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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***ΙΙΙ Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν την τροποποιεί, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].



PR\925480EL.doc 3/38 PE504.202v01-00

EL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ......4

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ....................................................................................................34



PE504.202v01-00 4/38 PR\925480EL.doc

EL

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους
(COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2012)0617),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 175 παράγραφος 3 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0358/2012),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από το Κοινοβούλιο του 
Βασιλείου της Σουηδίας (Riksdag), τη Βουλή των Λόρδων και τη Βουλή των Κοινοτήτων 
του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή (Bundestag), 
στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου (αριθ. 2) σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο 
νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 
...1,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της...2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Ελέγχου του 
Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Γεωργίας και 
Ανάπτυξης της Υπαίθρου, και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας 
των Φύλων (A7-0000/2013),

1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. επισημαίνει ότι η συνολική χρηματοδότηση που εμφαίνεται στη νομοθετική πρόταση θα 
πρέπει να θεωρείται ενδεικτική και να οριστικοποιηθεί μόλις επιτευχθεί συμφωνία για το 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020·

                                               
1 ΕΕ C (Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).
2 ΕΕ C (Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).
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3. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.
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Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Το 2010 σχεδόν το ένα τέταρτο των 
Ευρωπαίων (119,6 εκατομμύρια) διέτρεχε 
κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού 
αποκλεισμού. Ο αριθμός αυτός είναι κατά 
περίπου 4 εκατομμύρια μεγαλύτερος από 
το προηγούμενο έτος. 

Or. en

Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 
τους Απόρους («Ταμείο») αναμένεται να 
ενισχύσει την κοινωνική συνοχή 
συμβάλλοντας στη μείωση της φτώχειας 

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

στην Ένωση με την υποστήριξη εθνικών 
συστημάτων που παρέχουν μη οικονομική 
βοήθεια στους απόρους για την 
ανακούφιση της στέρησης τροφής, της 
έλλειψης στέγης και της υλικής στέρησης 
των παιδιών και των νοικοκυριών με 
παιδιά.

Or. en

Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Ο ορισμός της ευρωπαϊκής 
τυπολογίας για την έλλειψη στέγης 
(ETHOS) συνιστά δυνητική αφετηρία για 
την κατανομή των πόρων του Ταμείου σε 
διάφορες κατηγορίες απόρων.

Or. en

Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Το Ταμείο και τα σχετικά 
επιχειρησιακά προγράμματα θα πρέπει να 
συμμορφώνονται, κυρίως, με τις 
ευρωπαϊκές κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές πολιτικές, όπως η 
καταπολέμηση των διακρίσεων και η 
καταπολέμηση των απορριμμάτων 
τροφών.

Or. en
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Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9a) Προκειμένου να ανταποκρίνεται το 
Ταμείο κατά τον πλέον αποτελεσματικό 
και ενδεδειγμένο τρόπο στις διάφορες 
ανάγκες και να είναι περισσότερο προσιτό 
στους απόρους, η αρχή της εταιρικής 
σχέσης θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα 
τα στάδιά του.

Or. en

Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας 
και του σχεδιασμού κάθε επιχειρησιακού 
προγράμματος και την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και της 

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

αποδοτικότητας του Ταμείου, θα πρέπει να 
διενεργούνται εκ των προτέρων και εκ των 
υστέρων αξιολογήσεις. Οι αξιολογήσεις 
αυτές θα πρέπει να συμπληρώνονται από 
έρευνες επισκόπησης για τη σχετική 
φτώχεια στα κράτη μέλη και για τους 
απόρους οι οποίοι επωφελήθηκαν από το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα και, εάν είναι 
απαραίτητο, από αξιολογήσεις κατά την 
περίοδο του προγράμματος. Κατά τη 
διενέργεια αξιολογήσεων θα πρέπει να 
τηρούνται αυστηρά οι κανόνες περί 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των 
δεδομένων. Ως προς αυτό, θα πρέπει να 
προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες των 
κρατών μελών και της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Όπως επισημαίνεται στη μελέτη 
της Eurostat με τίτλο «Measuring 
material deprivation in the EU -
Indicators for the whole population and 
child-specific indicators» (Μέτρηση της 
υλικής στέρησης στην ΕΕ - Δείκτες για το 
σύνολο του πληθυσμού και δείκτες ειδικά 
για παιδιά), έχουν πραγματοποιηθεί 
σημαντικές έρευνες σχετικά με την υλική 
στέρηση που επιτρέπουν τη συλλογή 
ακριβέστερων στοιχείων στο εγγύς μέλλον 
σχετικά με νοικοκυριά, ενήλικες και 
παιδιά που αντιμετωπίζουν υλική 
στέρηση.

Or. en
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Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) [Η πρόταση κανονισμού] Ο 
κανονισμός του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών 
γεωργικών προϊόντων (ενιαίος κανονισμός 
ΚΟΑ)5 προβλέπει ότι τα προϊόντα που 
έχουν αγοραστεί με δημόσια παρέμβαση 
μπορούν να διατίθενται με σκοπό να 
διανεμηθούν στο πλαίσιο του καθεστώτος 
διανομής τροφίμων σε απόρους της 
Ένωσης, εάν αυτό προβλέπεται από το εν 
λόγω καθεστώς. Δεδομένου ότι, ανάλογα 
και με τις περιστάσεις, η εξασφάλιση 
τροφίμων από τη χρήση, την επεξεργασία 
ή την πώληση αυτών των αποθεμάτων 
μπορεί να είναι από οικονομική άποψη η 
προσφορότερη επιλογή, είναι σκόπιμο να 
προβλεφθεί αυτή δυνατότητα στον 
παρόντα κανονισμό. Τα ποσά που 
προκύπτουν από συναλλαγή που αφορά τα 
αποθέματα θα πρέπει να αξιοποιούνται 
προς όφελος των απόρων και δεν θα 

(17) [Η πρόταση κανονισμού] Ο 
κανονισμός του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών 
γεωργικών προϊόντων (ενιαίος κανονισμός 
ΚΟΑ)5 προβλέπει ότι τα προϊόντα που 
έχουν αγοραστεί με δημόσια παρέμβαση 
μπορούν να διατίθενται με σκοπό να 
διανεμηθούν στο πλαίσιο του καθεστώτος 
διανομής τροφίμων σε απόρους της 
Ένωσης, εάν αυτό προβλέπεται από το εν 
λόγω καθεστώς. Δεδομένου ότι, ανάλογα 
και με τις περιστάσεις, η εξασφάλιση 
τροφίμων από τη χρήση, την επεξεργασία 
ή την πώληση αυτών των αποθεμάτων 
μπορεί να είναι από οικονομική άποψη η 
προσφορότερη επιλογή, είναι σκόπιμο να 
προβλεφθεί αυτή δυνατότητα στον 
παρόντα κανονισμό. Τα ποσά που 
προκύπτουν από συναλλαγή που αφορά τα 
αποθέματα θα πρέπει να αξιοποιούνται 
προς όφελος των απόρων. Για να 
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πρέπει να χρησιμοποιούνται με σκοπό τον 
περιορισμό της υποχρέωσης των κρατών 
μελών να συγχρηματοδοτούν το 
πρόγραμμα. Για να εξασφαλιστεί η 
αποδοτικότερη δυνατή χρήση των 
αποθεμάτων παρέμβασης και των σχετικών 
εισπράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 19 στοιχείο 
ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΟΑ] 
εκτελεστικές πράξεις για την εφαρμογή 
διαδικασιών βάσει των οποίων θα μπορούν 
να χρησιμοποιούνται, να μεταποιούνται ή 
να πωλούνται τα προϊόντα των 
αποθεμάτων παρέμβασης για τους σκοπούς 
του προγράμματος για τους απόρους.

