, do jaké míry budeme schopni 
zastavit mezigenerační přenos znevýhodnění, nicméně naše děti jsou vystaveny většímu riziku 
chudoby nebo sociálního vyloučení než celková populace (27,1 % oproti 23,5 %). Pouze v 
pěti členských státech (Kypr, Dánsko, Finsko, Slovinsko a Švédsko) bylo riziko chudoby 
nebo sociálního vyloučení u dětí nižší než u širších vrstev obyvatelstva. Dokonce i když je 
riziko chudoby nebo sociálního vyloučení stabilní z celkového hlediska, u dětí stále roste 
(např. Německo). Děti trpící materiální deprivací mají v porovnání se svými movitějšími 
vrstevníky menší šanci uspět ve škole a později plně využít svého potenciálu.

Současně se v důsledku hospodářské a finanční krize snížila schopnost mnoha členských států 
podporovat osoby ohrožené chudobou a sociálním vyloučením. V roce 2011 se počet
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ohrožených osob vrátil na úroveň z roku 2008 a většina členských států nečiní žádný pokrok 
v plnění vnitrostátních cílů v oblasti boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení do roku 2020. 

Hlavním nástrojem Unie v oblasti podpory zaměstnatelnosti, boje proti chudobě a 
prosazování sociálního začlenění je a bude i nadále Evropský sociální fond (ESF). Nicméně 
kvůli odůvodnění podporou zaměstnanosti z jeho intervencí nemohou těžit lidé s 
nejzákladnějšími potřebami, kteří jsou často příliš vzdáleni od trhu práce (např. děti) nebo 
příliš vyloučeni (např. bezdomovci).

Od roku 1987 spravuje EU program pomoci nejchudším osobám, který členským státům 
umožňuje uvolnit veřejné zásoby přebytků potravin (intervenční zásoby) na distribuci v rámci 
potravinové pomoci. V roce 2011 tento program využilo téměř 19 milionů osob. Počet 
zúčastněných členských států se z devíti v roce 2001 rozrostl na dvacet v roce 2012, přičemž 
některé členské státy, jako je Německo, Nizozemsko, Spojené království a Dánsko, se 
připojily na počátku a posléze ve své účasti nepokračovaly. Program pomoci nejchudším 
osobám je vedle řady experimentálních sociálních projektů menšího rozsahu, jež EU 
podporuje, v současné době jediným programem EU, který dosahuje na osoby žijící na okraji 
společnosti. Od svého založení významně pomáhá organizacím, které poskytují potravinovou 
pomoc. Cílem programu nikdy nebylo vyřešit nedostatek potravin v členských státech, 
nicméně organizace, které s ním spolupracují a poskytují doplňkové služby, poukazují na to, 
že předvídatelnost této podpory je pro jejich činnost klíčová, jelikož umožňuje zapojení
dobrovolníků a usnadňuje a posiluje přístup k dalším zdrojům finančních prostředků nebo 
věcných dávek. 

V posledních letech však dochází k úbytku intervenčních zásob a očekává se, že v budoucnu 
již nebudou k dispozici vůbec, a tudíž tento program ztrácí svůj původní důvod a na konci 
roku 2013 bude ukončen. Vzhledem k poptávce by jeho ukončení na konci tohoto roku bez 
náhrady novým programem v řadě členských států velmi závažným způsobem ohrozilo
fungování programů potravinové pomoci. Velké charitativní organizace, organizace občanské 
společnosti zastupující potravinové banky a organizace, které pracují s dětmi a s osobami bez 
domova a vystupují jejich jménem, opakovaně vyzývají k tomu, aby EU pokračovala 
v podpoře i po roce 2013. Vyzývá k tomu rovněž Evropský parlament, EHSV, Výbor regionů 
a regionální a místní orgány v celé Unii.

Hlavní prvky navrženého fondu

Právním základem tohoto návrhu je čl. 175 odst. 3 Smlouvy o fungování EU. Ten umožňuje
přijetí „specifických činností“ mimo strukturální fondy, které vedou k „upevňování 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti“ (článek 175 SFEU).

S navrženým rozpočtem na období 2014–2020 ve výši 2,5 miliard EUR by byl vytvořen nový 
nástroj s širší působností, který by částečně vycházel ze zkušeností programu pomoci 
nejchudším osobám a podporoval by vnitrostátní systémy zabývající se deprivací v oblasti 
potravin a současně by část svých prostředků vyčlenil na materiální pomoc ve formě
nepotravinářského zboží určeného osobám bez domova a dětem a na doprovodná opatření
zaměřená na opětovné začlenění podpořených nejchudších osob do společnosti.

