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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletjavaslatról
(COM(2012) 0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD)

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2012)0617),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
175. cikkének (3) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C7-0358/2012),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel a Svéd Királyság Parlamentje (Riksdag), a brit Lordok Háza és a brit alsóház, 
valamint a német Bundestag által a szubszidiaritás és az arányosság elvének 
alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményekre, 
amelyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás 
elvével,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (...)-i véleményére1,

– tekintettel a Régiók Bizottsága ...-i véleményére2

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére, valamint a Költségvetési 
Bizottság, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság, a Regionális Fejlesztési Bizottság, a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság, illetve a Nőjogi és Esélyegyenlőségi 
Bizottság véleményére (A7-0000/2013),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. hangsúlyozza, hogy a jogalkotási javaslatban feltüntetett pénzügyi keret jelzésértékűnek 
tekintendő, és végleges meghatározására csak azután kerül sor, hogy megállapodás 
született a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret 
tekintetében;

3. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 

                                               
1 HL L … (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).
2 HL L … (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).
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módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.
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Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) 2010-ben az európaiak közel 
egynegyedét (119,6 millió lakost) 
fenyegette a szegénység vagy a társadalmi 
kirekesztés. Ez mintegy 4 millióval több az 
előző évinél. 

Or. en

Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. en

Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az ETHOS (a hajléktalanság és a 
lakhatási kirekesztettség európai 
tipológiája) fogalommeghatározása az 
egyik lehetséges kiindulópont ahhoz, hogy 
az alapot a súlyosan rászoruló személyek 
különböző kategóriáihoz eljuttassák.

Or. en

Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az alapnak és a kapcsolódó operatív 
programoknak meg kell felelniük 
különösen az európai szociális és 
környezetvédelmi politikáknak, például a 
megkülönböztetés és az élelmiszer-
hulladék elleni küzdelemnek.

Or. en
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Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Annak érdekében, hogy a 
leghatékonyabb és legmegfelelőbb módon 
reagáljanak a leginkább rászoruló 
személyek különböző igényeire és jobban 
elérjék e személyeket, a partnerségi elvet 
az alap minden szakaszában alkalmazni 
kell.

Or. en

Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az egyes operatív programok 
minőségének és kialakításának javítása, 
valamint az alap eredményességének és 
hatékonyságának értékelése érdekében 

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

előzetes és utólagos értékeléseket kell 
végezni. Ezeket az értékeléseket a 
tagállamokban fennálló relatív 
szegénységgel és az operatív program 
keretében támogatásban részesülő, 
leginkább rászoruló személyekkel 
kapcsolatos felmérésekkel, valamint 
szükség esetén a programozási időszakban 
végzett értékelésekkel kell kiegészíteni. Az 
értékelések folyamán a magánélet és az 
adatok védelmére vonatkozó előírásokat 
szigorúan be kell tartani. Ezzel 
kapcsolatban meg kell határozni a 
tagállamok és a Bizottság feladatait.

Or. en

Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Ahogyan az Eurostat „Az anyagi 
nélkülözés mérése az Európai Unióban –
a teljes lakosságra és a gyermekekre 
vonatkozó mutatók” című tanulmánya 
hangsúlyozza, jelentős kutatások folynak 
az anyagi nélkülözéssel kapcsolatban, 
amelyek az anyagi nélkülözést elszenvedő 
háztartásokra, felnőttekre és gyermekekre 
vonatkozóan lehetővé teszik a még 
finomítottabb adatgyűjtést a közeljövőben.

Or. en

Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Meg kell határozni az alapból az 
operatív programokhoz nyújtott 

törölve
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társfinanszírozás mértékének 
legmagasabb szintjét az uniós források 
multiplikátor hatásának biztosítása 
céljából, egyúttal pedig az időszakos 
költségvetési nehézségekkel küzdő 
tagállamok helyzetére is megoldást kell 
találni.

Or. en

Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

felhasználhatók, feldolgozhatók vagy 
értékesíthetők a leginkább rászorulók 
számára kidolgozott program céljaira.

Or. en

Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Annak érdekében, hogy a 
társadalmon belül széles körű támogatást 
biztosítsanak a leginkább rászorulók 
számára, a tagállamoknak fel kell 
számolniuk az élelmiszer és alapvető 
fogyasztási cikkek vállalkozások által 
élelmiszerbankoknak, civil szervezeteknek 
és más érintett szereplőknek történő 
adományozásával kapcsolatos 
akadályokat.

Or. en

Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(18) Meg kell határozni az intézkedések 
azon típusait, amelyeket a Bizottság vagy a 
tagállamok kezdeményezésére – az alapból 
történő támogatással, technikai 
segítségnyújtásként – lehet végrehajtani.
Erről az irányító hatóságokkal és a 
partnerszervezetekkel szoros 
együttműködésben kell határozni. 

Or. en
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Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
42 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42a) Az alapnak – a hajléktalansággal 
kapcsolatos uniós stratégiáról szóló 2011. 
szeptember 14-i európai parlamenti 
állásfoglalással1 összhangban – hozzá kell 
járulnia a hajléktalanság felszámolására 
irányuló tagállami erőfeszítésekhez.
_____________
1 Elfogadott szövegek: P7_TA(2011)0383.