εξασφαλιστεί η αποδοτικότερη δυνατή 
χρήση των αποθεμάτων παρέμβασης και 
των σχετικών εισπράξεων, η Επιτροπή θα 
πρέπει να εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 
19 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[ΚΟΑ] εκτελεστικές πράξεις για την 
εφαρμογή διαδικασιών βάσει των οποίων 
θα μπορούν να χρησιμοποιούνται, να 
μεταποιούνται ή να πωλούνται τα προϊόντα 
των αποθεμάτων παρέμβασης για τους 
σκοπούς του προγράμματος για τους 
απόρους.

Or. en

Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Προκειμένου να εξασφαλισθεί 
ευρεία στήριξη για τους απόρους στους 
κόλπους της κοινωνίας, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να άρουν τα εμπόδια που αφορούν 
τη δωρεά τροφίμων ή βασικών 
καταναλωτικών αγαθών από επιχειρήσεις 
σε τράπεζες τροφίμων, οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών και άλλους 
συμμετέχοντες φορείς.

Or. en

Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Είναι απαραίτητο να διευκρινιστούν 
τα είδη των δράσεων που μπορούν να 

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

αναληφθούν με πρωτοβουλία της 
Επιτροπής και των κρατών μελών ως 
τεχνική βοήθεια που υποστηρίζεται από το 
Ταμείο. Τούτο θα πρέπει να αποφασίζεται 
σε στενή συνεργασία με τις διαχειριστικές 
αρχές και τις οργανώσεις-εταίρους. 

Or. en

Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42α) Το Ταμείο θα πρέπει να συμβάλλει 
στις προσπάθειες των κρατών μελών να 
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θέσουν τέλος στο πρόβλημα των αστέγων 
σύμφωνα με το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης 
Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με στρατηγική 
της ΕΕ για τους άστεγους1.
_____________
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2011)0383.

Or. en

Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2 Άρθρο 2

Ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι 
ορισμοί:

Or. en

Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2 Άρθρο 2
(1) ως «άποροι» ορίζονται φυσικά 
πρόσωπα, άτομα ή οικογένειες, νοικοκυριά 
ή ομάδες τέτοιων προσώπων, των οποίων η 
ανάγκη για βοήθεια έχει διαπιστωθεί 
σύμφωνα με τα αντικειμενικά κριτήρια που 
θέσπισαν οι αρμόδιες εθνικές αρχές ή που 
όρισαν οι οργανώσεις-εταίροι και 
ενέκριναν οι εν λόγω αρμόδιες αρχές·

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

Or. en
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Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2 Άρθρο 2
(7) ως «τελικός αποδέκτης» ορίζεται ο
άπορος που λαμβάνει τρόφιμα ή αγαθά 
και/ή επωφελείται από συνοδευτικά μέτρα·

(7) ως «τελικός αποδέκτης» ορίζονται οι 
άποροι –ήτοι, άτομα σε κίνδυνο υλικής 
στέρησης ή στέρησης τροφής, ιδίως 
άστεγοι, παιδιά και νοικοκυριά με 
παιδιά– που λαμβάνουν τρόφιμα ή αγαθά 
και/ή επωφελούνται από συνοδευτικά 
μέτρα·

Or. en

Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – σημείο i (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2 Άρθρο 2
i) ως «συνοδευτικά μέτρα» ορίζονται τα 
μέτρα που λαμβάνονται πέραν της 
διανομής τροφίμων και αγαθών, με στόχο 
την αντιμετώπιση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και τη βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης των τελικών 
αποδεκτών, αποβλέποντας στην 
επανένταξή τους στην κοινωνία και 
προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να 
διάγουν αυτόνομο και ανεξάρτητο βίο·

Or. en

Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3 Άρθρο 3
1. Το Ταμείο προάγει την κοινωνική 
συνοχή στην Ένωση, συμβάλλοντας στην 
επίτευξη του στόχου για μείωση της 
φτώχειας κατά τουλάχιστον 20 
εκατομμύρια άτομα που διατρέχουν 
κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού, σύμφωνα με τη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020». Το Ταμείο συμβάλλει 
στην επίτευξη του ειδικού στόχου για την 
ανακούφιση των χειρότερων μορφών 
φτώχειας στην Ένωση, παρέχοντας μη 
οικονομική βοήθεια στους απόρους. Ο 
στόχος μετριέται με τον αριθμό των 
προσώπων που λαμβάνουν βοήθεια από το 
Ταμείο.

1. Το Ταμείο προάγει την κοινωνική 
συνοχή στην Ένωση, συμβάλλοντας στην 
επίτευξη του στόχου για μείωση της 
φτώχειας κατά τουλάχιστον 20 
εκατομμύρια άτομα που διατρέχουν 
κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού, σύμφωνα με τη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020». Το Ταμείο συμβάλλει 
στην επίτευξη του ειδικού στόχου για την 
ανακούφιση των χειρότερων μορφών 
φτώχειας στην Ένωση, παρέχοντας μη 
οικονομική βοήθεια στους απόρους και 
προωθώντας βιώσιμες λύσεις για την 
εξάλειψη της επισιτιστικής ένδειας. Ο 
στόχος μετριέται με τον αριθμό των 
προσώπων που λαμβάνουν υλική στήριξη 
και βοήθεια από συνοδευτικά μέτρα, 
καθώς και από τον αντίκτυπό του σε 
δομές στήριξης για τους απόρους.

Or. en
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Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4 Άρθρο 4
1. Το Ταμείο υποστηρίζει εθνικά 
συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται 
στους απόρους τρόφιμα και βασικά 
καταναλωτικά αγαθά για την προσωπική 
χρήση των αστέγων ή των παιδιών, μέσω 
οργανώσεων-εταίρων που επιλέγονται από 
κράτη μέλη.

1. Το Ταμείο υποστηρίζει εθνικά 
συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται 
υγιεινά τρόφιμα και βασικά καταναλωτικά 
αγαθά, περιλαμβανομένων δεμάτων με 
αγαθά πρώτης ανάγκης, για προσωπική 
χρήση των τελικών αποδεκτών, μέσω 
οργανώσεων-εταίρων που επιλέγονται από 
κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4 Άρθρο 4
2. Το Ταμείο μπορεί να υποστηρίζει 
συνοδευτικά μέτρα, που συμπληρώνουν 
την παροχή τροφίμων και αγαθών και 
συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση 
των απόρων.