Fond by se zaměřil přímo na nejchudší osoby nebo domácnosti v členských státech, u nichž je 
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potřeba pomoci prokázána vnitrostátními orgány nebo partnerskými organizacemi, nebo by 
působil nepřímo tak, že by poskytoval potraviny a zboží pro osoby bez domova nebo děti. 
Členské státy by připravovaly a poskytovaly podporu v souladu s vnitrostátními systémy a
kritéria pro poskytnutí pomoci by byla v příslušnosti členských států nebo partnerských
organizací. 

Fond by byl prováděn prostřednictvím sdíleného řízení, podle zjednodušeného systému 
provádění politiky soudržnosti (tj. sedmiletý operační program jednotlivých členských států, 
využití možnosti zjednodušených nákladů a efektivnější finanční správa). Partnerskými 
organizacemi by byly veřejné subjekty nebo neziskové organizace, které poskytují pomoc 
přímo, a dále by také prováděly doprovodná opatření v oblasti sociálního začlenění. 

Závěr

Podporu, která se v rámci navrhovaného fondu předpokládá, nelze považovat za náhradu 
ucelených politik, které jsou nutné ke snížení a případně odstranění chudoby. To je i nadále
úkolem Unie a členských států.

Prostředky, které jsou pro tento fond navrženy, jsou ostatně značně omezené a nedostačující. 
Podle odhadů by fond měl pomoci dvěma milionům osob ročně v celé Unii, což je pouze 
jedna dvacetina obyvatel vážně zasažených materiální deprivací (a vzhledem k případnému 
pákovému efektu se odhadují celkem čtyři miliony). Pro srovnání, ministerstvo zemědělství 
USA ročně vynaloží přibližně 100 miliard dolarů na pomoc v oblasti potravinových potřeb 
poskytovanou způsobilým domácnostem, ženám a dětem. 

Bez ohledu na to je návrh Komise vítaný. Nový fond by Unii umožnil i nadále přispívat ke 
zmírnění nejhorších forem chudoby a sociálního vyloučení v Evropě. V tomto ohledu jsou 
obzvláště vítány konkrétní návrhy Komise týkající se plateb příjemcům podpory (článek 39) a
předběžných plateb (článek 41). Stejně tak je vítáno úsilí o zjednodušení prováděcích 
postupů: administrativní zátěž je třeba omezit na minimum, zejména u partnerských 
organizací. 

Zaměření na osoby ohrožené materiální deprivací a deprivací v oblasti potravin, zejména na 
lidi bez domova, děti a domácnosti s dětmi, a na doprovodná opatření v oblasti sociálního 
začlenění by řešilo nejhorší a nejzávažnějších formy deprivace a rovněž podpořilo stávající a
budoucí úsilí EU v těchto oblastech. 

Navrhovaná evropská platforma by členským státům, partnerským organizacím a dalším 
subjektům umožnila vzájemné předávání poznatků a podnítila by je ke strategičtějším
přístupům k řešení chudoby a sociálního vyloučení.

Mimo to by přispěla k provádění dalších politik EU, jako je například politika v oblasti
veřejného zdraví a plýtvání potravinami.

Celkově vzato má fond jistá omezení, nicméně může významným způsobem přispět ke 
zlepšení životních podmínek osob žijících na okraji společnosti, především osob bez domova 
a dětí a domácností s dětmi zasažených materiální deprivací, a pomoci jim k důstojnému 
životu. Mnohým může pomoci k nalezení cesty z chudoby a případně k nalezení zaměstnání, 
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čímž přispěje k plnění cílů strategie Evropa 2020 v oblasti zaměstnanosti a sociálního 
začlenění.

Míra chudoby a sociálního vyloučení v celé Unii roste a tato iniciativa s sebou nese přidanou
evropskou hodnotu, a tudíž je nezbytná a zcela odůvodněná, především v souvislosti se 
strategií Evropa 2020 a s iniciativami, které v oblasti chudoby dětí a bezdomovectví probíhají 
nebo teprve budou uskutečněny.

Podle průzkumu Eurobarometru z roku 2010 vnímají evropští občané řešení chudoby hned po 
nezaměstnanosti jako nejdůležitější výzvu Unie. 

Článek 2 Smlouvy o Evropské unii zdůrazňuje úctu k lidské důstojnosti a solidaritu jako
klíčové hodnoty Unie. Článek 3 stejné smlouvy stanoví, že cílem Unie je „podporovat mír, 
své hodnoty a blahobyt svých obyvatel“ a zavazuje Unii k úsilí o sociální pokrok, k boji proti
sociální nespravedlnosti a k ochraně práv dítěte. 

V návaznosti na zkušenosti z programu pomoci nejchudším osobám by nový Fond evropské
pomoci nejchudším osobám uvedl do praxe hlavní hodnoty a zásady Unie a hmatatelným 
způsobem by doložil skutečnost, že Unie je ochotna se ujmout své úlohy v boji proti
problémům v oblasti chudoby a sociálního vyloučení. 