Or. en
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Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. cikk 2. cikk

A következő meghatározásokat kell 
alkalmazni:

E rendelet alkalmazásában a következő 
meghatározásokat kell alkalmazni:

Or. en

Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. cikk 2. cikk
1) „leginkább rászoruló személyek”: olyan 
természetes személyek, egyének, vagy az e 
személyekből álló családok, háztartások 
vagy csoportok, akiknek rászorultságát a 
nemzeti illetékes hatóságok által 
elfogadott, vagy a partnerszervezetek által 
megállapított és az említett illetékes 
hatóságok által jóváhagyott objektív 
kritériumok szerint határozták meg;

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

Or. en

Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. cikk 2. cikk
2) „partnerszervezet”: olyan közszervezet 
vagy nonprofit szervezet, amely
közvetlenül vagy más partnerszervezetek 

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

révén élelmiszert és/vagy árukat juttat a 
leginkább rászoruló személyekhez, és 
amelynek műveleteit a 29. cikk 
(3) bekezdésének b) pontja értelmében az 
irányító hatóság választja ki;

Or. en

Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. cikk 2. cikk
7) „végső kedvezményezett”: az 
élelmiszert vagy termékeket kapó, illetve a 
kísérő intézkedések előnyeit élvező 
leginkább rászoruló személyek;

7) „végső kedvezményezett”: az 
élelmiszert vagy termékeket kapó, illetve a 
kísérő intézkedések előnyeit élvező 
leginkább rászoruló személyek, azaz az 
anyagi nélkülözés és az élelmiszerhiány 
kockázatának kitett személyek, különösen 
a hajléktalanok, a gyermekek és a 
gyermekes háztartások;

Or. en

Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – i pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. cikk 2. cikk
i. „kísérő intézkedések”: az élelmiszer és 
az áruk elosztásán túlmutató intézkedések, 
amelyek célja a társadalmi kirekesztés 
legyőzése és a végső kedvezményezettek 
életkörülményeinek javítása – a 
társadalomba való visszailleszkedésük és 
önálló, független életvitelük lehetővé 
tétele érdekében;

Or. en
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Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. cikk 3. cikk
(1) Az alap azáltal ösztönzi a társadalmi 
kohéziót az Unión belül, hogy az 
Európa 2020 stratégiának megfelelően 
hozzájárul a szegénység és társadalmi 
kirekesztés kockázatának kitett lakosok 
számát legalább 20 millióval csökkenteni 
kívánó célkitűzés megvalósításához. Az 
alap a leginkább rászoruló személyek 
számára nyújtott nem pénzügyi jellegű 
támogatás biztosításával hozzájárul az 
Unión belüli szegénység legsúlyosabb 
formáinak enyhítésére irányuló konkrét 
célkitűzés megvalósításához. E célkitűzés 
megvalósításának mérése az alapból
támogatásban részesülő személyek 
számával történik.

(1) Az alap azáltal ösztönzi a társadalmi 
kohéziót az Unión belül, hogy az 
Európa 2020 stratégiának megfelelően 
hozzájárul a szegénység és társadalmi 
kirekesztés kockázatának kitett lakosok 
számát legalább 20 millióval csökkenteni 
kívánó célkitűzés megvalósításához. Az 
alap a leginkább rászoruló személyek 
számára nyújtott nem pénzügyi jellegű 
támogatás biztosításával hozzájárul az 
Unión belüli szegénység legsúlyosabb 
formáinak enyhítésére irányuló konkrét 
célkitűzés megvalósításához, és az 
élelmiszer-szegénység felszámolására 
irányuló fenntartható megoldások 
előmozdításához. E célkitűzés 
megvalósításának mérése a kísérő 
intézkedésekből kézzelfogható segítségben 
és támogatásban részesülő személyek 
számával, valamint ennek a leginkább 
rászoruló személyekre vonatkozó 
támogatási struktúrákra tett hatásával
történik.

Or. en

Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. cikk 4. cikk
(1) Az alap olyan nemzeti programokat 
támogat, amelyek keretében a 
hajléktalanok és a gyermekek számára 

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

felhasználásra szánt egészséges élelmiszert 
és alapvető fogyasztási cikkeket, többek 
között kezdőcsomagokat juttatnak el a 
tagállamok által kiválasztott 
partnerszervezeteken keresztül.

Or. en

Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. cikk 4. cikk
(2) Az alap az élelmiszer- és 
termékelosztást kiegészítő, a leginkább 
rászoruló személyek újbóli társadalmi 
beilleszkedéséhez hozzájáruló kísérő 
intézkedéseket is támogathat.

(2) Az alap az élelmiszer- és 
termékelosztást kiegészítő, a leginkább 
rászoruló személyek újbóli társadalmi 
beilleszkedéséhez, egészségesebb 
életmódjához és táplálkozásához
hozzájáruló, valamint emberi méltóságuk 
védelmére irányuló kísérő intézkedéseket, 
többek között kísérleti projekteket is 
támogathat. 

Or. en

Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. cikk 4. cikk
(3) Az alap ösztönzi a kölcsönös tanulást, a 
hálózatépítést és a bevált gyakorlatok 
terjesztését a leginkább rászoruló 
személyeknek nyújtott nem pénzügyi 
jellegű támogatás területén.

(3) Az alap a kulcsfontosságú területein 
nyújtott szakpolitikai iránymutatásra 
vonatkozó európai keret kiépítésével 
ösztönzi a kölcsönös tanulást, a 
hálózatépítést és a bevált gyakorlatok 
terjesztését a leginkább rászoruló 
személyeknek nyújtott nem pénzügyi 
jellegű támogatás területén. 
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Or. en

Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. cikk 5. cikk
(14) Az alapból származó támogatást a 
Bizottság és a tagállamok közötti szoros 
együttműködés révén kell megvalósítani.

(3) Az alapból származó támogatást a 
Bizottság és a tagállamok, valamint a civil 
társadalmat és a partnerszervezeteket 
képviselő testületek közötti szoros 
együttműködés révén kell nyújtani.