2. Το Ταμείο μπορεί να υποστηρίζει 
συνοδευτικά μέτρα, περιλαμβανομένων 
πιλοτικών προγραμμάτων, που 
συμπληρώνουν την παροχή τροφίμων και 
αγαθών και συμβάλλουν στην κοινωνική 
ενσωμάτωση και σε έναν πιο υγιεινό 
τρόπο ζωής και διατροφής των απόρων, 
καθώς και στην προστασία της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειάς τους. 

Or. en

Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4 Άρθρο 4
3. Το Ταμείο προάγει την αμοιβαία 
μάθηση, τη δικτύωση και τη διάδοση 
καλών πρακτικών στον τομέα της μη 
οικονομικής βοήθειας προς τους απόρους.

3. Το Ταμείο προάγει την αμοιβαία 
μάθηση, τη δικτύωση και τη διάδοση 
καλών πρακτικών στον τομέα της μη 
οικονομικής βοήθειας προς τους απόρους, 
δημιουργώντας ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο 
πολιτικής καθοδήγησης σχετικά με τους 
βασικούς τομείς του Ταμείου. 

Or. en

Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5 Άρθρο 5
(3). Η στήριξη από το Ταμείο εφαρμόζεται
σε στενή συνεργασία μεταξύ της 
Επιτροπής και των κρατών μελών.

(3). Η στήριξη από το Ταμείο παρέχεται
σε στενή συνεργασία μεταξύ της 
Επιτροπής και των κρατών μελών, καθώς 
και φορέων που εκπροσωπούν την 
κοινωνία των πολιτών και οργανώσεων-
εταίρων.

Or. en

Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5 Άρθρο 5

(4α) Για την προετοιμασία των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, τα κράτη 
μέλη συνεργάζονται στενά με τις 
αρμόδιες περιφερειακές, τοπικές και 
λοιπές δημόσιες αρχές, καθώς και με 
φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία 
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των πολιτών, περιλαμβανομένων των 
οργανώσεων για την καταπολέμηση της 
φτώχειας και των οργανώσεων-εταίρων 
που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των 
απόρων, καθώς και οργανώσεων που 
συμμετέχουν στη διανομή υλικής 
βοήθειας σε απόρους.

Or. en

Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5 Άρθρο 5
(6) Σύμφωνα με τις αντίστοιχες 
αρμοδιότητές τους, η Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν τον συντονισμό 
με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και με 
άλλες πολιτικές και μέσα της Ένωσης.

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

Or. en

Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5 Άρθρο 5
(10) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι η ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και η ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου προωθούνται στα 
διάφορα στάδια της υλοποίησης του 
Ταμείου. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να 
αποτρέψουν κάθε διάκριση εξαιτίας του 
φύλου, της φυλής ή της εθνοτικής 
καταγωγής, της θρησκείας ή των 
πεποιθήσεων, της αναπηρίας, της ηλικίας ή 
του σεξουαλικού προσανατολισμού κατά 

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

Or. en

Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5 Άρθρο 5
(29) Οι χρηματοδοτούμενες από το Ταμείο 
πράξεις συμμορφώνονται με το 
εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο. 
Ειδικότερα, το Ταμείο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μόνο για να υποστηριχθεί 
η διανομή τροφίμων ή αγαθών που 
συμμορφώνονται με την ενωσιακή 
νομοθεσία για την ασφάλεια των 
καταναλωτικών προϊόντων.

(29) Οι χρηματοδοτούμενες από το Ταμείο 
πράξεις συμμορφώνονται με το
εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο. 
Ειδικότερα, το Ταμείο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μόνο για να υποστηριχθεί 
η διανομή τροφίμων ή αγαθών που 
συμμορφώνονται με την ενωσιακή 
νομοθεσία για την ασφάλεια των 
καταναλωτικών προϊόντων και να 
συμβάλει σε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής 
και διατροφής.

Or. en

Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5 Άρθρο 5

(11α) Η επιλογή των τροφίμων βασίζεται 
στις αρχές της ισορροπημένης διατροφής 
και συμβάλλει στην υγεία και την 
ευημερία των τελικών αποδεκτών. Στα 
κριτήρια επιλογής για τα τρόφιμα, και 
κατά περίπτωση για τα αγαθά, 
εξετάζονται επίσης οι κλιματικές και 
περιβαλλοντικές πτυχές, ιδίως με σκοπό 
τη μείωση των απορριμμάτων τροφών.

Or. en

Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 12
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5 Άρθρο 5
(12) Τα κράτη μέλη και οι δικαιούχοι 
επιλέγουν τα τρόφιμα και τα άλλα αγαθά 
βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Στα 
κριτήρια επιλογής για τα τρόφιμα, και 
κατά περίπτωση για τα αγαθά, εξετάζονται 
επίσης οι κλιματικές και περιβαλλοντικές 
πτυχές, ιδίως με σκοπό τη μείωση των 
απορριμάτων τροφών.

(12) Τα κράτη μέλη και οι δικαιούχοι 
επιλέγουν τα τρόφιμα και τα άλλα αγαθά 
βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, 
περιλαμβανομένων των διατροφικών 
κατευθυντήριων γραμμών. Στα κριτήρια 
επιλογής για τα τρόφιμα, και κατά 
περίπτωση για τα αγαθά, εξετάζονται 
επίσης οι κλιματικές και περιβαλλοντικές 
πτυχές και οι πτυχές που άπτονται της 
υγείας. 

Or. en

Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5 Άρθρο 5

(12α) Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι 
οργανώσεις-εταίροι συμβάλλουν στην 
καταπολέμηση των απορριμμάτων 
τροφών σε κάθε στάδιο της αλυσίδας 
εφοδιασμού.

Or. en

Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 Άρθρο 6
3. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, που ορίζει την 
ετήσια κατανομή των συνολικών πόρων 
ανά κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 
84 παράγραφος 5 του κανονισμού (EΕ) 
αριθ.… (κανονισμός για τις κοινές 

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

διατάξεις), με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου και 
λαμβανομένων υπόψη των πιο πρόσφατων
δεικτών που καθόρισε η Eurostat σε σχέση 
με:

Or. en

Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 Άρθρο 6
α) πληθυσμός που υποφέρει από σοβαρή 
υλική στέρηση·

α) πληθυσμός που υποφέρει από σοβαρή 
υλική στέρηση, και ειδικότερα από 
επισιτιστική ένδεια·

Or. en

Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 Άρθρο 7
α) ταυτοποίηση και αιτιολόγηση της 
επιλογής του είδους (ειδών) υλικής 
στέρησης που θα αποτελέσει(-ουν) 
αντικείμενο του επιχειρησιακού 
προγράμματος και περιγραφή, για κάθε 
είδος υλικής στέρησης, των κύριων 
χαρακτηριστικών και των στόχων της 
διανομής τροφίμων ή αγαθών και των 
συνοδευτικών μέτρων που θα 
εφαρμοστούν, λαμβανομένων υπόψη των 
αποτελεσμάτων της εκ των προτέρων 
αξιολόγησης που έχει διεξαχθεί σύμφωνα 
με το άρθρο 14·

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

Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 Άρθρο 9
1. Το κράτος μέλος μπορεί να υποβάλει 
αίτηση τροποποίησης του επιχειρησιακού 
προγράμματος. Η αίτηση συνοδεύεται από 
αναθεωρημένο επιχειρησιακό πρόγραμμα 
και αιτιολόγηση της τροποποίησης.

