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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
(COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2012)0617),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 175 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C7-0358/2012),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione – na mocy Protokołu (nr 2) w sprawie 
stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez Riksdag Królestwa Szwecji, 
Izbę Lordów i Izbę Gmin Zjednoczonego Królestwa oraz niemiecki Bundestag, w których 
to opiniach uznano, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą 
pomocniczości,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia (…)1,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia (...)2,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jak również
opinie Komisji Budżetowej, Komisji Kontroli Budżetowej, Komisji Rozwoju 
Regionalnego, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Praw Kobiet 
i Równouprawnienia (A7–0000/2013),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zauważa, że koperta finansowa wskazana we wniosku ustawodawczym ma charakter 
orientacyjny, a jej wersja ostateczna powinna zostać ustalona po osiągnięciu porozumienia 
w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020;

3. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

                                               
1 Dz.U. C ... (Opinia nie została dotychczas opublikowana w Dzienniku Urzędowym)..
2 Dz.U. C ... (Opinia nie została dotychczas opublikowana w Dzienniku Urzędowym)..
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4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.



PE504.202v01-00 6/38 PR\925480PL.doc

PL

Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) W 2010 r. niemal jedna czwarta 
Europejczyków (119,6 mln) była 
zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym. To o około 4 mln więcej niż w 
ubiegłym roku. 

Or. en

Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Europejski Fundusz Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym (zwany dalej 
„Funduszem”) powinien zwiększyć 
spójność społeczną, przyczyniając się do 

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

ograniczenia skali ubóstwa w Unii poprzez 
wspieranie systemów krajowych 
świadczących pomoc inną niż finansowa 
osobom najbardziej potrzebującym, aby 
wpływać na zmniejszenie niedoboru 
żywności oraz skali bezdomności i 
deprywacji materialnej dzieci oraz 
gospodarstw domowych z dziećmi.

Or. en

Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Definicja ETHOS (europejska 
typologia bezdomności) jest potencjalnym 
punktem wyjścia do przyznawania 
środków finansowych różnym kategoriom 
osób najbardziej potrzebujących.

Or. en

Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Fundusz i związane z nim programy 
operacyjne powinny być w szczególności 
zgodne z europejskimi strategiami w 
dziedzinie polityki społecznej i ochrony 
środowiska, takimi jak walka z 
dyskryminacją oraz zapobieganie 
marnotrawieniu żywności.

Or. en



PE504.202v01-00 8/38 PR\925480PL.doc

PL

Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Aby jak najskuteczniej i jak 
najbardziej odpowiednio reagować na 
poszczególne potrzeby i lepiej docierać do
osób najbardziej potrzebujących, na 
wszystkich poziomach Funduszu powinna 
mieć zastosowanie zasada partnerstwa.

Or. en

Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

badaniami na temat relatywnego ubóstwa 
w państwach członkowskich i na temat 
osób najbardziej potrzebujących, które 
skorzystały z programu operacyjnego i, w 
razie konieczności, ocenami 
przeprowadzonymi podczas okresu 
programowania. Przy dokonywaniu ocen 
należy ściśle przestrzegać przepisów 
dotyczących ochrony prywatności i 
danych. Należy w tym zakresie określić 
obowiązki państw członkowskich i 
Komisji.

Or. en

Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Jak podkreślono w badaniu 
Eurostatu pt. „Measuring material 
deprivation in the EU - Indicators for the 
whole population and child-specific 
indicators” (Pomiar deprywacji 
materialnej w UE – Wskaźniki dla całej 
populacji oraz wskaźniki dotyczące 
dzieci), przeprowadzono intensywne 
badania na temat deprywacji materialnej, 
które umożliwią w najbliższej przyszłości 
lepsze gromadzenie danych dotyczących 
najbardziej potrzebujących gospodarstw 
domowych, dorosłych i dzieci.