Or. en

Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. cikk 5. cikk
(4a) Az operatív programok előkészítése 
érdekében a tagállamok szorosan 
együttműködnek az illetékes regionális, 
helyi és más hatóságokkal, valamint a 
civil társadalmat képviselő szervezetekkel, 
többek között a szegénységellenes 
szervezetekkel és a leginkább rászoruló 
személyek érdekeit képviselő 
partnerszervezetekkel, valamint az anyagi 
támogatás rászorulóknak való 
szétosztásával foglalkozó szervezetekkel.

Or. en

(Ki kell javítani a bizottsági javaslat angol változatának téves számozását.)
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Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. cikk 5. cikk
(17) A saját felelősségi körüknek 
megfelelően a Bizottság és a tagállamok 
biztosítják az összhangot az Európai 
Szociális Alappal, valamint más uniós 
politikákkal és eszközökkel.

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

Or. en

(Ki kell javítani a bizottsági javaslat angol változatának téves számozását.)

Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. cikk 5. cikk
(21) A Bizottság és a tagállamok 
biztosítják a nemek közötti egyenlőség és a 
nemi dimenzió elvének integrálását az alap 
végrehajtásának különböző szakaszaiban. 
A Bizottság és a tagállamok megteszik a 
megfelelő lépéseket a nemen, faji vagy 
etnikai származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, koron 
vagy szexuális irányultságon alapuló 
bármilyen megkülönböztetés 
megakadályozása érdekében az alaphoz 
való hozzáférés igénybevétele során.

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

Or. en

(Ki kell javítani a bizottsági javaslat angol változatának téves számozását.)
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Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. cikk 5. cikk
(22) Az alap által finanszírozott műveletek 
megfelelnek a vonatkozó uniós és nemzeti 
jogoknak. Az alap különösen csak olyan 
élelmiszer- vagy termékelosztás 
támogatására használható fel, amely 
megfelel a fogyasztói termékbiztonságra 
vonatkozó uniós jogszabálynak.

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

Or. en

(Ki kell javítani a bizottsági javaslat angol változatának téves számozását.)

Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 11 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. cikk 5. cikk

(11a) Az élelmiszerek kiválasztása a 
kiegyensúlyozott táplálkozás elvei alapján 
történik, és hozzájárul a végső 
kedvezményezettek egészségéhez és 
jóllétéhez. Az élelmiszer-ipari termékek és 
adott esetben áruk kiválasztási 
szempontjai ugyancsak figyelembe veszik 
az éghajlati és környezeti vonatkozásokat, 
különösen az élelmiszer-hulladék 
csökkentése céljából.

Or. en

(Ki kell javítani a bizottsági javaslat angol változatának téves számozását.)
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Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 12 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. cikk 5. cikk
(23) A tagállamok és a kedvezményezettek 
objektív kritériumok alapján választják ki 
az élelmiszer-ipari termékeket és árukat. 
Az élelmiszer-ipari termékek és adott 
esetben áruk kiválasztási szempontjai 
ugyancsak figyelembe veszik az éghajlati 
és környezeti vonatkozásokat, különösen 
az élelmiszer-hulladék csökkentése 
céljából.

(12) A tagállamok és a kedvezményezettek 
objektív kritériumok, többek között 
táplálkozási iránymutatások alapján 
választják ki az élelmiszer-ipari termékeket 
és árukat. Az élelmiszer-ipari termékek és 
adott esetben áruk kiválasztási szempontjai 
ugyancsak figyelembe veszik az éghajlati, 
egészségügyi és környezeti 
vonatkozásokat. 

Or. en

(Ki kell javítani a bizottsági javaslat angol változatának téves számozását.)

Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 12 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. cikk 5. cikk

(12a) A Bizottság, a tagállamok és a 
partnerszervezetek az elosztási lánc 
minden szakaszában hozzájárulnak az 
élelmiszer-hulladék elleni küzdelemhez.

Or. en

Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. cikk 6. cikk
(3) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
határozatot fogad el a globális források 

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

tagállamok szerint éves bontásban történő 
megállapításáról, a(z) […]/EU rendelet 
(közös rendelkezésekről szóló rendelet) 
84. cikke (5) bekezdésével összhangban, az 
e cikk (4) bekezdésének sérelme nélkül, az 
Eurostat által az alábbiakkal kapcsolatban 
meghatározott legfrissebb mutatók 
figyelembevételével:

Or. en

Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. cikk 6. cikk
a) a súlyos anyagi nélkülözésben élő 
lakosság;

a) a súlyos anyagi nélkülözésben, 
különösen élelmiszer-szegénységben élő 
lakosság;

Or. en

Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. cikk 7. cikk
a) Az anyagi nélkülözés operatív program 
keretében orvosolandó formájának 
(formáinak) meghatározása és 
kiválasztásuk indokolása, valamint az 
anyagi nélkülözés orvosolni kívánt 
típusainak és az élelmiszer- és 
termékelosztás, valamint a biztosítani 
kívánt kísérő intézkedések fő jellemzőinek 
és célkitűzéseinek leírása, a 14. cikkel 
összhangban elvégzett előzetes értékelés 
eredményeire figyelemmel;

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

Or. en

Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. cikk 9. cikk
(1) A tagállamok az operatív program 
módosítására vonatkozó kérelmet 
nyújthatnak be. Ehhez csatolni kell a 
felülvizsgált operatív programot és a 
módosítás indokolását.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Platform Együttműködés és a bevált gyakorlatok 
cseréje

Or. en

Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. cikk 10. cikk
(1) A Bizottság a leginkább rászoruló 
személyek részére biztosított nem pénzügyi 
jellegű segítségnyújtás területén folytatott
tapasztalatcsere ösztönzése, kapacitás- és 

(1) A Bizottság a tapasztalatcsere 
ösztönzése, a kapacitásépítés, 
hálózatépítés és innováció elősegítése, 
valamint az alappal kapcsolatos lényeges 
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hálózatépítés elősegítése, valamint a
lényeges eredmények terjesztése céljából 
uniós szintű platformot hoz létre.

eredmények terjesztése céljából uniós 
szintű platformot hoz létre.