1. Ένα κράτος μέλος μπορεί να υποβάλει 
αίτηση τροποποίησης του επιχειρησιακού 
προγράμματος. Η αίτηση συνοδεύεται από 
αναθεωρημένο επιχειρησιακό πρόγραμμα 
και αιτιολόγηση της τροποποίησης.

Or. en

Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πλατφόρμα Συνεργασία και ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών

Or. en

Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10 Άρθρο 10
1. Η Επιτροπή δημιουργεί πλατφόρμα σε 
ενωσιακό επίπεδο για να διευκολυνθούν η 
ανταλλαγή εμπειριών, η ανάπτυξη 
ικανοτήτων και η δικτύωση, καθώς και η 
διάδοση των σχετικών αποτελεσμάτων 
στον τομέα της μη οικονομικής βοήθειας 

1. Η Επιτροπή δημιουργεί πλατφόρμα σε 
ενωσιακό επίπεδο για να διευκολυνθούν η 
ανταλλαγή εμπειριών, η ανάπτυξη 
ικανοτήτων, η δικτύωση και η καινοτομία, 
καθώς και η διάδοση των σχετικών 
αποτελεσμάτων σε σχέση με το Ταμείο.
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προς τους απόρους.

Or. en

Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10
1α. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή 
διευκολύνει επίσης διεθνικές 
δραστηριότητες, όπως επισκέψεις 
μελέτης και αξιολογήσεις από ομοτίμους, 
με τη συμμετοχή των οργανώσεων-
εταίρων.

Or. en

Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10 Άρθρο 10
2. Επιπλέον, τουλάχιστον μία φορά 
κατ’ έτος, η Επιτροπή διεξάγει 
διαβουλεύσεις με τις οργανώσεις που 
εκπροσωπούν τις οργανώσεις-εταίρους στο 
επίπεδο της Ένωσης σχετικά με την 
υλοποίηση της στήριξης από το Ταμείο.

2. Επιπλέον, τουλάχιστον μία φορά 
κατ’ έτος, η Επιτροπή διεξάγει 
διαβουλεύσεις με τις οργανώσεις που 
εκπροσωπούν τις οργανώσεις-εταίρους στο 
επίπεδο της Ένωσης σχετικά με την 
υλοποίηση της στήριξης από το Ταμείο και 
στη συνέχεια υποβάλει εκ νέου εκθέσεις 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

Or. en
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Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Τίτλος IΙΙ – Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10α
Εθνική επιτροπή παρακολούθησης

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν επιτροπή 
παρακολούθησης για τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικής υλοποίησης του 
επιχειρησιακού τους προγράμματος.
2. Στη σύνθεση της εν λόγω επιτροπής 
παρακολούθησης περιλαμβάνονται οι 
αρμόδιες περιφερειακές, τοπικές και 
λοιπές δημόσιες αρχές, καθώς και φορείς 
που εκπροσωπούν την κοινωνία των 
πολιτών, περιλαμβανομένων οργανώσεων 
για την καταπολέμηση της φτώχειας και 
οργανώσεων-εταίρων που εκπροσωπούν 
τα συμφέροντα των απόρων, καθώς και 
οργανώσεων που συμμετέχουν στη 
διανομή υλικής βοήθειας σε απόρους.

Or. en

Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11 Άρθρο 11

8α. Η Επιτροπή υποβάλλει σύνοψη των 
ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης και των 
τελικών εκθέσεων υλοποίησης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.

Or. en
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Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12 Άρθρο 12
1. Η Επιτροπή συνεδριάζει με το κάθε 
κράτος μέλος μία φορά ετησίως από το 
2014 έως το 2022, εκτός εάν 
συμφωνήσουν διαφορετικά, για την 
εξέταση της προόδου στην υλοποίηση του 
επιχειρησιακού προγράμματος, 
λαμβάνοντας υπόψη την ετήσια έκθεση 
υλοποίησης και, κατά περίπτωση, τις 
παρατηρήσεις της Επιτροπής που 
αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 7.

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

Or. en

Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12 Άρθρο 12
3. Το κράτος μέλος μεριμνά ώστε να 
δίνεται η απαραίτητη συνέχεια σε όλες τις 
παρατηρήσεις της Επιτροπής μετά τη 
συνεδρίαση.

3. Το κράτος μέλος μεριμνά ώστε να 
δίνεται η απαραίτητη συνέχεια σε όλες τις 
παρατηρήσεις της Επιτροπής μετά τη 
συνεδρίαση και αναφέρεται σε αυτήν 
στην έκθεση υλοποίησης του επόμενου 
έτους ή, κατά περίπτωση, των επόμενων 
ετών.

Or. en

Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14
δ α) τη συμβολή της αναμενόμενης 
απόδοσης στους στόχους του Ταμείου·

Or. en

Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14
δ β) την αποτελεσματική συμμετοχή των 
ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένης 
της κοινωνίας των πολιτών και των 
ΜΚΟ, στον σχεδιασμό και στην 
υλοποίηση του επιχειρησιακού 
προγράμματος·

Or. en

Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15 Άρθρο 15
1. Κατά την περίοδο προγραμματισμού, η 
διαχειριστική αρχή μπορεί να διενεργεί 
αξιολογήσεις για την αποτίμηση της 
αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας του επιχειρησιακού 
προγράμματος.

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

Or. en
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Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15 Άρθρο 15
2. Η διαχειριστική αρχή διεξάγει δομημένη 
έρευνα επισκόπησης στους τελικούς 
αποδέκτες το 2017 και το 2021, σύμφωνα 
με το υπόδειγμα που παρέχει η Επιτροπή. 
Η Επιτροπή εγκρίνει το εν λόγω υπόδειγμα 
μέσω της έκδοσης εκτελεστικής πράξης. 
Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται
με τη συμβουλευτική διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 60 παράγραφος 2.

2. Η διαχειριστική αρχή διεξάγει δομημένη 
έρευνα επισκόπησης στους τελικούς 
αποδέκτες το 2017 και το 2021, σύμφωνα 
με το υπόδειγμα που παρέχει η Επιτροπή. 
Η Επιτροπή εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις 
που θεσπίζουν το εν λόγω υπόδειγμα 
κατόπιν διαβούλευσης με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με τη
συμβουλευτική διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 60 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15 Άρθρο 15
3. Η Επιτροπή μπορεί να διενεργεί, με δική 
της πρωτοβουλία, αξιολόγηση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων.

3. Η Επιτροπή μπορεί να αξιολογεί, με 
δική της πρωτοβουλία, τα επιχειρησιακά 
προγράμματα.

Or. en

Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15

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

Or. en

Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17 Άρθρο 17
1. Τα κράτη μέλη παρέχουν ενημέρωση 
σχετικά με τις ενέργειες που 
χρηματοδοτούνται από το Ταμείο και τις 
προβάλλουν. Η ενημέρωση απευθύνεται 
στους απόρους, στα μέσα μαζικής 
επικοινωνίας και στο ευρύτερο κοινό. 
Τονίζει τον ρόλο της Ένωσης και 
εξασφαλίζει την ευδιάκριτη προβολή της 
συνεισφοράς του Ταμείου.