Or. en

Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Konieczne jest ustalenie skreślony



PE504.202v01-00 10/38 PR\925480PL.doc

PL

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

Or. en

Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) [Wniosek w sprawie] rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego wspólną organizację 
rynków produktów rolnych 
(rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynków; CMO)5 stanowi, że 
zbyt produktów zakupionych w ramach 
interwencji publicznej może odbyć się 
przez udostępnienie ich w ramach 
programu dystrybucji żywności osobom 
najbardziej potrzebującym w Unii, jeśli 
przedmiotowy program tak stanowi. Biorąc 
pod uwagę, w zależności od okoliczności, 
że pozyskiwanie żywności w wyniku 
użytkowania, przetwarzania lub sprzedaży 
takich zapasów może być opcją 
najkorzystniejszą pod względem 
ekonomicznym, należy zezwolić na taką 
możliwość w niniejszym rozporządzeniu. 
Kwoty pochodzące z transakcji dotyczącej 
zapasów powinny zostać wykorzystane na 
rzecz osób najbardziej potrzebujących i nie 
powinny być wykorzystywane w sposób 
zmniejszający zobowiązanie państw 
członkowskich do współfinansowania 
programu. Aby zapewnić najbardziej 
wydajne wykorzystanie zapasów 
interwencyjnych oraz kwot pochodzących 
z transakcji dotyczących zapasów, Komisja 

(17) [Wniosek w sprawie] rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego wspólną organizację 
rynków produktów rolnych 
(rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynków; CMO)5 stanowi, że 
zbyt produktów zakupionych w ramach 
interwencji publicznej może odbyć się 
przez udostępnienie ich w ramach 
programu dystrybucji żywności osobom 
najbardziej potrzebującym w Unii, jeśli 
przedmiotowy program tak stanowi. Biorąc 
pod uwagę, w zależności od okoliczności, 
że pozyskiwanie żywności w wyniku 
użytkowania, przetwarzania lub sprzedaży 
takich zapasów może być opcją 
najkorzystniejszą pod względem 
ekonomicznym, należy zezwolić na taką 
możliwość w niniejszym rozporządzeniu. 
Kwoty pochodzące z transakcji dotyczącej 
zapasów powinny zostać wykorzystane na 
rzecz osób najbardziej potrzebujących. 
Aby zapewnić najbardziej wydajne 
wykorzystanie zapasów interwencyjnych 
oraz kwot pochodzących z transakcji 
dotyczących zapasów, Komisja powinna, 
zgodnie z art. 19 lit. e) rozporządzenia 
(UE) nr [CMO], przyjąć akty wykonawcze 
ustanawiające procedury umożliwiające 
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powinna, zgodnie z art. 19 lit. e) 
rozporządzenia (UE) nr [CMO], przyjąć 
akty wykonawcze ustanawiające procedury 
umożliwiające użytkowanie, przetwarzanie 
lub sprzedaż produktów pochodzących z 
zapasów interwencyjnych dla celów 
programu na rzecz osób najbardziej 
potrzebujących.

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

Or. en

Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) W celu zapewnienia szerszego 
wsparcia w obrębie społeczeństwa dla 
osób najbardziej potrzebujących państwa 
członkowskie powinny usunąć przeszkody 
związane z przekazywaniem przez 
przedsiębiorstwa żywności lub 
podstawowych produktów 
konsumpcyjnych bankom żywności, 
organizacjom społeczeństwa 
obywatelskiego i innym zainteresowanym 
podmiotom.

Or. en

Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(18) Konieczne jest określenie rodzajów 
działań, które mogą być podejmowane z 
inicjatywy Komisji i państw 
członkowskich jako pomoc techniczna 
finansowana z Funduszu. Decyzje w tej 
sprawie powinny być podejmowane w 
ścisłym porozumieniu z instytucjami 
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zarządzającymi i organizacjami 
partnerskimi. 

Or. en

Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 42 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42a) Fundusz powinien wspierać wysiłki 
państw członkowskich na rzecz położenia 
kresu bezdomności zgodnie z rezolucją 
Parlamentu Europejskiego z dnia 14 
września 2011 r. w sprawie strategii UE 
na rzecz przeciwdziałania bezdomności1.
_____________
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0383.
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Or. en

Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2 Artykuł 2

Stosuje się następujące definicje: Do celów niniejszego rozporządzenia 
stosuje się następujące definicje:

Or. en

Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2 Artykuł 2
1. „osoby najbardziej potrzebujące” 
oznaczają osoby fizyczne, w tym osoby 
żyjące samotnie, w rodzinie lub grupy 
złożone z takich osób, których potrzeba 
uzyskania pomocy została stwierdzona na 
podstawie obiektywnych kryteriów 
przyjętych przez właściwe organy krajowe 
lub ustalonych przez organizacje 
partnerskie i zatwierdzonych przez 
odnośne właściwe organy;