Or. en

Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. cikk
(1a) Ezzel kapcsolatban a Bizottság a 
transznacionális tevékenységeket, például 
a partnerszervezetek bevonásával 
megvalósuló tanulmányutakat és szakértői 
felülvizsgálatokat is elősegíti.

Or. en

Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. cikk 10. cikk
(2) A Bizottság ezenfelül évente legalább 
egy alkalommal tanácskozik a 
partnerszervezeteket uniós szinten 
képviselő szervezetekkel az alapból 
származó támogatás megvalósulásáról.

(2) A Bizottság ezenfelül évente legalább 
egy alkalommal tanácskozik a 
partnerszervezeteket uniós szinten 
képviselő szervezetekkel az alapból 
származó támogatás megvalósulásáról, 
majd ezt követően jelentést készít az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. en

Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat
III cím – 10 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. cikk
Nemzeti monitoring bizottság

(1) A tagállamok operatív programjuk 
hatékony végrehajtásának biztosítása 
céljából monitoring bizottságot hoznak 
létre. 
(2) A monitoring bizottság összetételét 
tekintve az illetékes regionális, helyi és 
más hatóságokból, valamint a civil 
társadalmat képviselő szervezetekből, 
többek között a szegénységellenes 
szervezetekből és a leginkább rászoruló 
személyek érdekeit képviselő 
partnerszervezetekből, valamint az anyagi 
támogatás rászorulóknak való 
szétosztásával foglalkozó szervezetekből 
áll.

Or. en

Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. cikk 11. cikk
(8a) A Bizottság az éves végrehajtási 
jelentések és a záró végrehajtási jelentések 
összefoglalóját benyújtja az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. 

Or. en

Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. cikk 12. cikk
(1) A Bizottság és az egyes tagállamok 
2014-től 2022-ig – eltérő megállapodás 
hiányában – évente legalább egy 
alkalommal összeülnek, hogy 
megvizsgálják az operatív program 
végrehajtása terén elért előrelépéseket, 
figyelembe véve az éves végrehajtási 
jelentést és adott esetben a 11. cikk 
(7) bekezdésében említett bizottsági 
észrevételeket.

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

Or. en

Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. cikk 12. cikk
(3) A tagállam biztosítja, hogy az ülés után 
megfelelően nyomon kövessék a Bizottság 
esetleges észrevételeit.

(3) A tagállam biztosítja, hogy az ülés után 
megfelelően nyomon kövessék a Bizottság 
esetleges észrevételeit, és a következő évi 
vagy – adott esetben – a következő évekre 
vonatkozó végrehajtási jelentésben kitér 
erre.

Or. en

Módosítás 45
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. cikk
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fa) a várható teljesítményeknek az alap 
célkitűzéseihez való hozzájárulását;

Or. en

Módosítás 46
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. cikk

fb) az érdekelt felek, többek között a civil 
társadalom és a nem kormányzati 
szervezetek eredményes bevonását az 
operatív program tervezésébe és 
végrehajtásába;

Or. en

Módosítás 47
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. cikk 15. cikk
(1) Az irányító hatóság a programozási 
időszak során értékeléseket készíthet az 
operatív program eredményességéről és 
hatékonyságáról.

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

Or. en

Módosítás 48
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. cikk 15. cikk
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(2) Az irányító hatóságnak 2017-ben és
2021-ben a Bizottság által biztosított 
sablon szerint strukturált felmérést kell 
készítenie a végső kedvezményezettekről. 
A Bizottság végrehajtási aktus útján 
fogadja el ezt a sablont. A végrehajtási 
aktus elfogadására a 60. cikk 
(2) bekezdésében említett tanácsadó 
bizottsági eljárás szerint kerül sor.

(2) Az irányító hatóságnak 2017-ben és 
2021-ben a Bizottság által biztosított 
sablon szerint strukturált felmérést kell 
készítenie a végső kedvezményezettekről. 
A Bizottság az érdekelt felekkel folytatott 
konzultációt követően végrehajtási 
aktusokat fogad el, amelyek 
meghatározzák a sablont.  A végrehajtási 
aktus elfogadására a 60. cikk 
(2) bekezdésében említett tanácsadó 
bizottsági eljárás szerint kerül sor.

Or. en

Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. cikk 15. cikk
(3) A Bizottság saját kezdeményezésére 
elvégezheti az operatív programok
értékelését.

(3) A Bizottság saját kezdeményezésére 
értékelheti az operatív programokat.

Or. en

Módosítás 50
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. cikk

(3a) A Bizottság legkésőbb 2018 
márciusáig előterjeszti az alap középtávú 
értékelését, és továbbítja azt az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. en
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Módosítás 51
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17. cikk 17. cikk
(1) Az alap által támogatott 
intézkedésekről a tagállam információt 
szolgáltat, és népszerűsíti azokat. A 
tájékoztatás címzettjei a leginkább 
rászoruló személyek, a média és a 
szélesebb közönség. A tájékoztatásnak ki 
kell emelnie az Unió szerepét és 
biztosítania kell az alapból származó 
hozzájárulás láthatóságát.

(1) Az alap által támogatott 
intézkedésekről a tagállam információt 
szolgáltat, és népszerűsíti azokat. A 
tájékoztatás címzettjei elsősorban a 
leginkább rászoruló személyek, valamint a 
szélesebb közönség és a média. A 
tájékoztatásnak ki kell emelnie az Unió 
szerepét és biztosítania kell az alapból 
származó hozzájárulás láthatóságát olyan 
módon, hogy ne bélyegezze meg a végső 
kedvezményezetteket. 