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

Or. en

Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17 Άρθρο 17
1. Κατά την εκτέλεση μιας πράξης, οι 
δικαιούχοι και οι οργανώσεις-εταίροι 
ενημερώνουν το κοινό σχετικά με την 
υποστήριξη που έχουν λάβει από το 
Ταμείο, τοποθετώντας τουλάχιστον μία 
αφίσα με στοιχεία σχετικά με την πράξη
(ελάχιστο μέγεθος Α3) που περιλαμβάνει 
τη χρηματοδοτική υποστήριξη από την 
Ένωση, σε σημείο εύκολα ορατό από το 

1. Κατά την εκτέλεση μιας πράξης, οι 
δικαιούχοι και οι οργανώσεις-εταίροι 
ενημερώνουν το κοινό σχετικά με την 
υποστήριξη που έχουν λάβει από το 
Ταμείο, τοποθετώντας τουλάχιστον μία 
αφίσα με στοιχεία σχετικά με την πράξη
(ελάχιστο μέγεθος Α3) που περιλαμβάνει 
τη χρηματοδοτική υποστήριξη από την 
Ένωση, σε σημείο εύκολα ορατό από το 
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κοινό, σε κάθε σημείο στο οποίο 
παρέχονται τα τρόφιμα, τα αγαθά και,
ενδοχομένως, τα συνοδευτικά μέτρα, 
εκτός εάν αυτό είναι αδύνατον λόγω των 
συνθηκών της διανομής.

κοινό, σε κάθε σημείο στο οποίο 
παρέχονται τα τρόφιμα, τα αγαθά και,
ενδεχομένως, τα συνοδευτικά μέτρα, και 
κατά τρόπο που να μην στιγματίζει τους 
τελικούς αποδέκτες, εκτός εάν αυτό είναι 
αδύνατον λόγω των συνθηκών της 
διανομής.

Or. en

Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συγχρηματοδότηση Χρηματοδότηση

Or. en

Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18 Άρθρο 18
1. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης στο 
επίπεδο του επιχειρησιακού προγράμματος 
δεν υπερβαίνει το 85% της δημόσιας 
επιλέξιμης δαπάνης.

1. Το ποσοστό χρηματοδότησης στο 
επίπεδο του επιχειρησιακού προγράμματος 
ανέρχεται στο 100% της δημόσιας 
επιλέξιμης δαπάνης.

Or. en

Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18 Άρθρο 18
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2. Η απόφαση της Επιτροπής για την 
έγκριση ενός επιχειρησιακού 
προγράμματος καθορίζει το ποσοστό 
συγχρηματοδότησης που εφαρμόζεται 
στο επιχειρησιακό πρόγραμμα και το 
ανώτατο ποσοστό στήριξης από το 
Ταμείο.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18 Άρθρο 18
3α. Η στήριξη της Ένωσης με μορφή 
ενδιάμεσων πληρωμών και πληρωμών 
του τελικού υπολοίπου δεν είναι 
υψηλότερη από το ανώτατο ποσό της 
στήριξης από το Ταμείο, όπως ορίζεται 
στην απόφαση της Επιτροπής για την 
έγκριση του επιχειρησιακού 
προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 19 διαγράφεται
Αύξηση στις πληρωμές για κράτη μέλη με 
προσωρινές δημοσιονομικές δυσκολίες
1. Μετά από αίτηση κράτους μέλους, τα 
ποσά των ενδιάμεσων πληρωμών και οι 
πληρωμές του τελικού υπολοίπου 
μπορούν να αυξηθούν κατά 10 
ποσοστιαίες μονάδες άνω του ποσοστού 
συγχρηματοδότησης που εφαρμόζεται 
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στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Το 
αυξημένο ποσοστό, που δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 100%, εφαρμόζεται σε 
αιτήσεις πληρωμών που αφορούν τη 
λογιστική περίοδο κατά την οποία το 
κράτος μέλος υπέβαλε την αίτησή του και 
μεταγενέστερες λογιστικές περιόδους 
κατά τις οποίες το κράτος μέλος πληροί 
μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) εάν το οικείο κράτος μέλος έχει 
υιοθετήσει το ευρώ, λαμβάνει 
μακροοικονομική χρηματοδοτική 
συνδρομή από την Ένωση βάσει του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 407/20107 του 
Συμβουλίου7·
β) εάν το οικείο κράτος μέλος δεν έχει 
υιοθετήσει το ευρώ, λαμβάνει 
μεσοπρόθεσμη χρηματοδοτική συνδρομή 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
332/20028 του Συμβουλίου8·
γ) η χρηματοδοτική συνδρομή τέθηκε στη 
διάθεσή του σύμφωνα με τη Συνθήκη για 
τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Σταθερότητας.
2. Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, 
η στήριξη της Ένωσης με μορφή 
ενδιάμεσων πληρωμών και πληρωμών
του τελικού υπολοίπου δεν είναι 
υψηλότερη από τη δημόσια στήριξη και 
το ανώτατο ποσό της στήριξης από το 
Ταμείο, όπως ορίζεται στην απόφαση της 
Επιτροπής για την έγκριση του 
επιχειρησιακού προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 21 Άρθρο 21
1. Τα τρόφιμα και τα αγαθά για αστέγους 1. Τα τρόφιμα και τα αγαθά για 
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ή για παιδιά μπορούν να αγοράζονται από 
τις ίδιες τις οργανώσεις-εταίρους.

προσωπική χρήση από τους τελικούς 
αποδέκτες μπορούν να αγοράζονται από 
τις ίδιες τις οργανώσεις-εταίρους.

Or. en

Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 21 Άρθρο 21
2. Μπορούν να αγοράζονται επίσης από 
δημόσιο φορέα και να διατίθενται δωρεάν 
στις οργανώσεις-εταίρους. Στην περίπτωση 
αυτή τα τρόφιμα μπορούν να λαμβάνονται 
από τη χρήση, την επεξεργασία ή την 
πώληση των προϊόντων από αποθέματα 
παρέμβασης τα οποία έχουν καταστεί 
διαθέσιμα βάσει του άρθρου 15 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΟΑ], υπό τον 
όρο ότι πρόκειται για την προσφορότερη, 
από οικονομική άποψη, επιλογή και ότι δεν 
καθυστερείται αδικαιολόγητα η παράδοση 
τροφίμων στις οργανώσεις-εταίρους. Τα 
ποσά που προκύπτουν από συναλλαγή που 
αφορά τα εν λόγω αποθέματα 
αξιοποιούνται προς όφελος των απόρων 
και δεν χρησιμοποιούνται με σκοπό τον 
περιορισμό της υποχρέωσης των κρατών 
μελών, που προβλέπεται στο άρθρο 18 
του παρόντος κανονισμού, να 
συγχρηματοδοτούν το πρόγραμμα.