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

Or. en

Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2 Artykuł 2
7. „odbiorcy końcowi” oznaczają osoby 
najbardziej potrzebujące otrzymujące 
żywność lub inne produkty lub 
korzystające ze środków towarzyszących;

7. „odbiorcy końcowi” oznaczają osoby 
najbardziej potrzebujące – tj. osoby 
zagrożone deprywacją materialną i 
niedostatkiem żywności, w szczególności 
osoby bezdomne, dzieci i gospodarstwa 
domowe z dziećmi – otrzymujące żywność 
lub inne produkty lub korzystające ze 
środków towarzyszących;

Or. en

Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 7 – podpunkt (i) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2 Artykuł 2
(i) „środki towarzyszące” oznaczają 
środki, które wykraczają poza dystrybucję 
żywności i dóbr i które służą 
przezwyciężeniu wykluczenia społecznego 
i poprawie warunków życia odbiorców 
końcowych w celu ich ponownej integracji 
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społecznej oraz umożliwienia im 
prowadzenia samodzielnego i 
niezależnego życia;

Or. en

Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3 Artykuł 3
1. Celem Funduszu jest wspieranie 
spójności społecznej w Unii przez 
przyczynienie się osiągnięcia celu, jakim 
jest zmniejszenie liczby osób zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym o 
przynajmniej 20 milionów, zgodnie ze 
strategią „Europa 2020”. Celem Funduszu 
jest wkład w realizację konkretnego celu, 
jakim jest ograniczenie najcięższych form 
ubóstwa w Unii, przez udzielanie 
niefinansowego wsparcia osobom 
najbardziej potrzebującym. Stopień, w 
jakim cel ten został osiągnięty, wyznacza 
liczba osób otrzymujących pomoc z 
Funduszu.

1. Celem Funduszu jest wspieranie 
spójności społecznej w Unii przez 
przyczynienie się osiągnięcia celu, jakim 
jest zmniejszenie liczby osób zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym o 
przynajmniej 20 milionów, zgodnie ze 
strategią „Europa 2020”. Celem Funduszu 
jest wkład w realizację konkretnego celu, 
jakim jest ograniczenie najcięższych form 
ubóstwa w Unii, przez udzielanie 
niefinansowego wsparcia osobom 
najbardziej potrzebującym oraz przez 
wspieranie trwałych rozwiązań na rzecz 
likwidacji niedostatku żywności. Stopień, 
w jakim cel ten został osiągnięty, 
wyznacza liczba osób otrzymujących 
wymierną pomoc oraz pomoc w ramach 
środków towarzyszących, a także jej wpływ 
na struktury wsparcia dla osób 
najbardziej potrzebujących.

Or. en

Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4 Artykuł 4
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1. W ramach Funduszu udziela się 
wsparcia programom krajowym, w których 
dostarcza się osobom najbardziej 
potrzebującym, za pośrednictwem 
organizacji partnerskich wybranych przez 
państwa członkowskie, produkty 
żywnościowe i podstawowe produkty 
konsumpcyjne do osobistego użytku osób 
bezdomnych lub dzieci.

1. W ramach Funduszu udziela się 
wsparcia programom krajowym, w których 
dostarcza się odbiorcom końcowym za 
pośrednictwem organizacji partnerskich 
wybranych przez państwa członkowskie
zdrowe produkty żywnościowe i 
podstawowe produkty konsumpcyjne, w 
tym pakiety startowe, do osobistego 
użytku.

Or. en

Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4 Artykuł 4
2. W ramach Funduszu można wspierać 
środki towarzyszące, które uzupełniają 
dostarczanie żywności i innych produktów 
oraz przyczyniają się do włączenia 
społecznego osób najbardziej 
potrzebujących.

2. W ramach Funduszu można wspierać 
środki towarzyszące, w tym projekty 
pilotażowe, które uzupełniają dostarczanie 
żywności i innych produktów oraz 
przyczyniają się do włączenia społecznego 
oraz zdrowszego trybu życia i sposobu 
odżywiania się osób najbardziej 
potrzebujących, a ponadto do ochrony ich 
godności. 

Or. en

Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4 Artykuł 4
3. W ramach Funduszu propaguje się 
wzajemne uczenie się, tworzenie sieci 
kontaktów i rozpowszechnianie dobrych 
praktyk w zakresie niefinansowego 
wsparcia dla osób najbardziej 

3. W ramach Funduszu propaguje się 
wzajemne uczenie się, tworzenie sieci 
kontaktów i rozpowszechnianie dobrych 
praktyk w zakresie niefinansowego 
wsparcia dla osób najbardziej 
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potrzebujących. potrzebujących przez tworzenie 
europejskich ram dla politycznych 
wytycznych dotyczących kluczowych 
obszarów objętych Funduszem. 