Or. en

Módosítás 52
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17. cikk 17. cikk
(1) Egy művelet végrehajtása során a 
kedvezményezettek és a partnerszervezetek 
úgy tájékoztatják a nyilvánosságot az 
alaptól kapott támogatásról, hogy a 
nyilvánosság számára jól látható helyen, az 
élelmiszer, a termékek és a kísérő 
intézkedések biztosításának valamennyi 
helyszínén – kivéve, ha az elosztás 
körülményei miatt erre nincs lehetőség –
legalább egy (minimum A3-as méretű) 
plakátot helyeznek el, amely tájékoztatást 
ad a műveletről, többek között az Uniótól 
kapott pénzügyi támogatásról.

(1) Egy művelet végrehajtása során a 
kedvezményezettek és a partnerszervezetek 
úgy tájékoztatják a nyilvánosságot az 
alaptól kapott támogatásról, hogy a 
nyilvánosság számára jól látható helyen, az 
élelmiszer, a termékek és a kísérő 
intézkedések biztosításának valamennyi 
helyszínén – kivéve, ha az elosztás 
körülményei miatt erre nincs lehetőség –
legalább egy (minimum A3-as méretű) 
plakátot helyeznek el, amely a végső 
kedvezményezettek megbélyegzése nélkül 
tájékoztatást ad a műveletről, többek között 
az Uniótól kapott pénzügyi támogatásról.

Or. en
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Módosítás 53
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Társfinanszírozás Finanszírozás

Or. en

Módosítás 54
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18. cikk 18. cikk
(1) Az operatív program társfinanszírozási
aránya nem lehet magasabb a támogatható 
közkiadások 85 %-ánál.

(1) Az operatív program finanszírozási
aránya a támogatható közkiadások 100%-a.

Or. en

Módosítás 55
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18. cikk 18. cikk

(2) A Bizottság operatív programot 
elfogadó határozata rögzíti az operatív 
program esetében alkalmazandó 
társfinanszírozási arányt és az alapból 
igénybe vehető támogatás maximális 
összegét.

törölve

Or. en
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Módosítás 56
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18. cikk 18. cikk

(3a) Az időközi kifizetések és a 
végsőegyenleg-kifizetések révén nyújtott 
uniós támogatás nem haladhatja meg az 
operatív programot jóváhagyó bizottsági 
határozatban előírt, az alapból nyújtott 
támogatás legmagasabb összegét.

Or. en

Módosítás 57
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. cikk törölve
Kifizetések emelése az átmeneti 
költségvetési nehézségekkel küzdő 
tagállamok esetében
(1) A tagállam kérésére az időközi 
kifizetést és a végső egyenleg összegét az 
operatív programra vonatkozó 
társfinanszírozási arányhoz képest 
10 százalékponttal növelt szintnek 
megfelelő összeggel lehet megemelni. A 
megemelt arány, amely nem lépheti túl a 
100 %-ot, az olyan kifizetési kérelmekre 
vonatkozik, amelyek azzal a számviteli 
időszakkal kapcsolatosak, amelyre a 
tagállam a kérelmét benyújtotta, és az azt 
követő számviteli időszakokra, amelyek 
során a tagállam megfelel az alábbi 
feltételek egyikének:
h) amennyiben az érintett tagállam 
bevezette az eurót, makrofinanszírozási 
támogatást kap az Uniótól a 
407/20107/EU tanácsi rendelettel 
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összhangban;
i) amennyiben az érintett tagállam nem 
vezette be az eurót, középtávú 
finanszírozási támogatást kap a 
332/20028/EK tanácsi rendelet 
értelmében;
j) a finanszírozási támogatás folyósítása 
az Európai Stabilitási Mechanizmus 
létrehozásáról szóló szerződés szerint 
történik.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak ellenére 
az időközi kifizetések és a végsőegyenleg-
kifizetések révén nyújtott uniós támogatás 
nem haladhatja meg a közpénzekből 
folyósított támogatást és az operatív 
programot jóváhagyó bizottsági 
határozatban előírt, az alapból nyújtott 
támogatás legmagasabb összegét.

Or. en

Módosítás 58
Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21. cikk 21. cikk
(1) A hajléktalanoknak és a 
gyermekeknek szánt élelmiszert és 
termékeket maguk a partnerszervezetek is 
beszerezhetik.

(1) A végfelhasználóknak személyes 
felhasználásra szánt élelmiszert és 
termékeket maguk a partnerszervezetek is 
beszerezhetik.

Or. en

Módosítás 59
Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21. cikk 21. cikk
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(2) Az élelmiszert és termékeket 
közszervezet is megvásárolhatja, és 
díjmentesen a partnerszervezetek 
rendelkezésére bocsáthatja. Ebben az 
esetben az élelmiszer az egységes közös 
piacszervezésről szóló …/.../EU rendelet 
15. cikkének megfelelően rendelkezésre 
bocsátott intervenciós készletekből 
származó termékek felhasználásából, 
feldolgozásából vagy értékesítéséből is 
származhat, feltéve, hogy ez a gazdaságilag 
legkedvezőbb lehetőség, és nem késlelteti 
indokolatlanul az élelmiszerek 
partnerszervezetekhez való szállítását. 
Minden olyan összeg, amely e készletekkel 
kapcsolatos ügyletből származik, a 
leginkább rászoruló személyek javára 
használandó fel, és nem használható fel a 
tagállamok e rendelet 18, cikkében előírt, 
a program társfinanszírozására vonatkozó 
kötelezettségeinek csökkentésére.