2. Μπορούν να αγοράζονται επίσης από 
δημόσιο φορέα και να διατίθενται δωρεάν 
στις οργανώσεις-εταίρους. Στην περίπτωση 
αυτή τα τρόφιμα μπορούν να λαμβάνονται 
από τη χρήση, την επεξεργασία ή την 
πώληση των προϊόντων από αποθέματα 
παρέμβασης τα οποία έχουν καταστεί 
διαθέσιμα βάσει του άρθρου 15 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΟΑ], υπό τον 
όρο ότι πρόκειται για την προσφορότερη, 
από οικονομική άποψη, επιλογή και ότι δεν 
καθυστερείται αδικαιολόγητα η παράδοση 
τροφίμων στις οργανώσεις-εταίρους. Τα 
ποσά που προκύπτουν από συναλλαγή που 
αφορά τα εν λόγω αποθέματα 
αξιοποιούνται προς όφελος των απόρων.
Είναι συμπληρωματικά στο πρόγραμμα 
και δεν περιορίζουν τους 
προϋπολογισμούς που διατίθενται για τα 
κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 21 Άρθρο 21
4. Η υλική αυτή βοήθεια διανέμεται
δωρεάν στους απόρους.

4. Τα τρόφιμα και η υλική βοήθεια 
διανέμονται κατά κανόνα δωρεάν στους 
απόρους. Εφόσον προβλέπεται στο 
πλαίσιο του επιχειρησιακού 
προγράμματος, οι οργανώσεις-εταίροι 
δύνανται να ζητούν από τους τελικούς 
αποδέκτες να καταβάλλουν έως και 10% 
επί της αγοραίας τιμής των τροφίμων ή 
των αγαθών.

Or. en

Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 24 Άρθρο 24
α) οι δαπάνες για την αγορά τροφίμων και 
βασικών καταναλωτικών αγαθών για την 
προσωπική χρήση των αστέγων ή των 
παιδιών·

α) οι δαπάνες για την αγορά τροφίμων και 
βασικών καταναλωτικών αγαθών για την 
προσωπική χρήση των τελικών 
αποδεκτών·

Or. en

Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 24 Άρθρο 24
β) εάν τα τρόφιμα ή τα βασικά 
καταναλωτικά αγαθά για προσωπική 
χρήση των αστέγων ή των παιδιών
αγοράζονται από δημόσιο φορέα ο οποίος 
τα παρέχει στη συνέχεια σε οργανώσεις-
εταίρους, το κόστος μεταφοράς των 

β) εάν τα τρόφιμα ή τα βασικά 
καταναλωτικά αγαθά για προσωπική 
χρήση των τελικών αποδεκτών
αγοράζονται από δημόσιο φορέα ο οποίος 
τα παρέχει στη συνέχεια σε οργανώσεις-
εταίρους, το κόστος μεταφοράς των 
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τροφίμων ή των αγαθών στις αποθήκες των 
οργανώσεων-εταίρων βάσει κατ’ 
αποκοπήν ποσοστού 1% των δαπανών που 
αναφέρονται στο στοιχείο α)·

τροφίμων ή των αγαθών στις αποθήκες των 
οργανώσεων-εταίρων βάσει κατ’ 
αποκοπήν ποσοστού 1% των δαπανών που
αναφέρονται στο στοιχείο α)·

Or. en

Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 24 Άρθρο 24
δ) οι δαπάνες για δραστηριότητες 
κοινωνικής ενσωμάτωσης οι οποίες 
αναλαμβάνονται και δηλώνονται από τις 
οργανώσεις-εταίρους που παρέχουν 
απευθείας την υλική βοήθεια στους 
απόρους, βάσει κατ’ αποκοπήν ποσοστού 
5% επί των δαπανών που αναφέρονται στο 
στοιχείο α)·

δ) οι δαπάνες για δραστηριότητες 
κοινωνικής ενσωμάτωσης οι οποίες 
αναλαμβάνονται και δηλώνονται από τις 
οργανώσεις-εταίρους που παρέχουν 
απευθείας ή εμμέσως την υλική βοήθεια 
στους τελικούς αποδέκτες, βάσει 
κατ’ αποκοπήν ποσοστού 5% επί των 
δαπανών που αναφέρονται στο στοιχείο α)·

Or. en

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», έθεσε ως στόχο της να 
μειώσει τουλάχιστον κατά 20 εκατομμύρια τον αριθμό των ανθρώπων που διατρέχουν 
κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού έως το 2020. 

Ωστόσο, η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση επιδείνωσε τη φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό σε ολόκληρη την Ένωση. Το 2011, σχεδόν 120 εκατομμύρια 
Ευρωπαίοι διέτρεχαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, σημειώνοντας άνοδο 
κατά έξι εκατομμύρια μέσα σε μία διετία και φθάνοντας πλέον σχεδόν στο ένα τέταρτο του 
συνολικού πληθυσμού. Περισσότεροι από 40 εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από σοβαρή 
υλική στέρηση. Ένα στα δέκα άτομα ηλικίας κάτω των 60 ετών ζει σε νοικοκυριά με χαμηλή 
ένταση εργασίας.

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της υλικής στέρησης είναι η αδυναμία πρόσβασης σε 
κατάλληλη ποσότητα και ποιότητα τροφίμων. 43 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αδυνατούν 
οικονομικά να εξασφαλίσουν ένα γεύμα με κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι (ή το χορτοφαγικό 
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ισοδύναμο) μέρα παρά μέρα, κάτι που ορίζεται ως βασική ανάγκη από την Παγκόσμια 
Οργάνωση Υγείας. Τα παιδιά είναι ιδιαιτέρως ευάλωτα στην επισιτιστική ένδεια και οι κακές 
διατροφικές συνήθειες μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς την ανάπτυξη του εγκεφάλου και 
την ικανότητα μάθησης, καθώς και τη μελλοντική υγεία τους. 

Μια ιδιαιτέρως σοβαρή μορφή υλικής στέρησης είναι η έλλειψη στέγης. Η έκταση αυτού του 
φαινομένου δύσκολα μπορεί να προσδιοριστεί ποσοτικά, ωστόσο, σύμφωνα με εκτιμήσεις, 
την περίοδο 2009/2010 ο αριθμός των αστέγων στην Ένωση ανερχόταν σε 4,1 εκατομμύρια. 
Η κρίση οδηγεί σε αύξηση του αριθμού των αστέγων και έχει ως αποτέλεσμα να 
εμφανίζονται στην εν λόγω κατηγορία ολοένα περισσότερο οικογένειες με παιδιά, νεαροί 
ενήλικες (αύξηση κατά 20% στη Δανία και κατά 15% στις Κάτω Χώρες) και άνθρωποι που 
προέρχονται από περιβάλλον μεταναστών.