Or. en

Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5 Artykuł 5
14. Wsparcie z Funduszu jest udzielane w 
ścisłej współpracy między Komisją a 
państwami członkowskimi.

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

Or. en

Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5 Artykuł 5

4a. W celu przygotowania programów 
operacyjnych państwa członkowskie 
współpracują ściśle z właściwymi 
organami regionalnymi, lokalnymi i 
innymi organami publicznymi, a także z 
organami przedstawicielskimi 
społeczeństwa obywatelskiego, w tym z 
organizacjami działającymi na rzecz walki 
z ubóstwem, organizacjami partnerskimi 
reprezentującymi interesy osób 
najbardziej potrzebujących oraz 
organizacjami zajmującymi się 
dostarczaniem pomocy materialnej 
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osobom najbardziej potrzebującym.

Or. en

(Należy poprawić błędną numerację w angielskiej wersji wniosku Komisji)

Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5 Artykuł 5
6. Komisja i państwa członkowskie 
zapewniają, zgodnie z właściwym dla nich 
zakresem odpowiedzialności, koordynację 
z Europejskim Funduszem Społecznym 
oraz innymi politykami oraz instrumentami 
unijnymi.

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

Or. en

(Należy poprawić błędną numerację w angielskiej wersji wniosku Komisji)

Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5 Artykuł 5
10. Komisja i państwa członkowskie 
zapewniają promowanie zasady równości 
kobiet i mężczyzn oraz uwzględnienie 
problematyki płci na kolejnych etapach 
wdrażania Funduszu. Komisja i państwa 
członkowskie podejmują odpowiednie 
kroki w celu zapobiegania wszelkiej 
dyskryminacji w dostępie do Funduszu ze 
względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną.

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

(Należy poprawić błędną numerację w angielskiej wersji wniosku Komisji)

Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5 Artykuł 5
11. Operacje finansowane z Funduszu są 
zgodne z obowiązującymi przepisami 
prawa unijnego i krajowego. W ramach 
Funduszu można w szczególności wspierać 
wyłącznie dystrybucję żywności lub 
innych produktów zgodnych z przepisami 
Unii w dziedzinie bezpieczeństwa 
produktów konsumpcyjnych.

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

Or. en

(Należy poprawić błędną numerację w angielskiej wersji wniosku Komisji)

Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5 Artykuł 5

11a. Podstawą wyboru produktów 
żywnościowych są zasady 
zrównoważonego żywienia i ich korzystny 
wpływ na zdrowie i dobre samopoczucie 
odbiorców końcowych. Kryteria wyboru 
produktów żywnościowych oraz, w 
stosownych przypadkach, innych 
produktów uwzględniają również aspekty 
klimatyczne i ekologiczne, w szczególności 
w celu ograniczenia marnotrawienia 
żywności.
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Or. en

(Należy poprawić błędną numerację w angielskiej wersji wniosku Komisji)

Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5 Artykuł 5
12. Państwa członkowskie i beneficjenci 
wybierają produkty żywnościowe i inne 
produkty na podstawie obiektywnych 
kryteriów. Kryteria wyboru produktów 
żywnościowych oraz, w stosownych 
przypadkach, innych produktów 
uwzględniają również aspekty klimatyczne 
i ekologiczne, w szczególności w celu 
ograniczenia marnotrawienia żywności.

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

Or. en

(Należy poprawić błędną numerację w angielskiej wersji wniosku Komisji)

Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5 Artykuł 5
12a. Komisja, państwa członkowskie i 
organizacje partnerskie przyczyniają się 
do zapobiegania marnotrawieniu 
żywności na każdym etapie łańcucha 
dystrybucji.