(2) Az élelmiszert és termékeket 
közszervezet is megvásárolhatja, és 
díjmentesen a partnerszervezetek 
rendelkezésére bocsáthatja. Ebben az 
esetben az élelmiszer az egységes közös 
piacszervezésről szóló …/.../EU rendelet 
15. cikkének megfelelően rendelkezésre 
bocsátott intervenciós készletekből 
származó termékek felhasználásából, 
feldolgozásából vagy értékesítéséből is 
származhat, feltéve, hogy ez a gazdaságilag 
legkedvezőbb lehetőség, és nem késlelteti 
indokolatlanul az élelmiszerek 
partnerszervezetekhez való szállítását. 
Minden olyan összeg, amely e készletekkel
kapcsolatos ügyletből származik, a 
leginkább rászoruló személyek javára 
használandó fel. Ezek a programon felüli 
többletösszegek, amelyek nem csökkentik 
a tagállamok számára elkülönített 
költségvetések összegét.

Or. en

Módosítás 60
Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21. cikk 21. cikk
(4) Ezt az anyagi támogatásnyújtást 
díjmentesen kell eljuttatni a leginkább 
rászoruló személyekhez.

(4) Az élelmiszer- és anyagi 
támogatásnyújtást általában díjmentesen 
kell eljuttatni a leginkább rászoruló 
személyekhez. Amennyiben az operatív 
program kerete lehetővé teszi, a 
partnerszervezetek az élelmiszer vagy áru 
piaci ára legfeljebb 10%-ának 
megfizetését kérhetik a végső 
kedvezményezettektől.

Or. en
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Módosítás 61
Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

24. cikk 24. cikk
o) az élelmiszer, illetve a hajléktalanok 
vagy a gyermekek számára személyes 
felhasználásra szánt alapvető fogyasztási 
cikkek beszerzésének költségei;

o) az élelmiszer, illetve a végső 
kedvezményezettek számára személyes 
felhasználásra szánt alapvető fogyasztási 
cikkek beszerzésének költségei;

Or. en

Módosítás 62
Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – t p pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

24. cikk 24. cikk
p) amennyiben közszervezet a 
hajléktalanok és a gyermekek számára 
személyes felhasználásra szánt élelmiszert 
és alapvető fogyasztási cikket vásárol és 
partnerszervezetek számára továbbítja 
azokat, az élelmiszernek és a termékeknek 
a partnerszervezetek raktárába történő 
szállításának költségei, az a) pontban 
említett költségek 1 %-ának megfelelő 
átalányösszegként megadva;

p) amennyiben közszervezet a végső 
kedvezményezettek számára személyes 
felhasználásra szánt élelmiszert és alapvető 
fogyasztási cikket vásárol és 
partnerszervezetek számára továbbítja 
azokat, az élelmiszernek és a termékeknek 
a partnerszervezetek raktárába történő 
szállításának költségei, az a) pontban 
említett költségek 1 %-ának megfelelő 
átalányösszegként megadva;

Or. en

Módosítás 63
Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – r pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

24. cikk 24. cikk
r) a támogatást a leginkább rászoruló 
személyekhez közvetlenül eljuttató 

r) a támogatást a végső 
kedvezményezettekhez közvetlenül vagy 
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partnerszervezetek által vállalt, a 
társadalmi beilleszkedés megvalósítását 
célzó tevékenységek bejelentett költségei, 
az a) pontban említett költségek 5 %-ának 
megfelelő átalányösszegként megadva;

közvetve eljuttató partnerszervezetek által 
vállalt, a társadalmi beilleszkedés 
megvalósítását célzó tevékenységek 
bejelentett költségei, az a) pontban említett 
költségek 5 %-ának megfelelő 
átalányösszegként megadva;

Or. en
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INDOKOLÁS

Az Európa 2020 stratégiával az Európai Unió azt tűzte ki célul, hogy 2020-ig legalább 
20 millióval csökkenti a szegénység és társadalmi kirekesztés kockázatának kitett emberek 
számát. 

A gazdasági és pénzügyi válság azonban Unió-szerte fokozza a szegénységet és a társadalmi 
kirekesztést. 2011-ben csaknem 120 millió európai – ami két év alatt hatmilliós növekedést 
mutat, és mára a teljes lakosság közel egynegyedét jelenti – volt a szegénység vagy társadalmi 
kirekesztés kockázatának kitéve. Több mint 40 millióan élnek súlyos anyagi nélkülözésben. 
Minden tizedik 60 éven aluli személy alacsony munkaintenzitású háztartásban él.

Az anyagi nélkülözés egyik fő jellemzője, hogy valaki nem jut megfelelő mennyiségű és 
minőségű élelmiszerhez. 43 millió európai nem engedhet meg magának húsos, csirkés vagy 
halas (vagy ennek megfelelő vegetáriánus) ételt minden második nap, ami a WHO által 
meghatározott alapvető szükséglet. Az élelmiszer-szegénység különösen érzékenyen érinti a 
gyermekeket, és a silány étkezési minták kedvezőtlenül befolyásolhatják az agyfejlődést és a 
tanulási képességet, továbbá a gyermekek jövőbeli egészségét. 

Az anyagi nélkülözés egyik különösen súlyos formája a hajléktalanság. A hajléktalanok 
száma nehezen határozható meg, de egy becslés – 2009. októberi állapot szerint – Unió-szerte 
4,1 millióra teszi a számukat. A válság következtében a hajléktalanok száma emelkedik, 
továbbá a gyermekes családok, fiatal felnőttek (20% Dániában és 15% Hollandiában) és 
migráns hátterű személyek egyre nagyobb arányban fordulnak elő a hajléktalanok között.