Το 2011, πάνω από 25 εκατομμύρια παιδιά στην Ένωση διέτρεχαν κίνδυνο φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού.  Σχεδόν έξι εκατομμύρια στερούνται τα καινούργια ρούχα (δηλαδή 
τα μη μεταχειρισμένα) και σχεδόν πέντε εκατομμύρια δεν έχουν δύο ζευγάρια παπούτσια στο 
σωστό μέγεθος.  Το συλλογικό κοινωνικό και οικονομικό μέλλον της Ευρώπης εξαρτάται εν 
μέρει από την ικανότητά μας να ανακόψουμε τη μεταβίβαση της μειονεκτικής θέσης από 
γενιά σε γενιά, ωστόσο τα παιδιά μας διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού 
αποκλεισμού από ό,τι το σύνολο του πληθυσμού (27,1% σε σύγκριση προς 23,5%).  Το 
ποσοστό των παιδιών που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού ήταν 
χαμηλότερο από το σύνολο του πληθυσμού σε πέντε μόνο κράτη μέλη (Κύπρο, Δανία, 
Φινλανδία, Σλοβενία και Σουηδία). Για την ακρίβεια, ακόμα και σε χώρες όπου ο συνολικός 
κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού είναι σταθερός, ο κίνδυνος για τα παιδιά 
αυξάνεται (π.χ. Γερμανία). Τα παιδιά που υποφέρουν από υλική στέρηση έχουν λιγότερες 
πιθανότητες από τους συνομηλίκους τους που βρίσκονται σε καλύτερη οικονομική 
κατάσταση να σημειώσουν καλές επιδόσεις στο σχολείο και να αναπτύξουν το πλήρες 
δυναμικό τους.

Ταυτόχρονα, η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση έχει μειώσει την ικανότητα πολλών 
κρατών μελών να παρέχουν στήριξη σε άτομα που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού. Το 2011, ο αριθμός των ατόμων που διέτρεχαν κίνδυνο αυξήθηκε, 
φτάνοντας και πάλι στα επίπεδα του 2008, και τα περισσότερα κράτη μέλη δεν σημειώνουν 
καμία πρόοδο σε σχέση με τους στόχους τους που έχουν τεθεί σε εθνικό επίπεδο για το 2020 
όσον αφορά τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. 

Το βασικό μέσο της Ένωσης για την υποστήριξη της απασχολησιμότητας, την καταπολέμηση 
της φτώχειας και την προαγωγή της ενσωμάτωσης είναι και θα παραμείνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Ωστόσο, το σκεπτικό του ΕΚΤ για την «ενεργοποίηση της 
απασχόλησης» σημαίνει ότι άτομα που αντιμετωπίζουν τις πλέον θεμελιώδεις ανάγκες είναι 
συχνά υπερβολικά απομακρυσμένα από την αγορά εργασίας (π.χ. τα παιδιά) ή υπερβολικά 
αποκλεισμένα ώστε να επωφεληθούν από τις παρεμβάσεις του (π.χ. οι άστεγοι).

Από το 1987, η ΕΕ εκτελεί το πρόγραμμα διανομής τροφίμων στους απόρους (ΠΔΤΑ) με 
σκοπό να επιτρέψει στα κράτη μέλη να διαθέτουν τα κρατικά πλεονάσματα τροφίμων 
(αποθέματα παρέμβασης) ως επισιτιστική βοήθεια. Το 2011, σχεδόν 19 εκατομμύρια 
άνθρωποι επωφελήθηκαν από το ΠΔΤΑ.  Ο αριθμός των συμμετεχόντων κρατών μελών 
αυξήθηκε σε είκοσι το 2012 από εννέα το 2001, ενώ αρκετά κράτη μέλη, όπως η Γερμανία, οι 
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Κάτω Χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Δανία, που αρχικά συμμετείχαν, αποσύρθηκαν από 
αυτό. Εκτός από ορισμένα μικρής κλίμακας σχέδια κοινωνικού πειραματισμού που 
λαμβάνουν στήριξη από την ΕΕ, το ΠΔΤΑ αποτελεί επί του παρόντος το μοναδικό 
πρόγραμμα της ΕΕ που απευθύνεται σε άτομα που βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας. 
Αφότου θεσπίστηκε, το ΠΔΤΑ έχει μετατραπεί σε σημαντικό στήριγμα οργανώσεων που 
παρέχουν επισιτιστική βοήθεια. Παρότι το πρόγραμμα δεν επεδίωξε ποτέ να εξαλείψει την 
επισιτιστική ένδεια στα κράτη μέλη, οι οργανώσεις που συμμετέχουν στο ΠΔΤΑ και σε 
βοηθητικές υπηρεσίες επισημαίνουν ότι η «προβλεψιμότητα» της εν λόγω στήριξης συνιστά 
θεμελιώδη παράγοντα για τις δραστηριότητές τους, επιτρέποντας την κινητοποίηση 
εθελοντών αλλά και διευκολύνοντας και ασκώντας πίεση για την πρόσβαση σε άλλες πηγές 
χρηματοδότησης και/ή συνεισφορές σε είδος. 

Ωστόσο, η μείωση των αποθεμάτων παρέμβασης κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών και 
η προβλεπόμενη έλλειψη τέτοιων αποθεμάτων στο μέλλον στερούν από το ΠΔΤΑ τον αρχικό 
λόγο ύπαρξής του και η λειτουργία του αναμένεται να διακοπεί στο τέλος του 2013. Ενόψει 
της ζήτησης, η διακοπή του ΠΔΤΑ στο τέλος του τρέχοντος έτους χωρίς αντικατάστασή του 
από νέο πρόγραμμα θα αποτελέσει εξαιρετικά σοβαρή απειλή για τη λειτουργία των 
προγραμμάτων επισιτιστικής βοήθειας σε πολλά κράτη μέλη. Μεγάλες φιλανθρωπικές 
οργανώσεις και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που εκπροσωπούν τράπεζες 
τροφίμων, όπως επίσης και οργανώσεις που ασχολούνται με παιδιά και αστέγους ή δρουν για 
λογαριασμό τους, έχουν απευθύνει επανειλημμένα έκκληση για συνέχιση της στήριξης της 
ΕΕ και μετά το 2013. Το ίδιο έχει πράξει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και η 
ΕΟΚΕ, η Επιτροπή των Περιφερειών και περιφερειακές και τοπικές αρχές σε ολόκληρη την 
Ένωση. 

Βασικά στοιχεία του προτεινόμενου Ταμείου

Νομική βάση της παρούσας πρότασης αποτελεί το άρθρο 175 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ. Στο 
άρθρο αυτό προβλέπεται η θέσπιση «ειδικών δράσεων» πέρα από τα πλαίσια των 
διαρθρωτικών ταμείων που οδηγούν στην «ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής [της ΕΕ]» (άρθρο 174 της ΣΛΕΕ).

Το προτεινόμενο Ταμείο, το οποίο θα διαθέτει προϋπολογισμό 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για 
την περίοδο 2014-2020, θα καθιερώσει ένα νέο, ευρύτερο μέσο που θα βασίζεται εν μέρει 
στην εμπειρία του ΠΔΤΑ παρέχοντας στήριξη στα εθνικά συστήματα που ασχολούνται με 
προβλήματα στέρησης τροφής, ενώ ταυτόχρονα θα αφιερώνει μέρος των πόρων του για 
παροχή υλικής βοήθειας με τη μορφή άλλων αγαθών, πέραν των τροφίμων, σε αστέγους 
και/ή παιδιά, και για συνοδευτικά μέτρα με στόχο την κοινωνική επανένταξη των ατόμων στα 
οποία θα παρέχει βοήθεια.