2011-ben 25 millió gyermek volt kitéve a szegénység és a társadalmi kirekesztés 
kockázatának az Unióban. Csaknem hat millió gyermeknek nélkülöznie kell az új (nem 
használt) ruhákat, majdnem ötmilliónak pedig nincs két pár, méretben megfelelő cipője. 
Európa kollektív társadalmi és gazdasági jövője részben attól is függ, hogy mennyire vagyunk 
képesek megtörni a hátrányos helyzet generációról generációra való öröklődését, hiszen 
gyermekeink a teljes népességnél fokozottabban ki vannak téve a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés kockázatának (27,1% a 23,5%-kal szemben). A gyermekek csupán öt tagállamban 
(Ciprus, Dánia, Finnország, Svédország és Szlovénia) voltak kevésbé kitéve a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés kockázatának, mint a teljes lakosság. Valójában a gyermekekre 
vonatkozó kockázat még ott is fokozódik, ahol a szegénység és a társadalmi kirekesztés teljes 
kockázata stabil (pl. Németország). Az anyagi nélkülözésben élő gyermekek várhatóan 
kevésbé teljesítenek jól az iskolában, és kevésbé képesek kiteljesíteni a bennük rejlő 
lehetőségeket, mint tehetősebb társaik.

Ugyanakkor a gazdasági és pénzügyi válság csökkentette számos tagállam azon képességét, 
hogy támogassák a szegénység és a társadalmi kirekesztés kockázatának kitett polgáraikat. 
2011-ben a kockázatnak kitett személyek száma a 2008-as szintnek felelt meg, és a legtöbb 
tagállam semmiféle haladást nem ér el a 2020-as szegénységi és társadalmi kirekesztési célok 
irányában. 
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Az Uniónak a foglalkoztathatóság támogatására, a szegénység elleni küzdelemre és a 
befogadás ösztönzésére szolgáló mindenkori legfőbb eszköze az Európai Szociális Alap 
(ESZA). Az ESZA-nak a „foglalkoztatás élénkítését” célzó szándéka azt jelenti, hogy a 
legalapvetőbb igények kielégítésével küzdő személyek gyakran túlságosan távol esnek a 
munkaerőpiactól (pl. a gyermekek), vagy túlzottan el vannak zárva attól, hogy részesüljenek a 
munkaerő-piaci beavatkozások előnyéből (pl. a hajléktalanok).

1987 óta az EU azért működteti a leginkább rászorulóknak nyújtott támogatás programját, 
hogy lehetővé tegye a tagállamoknak, hogy az állami készletekben meglévő 
élelmiszerfelesleget (intervenciós készletek) élelmiszersegély kiosztására használják fel. 
2011-ben csaknem 19 millióan részesültek a leginkább rászoruló személyeknek szóló uniós 
élelmiszer-osztási programból. A részt vevő tagállamok száma a 2001-es kilencről 2012-re 
húszra emelkedett, miközben az eredetileg részt vevő tagállamok közül számos ország, 
például Németország, Hollandia, az Egyesült Királyság és Dánia már nem vesz részt a 
programban. Az Unió által támogatott számos kisebb volumenű társadalmi kísérleti projektet 
leszámítva jelenleg a leginkább rászoruló személyeknek szóló uniós élelmiszer-osztási 
program az egyetlen olyan uniós program, amely eléri a társadalom perifériáján élő 
embereket. Létrehozása óta a leginkább rászoruló személyeknek szóló uniós élelmiszer-
osztási program az élelmiszersegélyt nyújtó szervezetek fontos támogatási eszközévé vált. 
Amellett, hogy a programnak soha nem volt célja az élelmiszer-szegénység megoldása a 
tagállamokban, a leginkább rászoruló személyeknek szóló uniós élelmiszer-osztási 
programban és az ahhoz tartozó mellékszolgáltatásokban részt vevő szervezetek jelzése 
szerint e támogatás „kiszámíthatósága” elengedhetetlenül fontos a műveleteikhez, ugyanis 
lehetővé teszi önkéntesek mozgósítását, továbbá elősegíti és fokozza a más finanszírozási 
forrásokhoz és/vagy természetbeni hozzájárulásokhoz való hozzáférést. 

Az intervenciós készletek elmúlt évek során történt apadásával és e készletek jövőben várható 
hiányával azonban a leginkább rászoruló személyeknek szóló uniós élelmiszer-osztási 
program elveszítette eredeti szándékát, és 2013 végén megszűnik. Figyelemmel a keresletre, a 
leginkább rászoruló személyeknek szóló uniós élelmiszer-osztási program ez év végi 
megszüntetése – anélkül, hogy más program lépne a helyébe – igen súlyos veszélyt jelent 
számos tagállam élelmiszersegély-programjának működtetésére. Nagy jótékonysági 
intézmények, élelmiszerbankokat képviselő civil szervezetek, valamint gyermekekkel, 
hajléktalanokkal és számukra dolgozó szervezetek több ízben szorgalmazták az uniós 
támogatás 2013 utáni folytatását. Ugyanígy tett az Európai Parlament, az EGSZB, a Régiók 
Bizottsága, továbbá regionális és helyi hatóságok Unió-szerte. 

A javasolt alap fő elemei

E javaslat jogalapja az EUMSZ 175. cikkének (3) bekezdése. Ez a bekezdés olyan „egyedi 
fellépések” elfogadásáról rendelkezik a strukturális alapokon kívül, amelyek „a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió erősítését eredményezik” [az Unióban] (az EUMSZ 174. cikke).

A 2014–2020-as időszakra tervezett 2,5 milliárd eurós alap új, szélesebb körű eszközt hozna 
létre, amely azzal, hogy az élelmiszerhiánnyal foglalkozó nemzeti programokat segíti 
amellett, hogy forrásainak egy részét nem élelmiszertermékek formájában hajléktalanok 
és/vagy gyermekek anyagi segítésére és a támogatott személyek társadalmi reintegrációjára 
irányuló kísérő intézkedésekre fordítja, részben a leginkább rászoruló személyeknek szóló 
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uniós élelmiszer-osztási program tapasztalataira épít.

Az alap közvetlenül a tagállamokban élő leginkább rászoruló azon személyeket vagy 
háztartásokat célozná meg, akiknek rászorultságát nemzeti illetékes hatóságok vagy 
partnerszervezetek állapították meg, vagy közvetetten – élelmiszer- és termékosztáson 
keresztül – a hajléktalanokat vagy gyermekeket. A tagállamok a segítségnyújtást a nemzeti 
programokkal összhangban terveznék és valósítanák meg, a segítségnyújtás elosztására 
vonatkozó kritériumok megállapítása pedig a tagállamok vagy partnerszervezetek felelősségi 
körébe tartozna. 

Az alap végrehajtása megosztott irányítással történne a kohéziós politikát megvalósító 
egyszerűsített rendszer alapján (azaz egy hétéves tagállamonkénti operatív program, 
egyszerűsített költségelszámolás, valamint egyszerűsített pénzügyi irányítás alapulvételével). 
A partnerszervezetek közszervezetek vagy nem kormányzati szervezetek lennének, amelyek 
közvetlenül osztják el a segélyt, és a társadalmi befogadással kapcsolatos kísérő 
intézkedéseket is végrehajtanának. . 

Következtetés

A javasolt alap által tervezett támogatás nem léphet azon átfogó politikák helyébe, amelyek a 
szegénység csökkentéséhez és végső felszámolásához szükségesek.  Ez az Unió és a 
tagállamok számára egyaránt kihívás marad továbbra is.

Ezenkívül az alap számára tervezett források rendkívül korlátozottak, és messze nem 
elegendőek. Becslés szerint az alap évente kétmillió (illetve a potenciális katalizátorhatást 
figyelembe véve mintegy négymillió) személynek juttatna adományt Unió-szerte, ami a 
súlyos anyagi nélkülözésben élő lakosságnak csupán huszada. Összehasonlításul, az USA 
Mezőgazdasági Minisztériuma évente körülbelül 100 milliárd dollárt költ a rászoruló 
háztartások, nők, csecsemők és gyermekek élelmiszerigénye kielégítésének segítésére. 

Ennek fényében üdvözöljük a bizottsági javaslatot. Az új alap lehetővé tenné, hogy az Unió 
folytassa a szegénység és társadalmi kirekesztés legrosszabb formáinak enyhítésére irányuló 
tevékenységét Európában. E tekintetben a kedvezményezettek kifizetésével (39. cikk) és az 
előfinanszírozással (41. cikk) kapcsolatos konkrét bizottsági javaslatok különösen 
üdvözlendőek. Ugyanígy a végrehajtási eljárások egyszerűsítésére irányuló törekvések: az 
adminisztratív terheket – különösen a partnerszervezetekre nehezedő terheket – a lehető 
legalacsonyabban kell tartani. 

Az anyagi nélkülözésnek és élelmiszerhiánynak kitett személyek, főként a hajléktalanok, 
gyermekek és gyermekes háztartások, továbbá a társadalmi kirekesztéssel kapcsolatos kísérő 
intézkedések középpontba állítása a nélkülözés egyes legrosszabb és legsúlyosabb formáit 
kezelné, és erősítené a jelenlegi és tervezett uniós erőfeszítéseket ezeken a területeken. 

A javasolt európai platform lehetővé tenné, hogy a tagállamok, a partnerszervezetek és mások 
tanuljanak egymástól, és erősítsék a szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem 
sokkal inkább stratégiai megközelítését.

Más uniós politikák megvalósításához is hozzájárulna, például a közegészségügy és az 
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élelmiszer-hulladék témakörében.

Összességében az alapban – korlátai ellenére – benne rejlik a lehetőség, hogy fontos szerepet 
töltsön be a társadalom peremére szorult személyek, különösen a hajléktalanok, az anyagi 
nélkülözésben élő gyermekek és gyermekes háztartások életminőségének javítása terén, és 
méltó élethez segítse az említetteket. Sokakat rásegíthet a szegénységből kivezető útra, 
továbbá adott esetben munkához juttathatja őket, amivel hozzájárul az Európa 2020 stratégia 
foglalkoztatással és társadalmi befogadással kapcsolatos célkitűzéseinek eléréséhez.

Tekintettel a szegénység és a társadalmi kirekesztés Unió-szerte fennálló (növekvő) szintjére, 
figyelemmel továbbá arra, hogy ez az új kezdeményezés európai hozzáadott értéket 
képviselne, a kezdeményezés – különösen az Európa 2020 stratégia, valamint a 
gyermekszegénységgel és a hajléktalansággal kapcsolatos jelenlegi és tervezett 
kezdeményezések fényében – egyaránt szükséges és teljesen indokolt.

A 2010. évi Eurobarométer felmérés szerint az európai polgárok a munkanélküliség után a 
szegénység elleni küzdelmet látják az Unió előtt álló legfontosabb kihívásnak. 

Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2. cikke kiemeli az emberi méltóság tiszteletét és 
a szolidaritást mint az Unió alapértékeit. Ugyanezen szerződés 3. cikke az Unió céljaként 
jelöli meg „a béke, az általa vallott értékek és népei jólétének előmozdítását”, és kimondja az 
Unió elkötelezettségét a társadalmi haladás, a társadalmi igazságosságért való küzdelem és a 
gyermekek jogainak védelme iránt. 

A leginkább rászoruló személyeknek szóló uniós élelmiszer-osztási program tapasztalataira 
építve egy új, a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap az 
Unió alapértékeinek és alapelveinek gyakorlati kifejezése lenne, továbbá az új alappal 
kézzelfoghatóan elismernék azt, hogy az Unió is ki szeretné venni a részét a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés problémájának megoldásából. 