Το Ταμείο θα απευθύνεται είτε άμεσα σε απόρους ή σε νοικοκυριά στα κράτη μέλη, των 
οποίων η ανάγκη για βοήθεια αναγνωρίζεται από εθνικές αρχές ή οργανώσεις-εταίρους, είτε 
έμμεσα μέσω της παροχής τροφίμων και αγαθών σε αστέγους ή παιδιά. Τα κράτη μέλη θα 
σχεδιάζουν και θα παρέχουν βοήθεια σύμφωνα με τα εθνικά συστήματά τους, ενώ τα 
κριτήρια για την κατανομή της βοήθειας θα εναπόκεινται στην αρμοδιότητα των κρατών 
μελών ή των οργανώσεων-εταίρων. 

Το Ταμείο θα τεθεί σε εφαρμογή με επιμερισμένη διαχείριση βάσει ενός απλοποιημένου 
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συστήματος υλοποίησης της πολιτικής για τη συνοχή (ήτοι επταετές επιχειρησιακό 
πρόγραμμα ανά κράτος μέλος, χρήση επιλογών απλουστευμένου κόστους και 
εξορθολογισμένη δημοσιονομική διαχείριση). Οι οργανώσεις-εταίροι θα είναι δημόσιοι 
φορείς ή ΜΚΟ και θα παρέχουν βοήθεια άμεσα, ενώ θα αναλαμβάνουν επίσης συνοδευτικά 
μέτρα κοινωνικής ενσωμάτωσης. . 

Συμπέρασμα

Η στήριξη που επιδιώκεται από αυτό το προτεινόμενο Ταμείο δεν θα πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ως υποκατάστατο των ολοκληρωμένων πολιτικών που απαιτούνται για τη 
μείωση και, τελικά, την εξάλειψη της φτώχειας. Τούτο εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση 
τόσο για την Ένωση όσο και για τα κράτη μέλη.

Επιπλέον, οι πόροι που προτείνονται για το εν λόγω Ταμείο είναι εξαιρετικά περιορισμένοι 
και κάθε άλλο παρά επαρκείς. Εκτιμάται ότι από το Ταμείο θα επωφελούνται δύο 
εκατομμύρια άτομα ετησίως σε ολόκληρη την Ένωση, δηλαδή μόλις το ένα εικοστό του 
πληθυσμού που υποφέρει από σοβαρή υλική στέρηση (και ένας εκτιμώμενος αριθμός 
τεσσάρων εκατομμυρίων ατόμων με δεδομένα τα ενδεχόμενα αποτελέσματα μόχλευσης). 
Χάριν σύγκρισης αναφέρεται ότι το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ καταβάλλει 100 
δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, κατά προσέγγιση, για να βοηθήσει επιλέξιμα νοικοκυριά, 
γυναίκες, βρέφη και παιδιά να καλύψουν τις επισιτιστικές ανάγκες τους. 

Κατόπιν τούτου, η πρόταση της Επιτροπής είναι αξιέπαινη. Το νέο Ταμείο θα επιτρέψει στην 
Ένωση να συνεχίσει να συμβάλλει στον μετριασμό ορισμένων από τις χειρότερες μορφές 
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού στην Ευρώπη. Εν προκειμένω, είναι ιδιαιτέρως 
ευπρόσδεκτες οι ειδικές προτάσεις της Επιτροπής όσον αφορά τις πληρωμές προς 
δικαιούχους (άρθρο 39) και την προχρηματοδότηση (άρθρο 41). Το ίδιο ισχύει και για τις 
προσπάθειες απλούστευσης των διαδικασιών υλοποίησης: η διοικητική επιβάρυνση, 
ιδιαιτέρως των οργανώσεων-εταίρων, θα πρέπει να διατηρηθεί στο ελάχιστο. 

Η εστίαση σε άτομα που διατρέχουν κίνδυνο υλικής στέρησης και στέρησης τροφής, και 
ειδικότερα στους άστεγους, τα παιδιά και τα νοικοκυριά με παιδιά, καθώς και σε συνοδευτικά 
μέτρα κοινωνικής ενσωμάτωσης θα αντιμετωπίσει ορισμένες από τις χειρότερες και πλέον 
σοβαρές μορφές στέρησης και, επίσης, θα ενισχύσει τις υφιστάμενες και τις σχεδιαζόμενες 
προσπάθειες της ΕΕ στους εν λόγω τομείς. 

Η προτεινόμενη ευρωπαϊκή πλατφόρμα θα επιτρέψει στα κράτη μέλη, στις οργανώσεις-
εταίρους και σε άλλους να ανταλλάξουν γνώσεις και να προαγάγουν περισσότερο 
στρατηγικές προσεγγίσεις για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού.

Επίσης, θα συμβάλει στην επίτευξη άλλων πολιτικών της ΕΕ, όπως στον τομέα της δημόσιας 
υγείας και των απορριμμάτων τροφών.

Γενικά, παρά τους περιορισμούς του, το Ταμείο διαθέτει τη δυνατότητα να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της ζωής των ατόμων που ζουν στο περιθώριο της κοινωνίας, 
ειδικότερα των αστέγων και των παιδιών που υποφέρουν από υλική στέρηση, όπως επίσης 
και των νοικοκυριών με παιδιά που αντιμετωπίζουν υλική στέρηση, καθώς και να τους 
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βοηθήσει να διάγουν αξιοπρεπή βίο. Θα μπορούσε να βοηθήσει πολλούς να ξεφύγουν από τη 
φτώχεια και, ενδεχομένως, να ενταχθούν στην απασχόληση, συμβάλλοντας έτσι στην 
επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η στρατηγική Ευρώπη 2020 για την απασχόληση και την 
κοινωνική ενσωμάτωση.

Με δεδομένα τα (αυξανόμενα) επίπεδα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού σε 
ολόκληρη την Ένωση και δεδομένου ότι θα παράσχει προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία, η νέα 
αυτή πρωτοβουλία είναι τόσο αναγκαία όσο και πλήρως αιτιολογημένη, ιδίως με φόντο τη 
στρατηγική Ευρώπη 2020 και τις υφιστάμενες και προσεχείς πρωτοβουλίες που σχετίζονται 
με την παιδική φτώχεια και την έλλειψη στέγης.

Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρομέτρου του 2010, μετά την ανεργία, οι Ευρωπαίοι πολίτες 
θεωρούν την καταπολέμηση της φτώχειας την πιο σημαντική πρόκληση που αντιμετωπίζει η 
Ένωση. 

Το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) επισημαίνει τον σεβασμό της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και την αλληλεγγύη ως βασικές αξίες της Ένωσης. Το άρθρο 3 της 
ίδιας Συνθήκης αναφέρει ότι η Ένωση έχει σκοπό «να προάγει την ειρήνη,  τις αξίες της και 
την ευημερία των λαών της» και δεσμεύει την Ένωση να εργάζεται για την κοινωνική 
πρόοδο, να καταπολεμά την κοινωνική δικαιοσύνη και να προστατεύει τα δικαιώματα του 
παιδιού. 

Βασιζόμενο στην εμπειρία του ΠΔΤΑ, ένα νέο Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Απόρους συνιστά έμπρακτη έκφραση των βασικών αξιών και αρχών της Ένωσης και απτή 
αναγνώριση του γεγονότος ότι η Ένωση είναι πρόθυμη να αναλάβει τον ρόλο της για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 