Or. en

Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6 Artykuł 6
3. Komisja przyjmuje, w drodze aktów 
wykonawczych, decyzję w sprawie 
rocznego podziału zasobów ogólnych 
między państwa członkowskie, zgodnie z 
art. 84 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 
…(rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów – ang. common provisions 
regulation (CPR)), bez uszczerbku dla 
przepisów ust. 4 niniejszego artykułu, z 
uwzględnieniem następujących 
wskaźników ustanowionych przez 
Eurostat:

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

Or. en

Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6 Artykuł 6
a) liczba osób w sytuacji poważnej 
deprywacji materialnej;

a) liczba osób w sytuacji poważnej 
deprywacji materialnej, szczególnie osób 
dotkniętych niedostatkiem żywności;

Or. en

Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7 Artykuł 7
a) rodzaje deprywacji materialnej, które 
mają być objęte pomocą w ramach 
programu operacyjnego, uzasadnienie ich 
wyboru oraz opis każdego rodzaju 

a) rodzaje deprywacji materialnej, które 
mają być objęte pomocą w ramach 
programu operacyjnego, uzasadnienie ich 
wyboru oraz opis każdego rodzaju 



PE504.202v01-00 22/38 PR\925480PL.doc

PL

deprywacji materialnej objętego pomocą, 
głównych cech i celów dystrybucji 
żywności lub innych produktów oraz 
planowane środki towarzyszące, z 
uwzględnieniem wyników oceny ex ante 
przeprowadzonej zgodnie z art. 14;

deprywacji materialnej objętego pomocą, 
głównych cech i celów dystrybucji 
żywności, w szczególności świeżych 
owoców, warzyw, całych ziaren i roślin 
strączkowych, lub innych produktów oraz 
planowane środki towarzyszące, z 
uwzględnieniem wyników oceny ex ante 
przeprowadzonej zgodnie z art. 14;

Or. en

Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9 Artykuł 9
1. Państwo członkowskie może złożyć 
wniosek o zmianę w programie 
operacyjnym. Do takiego wniosku dołącza 
się zmieniony program operacyjny oraz 
uzasadnienie zmiany.

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. en

Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Platforma Współpraca i wymiana dobrych praktyk

Or. en

Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10 Artykuł 10
1. Komisja tworzy platformę na szczeblu 
unijnym, która ma ułatwiać wymianę 
doświadczeń, budowę potencjału i 
tworzenie sieci kontaktów, a także 
rozpowszechnianie istotnych wyników 
działań w zakresie niefinansowej pomocy 
osobom najbardziej potrzebujących.

1. Komisja tworzy platformę na szczeblu 
unijnym, która ma ułatwiać wymianę 
doświadczeń, budowę potencjału, 
tworzenie sieci kontaktów i innowacje, a 
także rozpowszechnianie istotnych 
wyników działań związanych z 
Funduszem.

Or. en

Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10

1a. W związku z tym Komisja ułatwia 
również działania transgraniczne z 
udziałem organizacji partnerskich, takie 
jak wizyty studyjne i wzajemne oceny.

Or. en

Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10 Artykuł 10
2. Komisja konsultuje się również, 
przynajmniej raz do roku, z organizacjami 
przedstawicielskimi organizacji 
partnerskich na szczeblu unijnym, w 
kwestii wykorzystania wsparcia z 
Funduszu.

2. Komisja konsultuje się również, 
przynajmniej raz do roku, z organizacjami 
przedstawicielskimi organizacji 
partnerskich na szczeblu unijnym, w 
kwestii wykorzystania wsparcia z 
Funduszu, a następnie przedkłada 
sprawozdanie Parlamentowi 
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Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł III – artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10a
Krajowy komitet monitorujący

1. Państwa członkowskie powołują 
komitet monitorujący w celu zapewnienia 
skutecznego wdrażania krajowych 
programów operacyjnych.
2. W skład tego komitetu monitorującego 
wchodzą właściwe organy regionalne, 
lokalne i inne organy publiczne, a także 
organy przedstawicielskie społeczeństwa 
obywatelskiego, w tym organizacje 
działające na rzecz walki z ubóstwem, 
organizacje partnerskie reprezentujące 
interesy osób najbardziej potrzebujących 
oraz organizacje zajmujące się 
dostarczaniem pomocy materialnej 
osobom najbardziej potrzebującym.

Or. en

Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11 Artykuł 11
8a. Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie podsumowanie 
rocznych sprawozdań z realizacji i 
końcowych sprawozdań z realizacji.
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Or. en

Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12 Artykuł 12
1. Komisja i każde państwo członkowskie 
spotykają się raz w roku w okresie od 2014 
do 2022 r., chyba że postanowiono inaczej, 
w celu oceny postępów w realizacji 
programu operacyjnego, z uwzględnieniem 
rocznego sprawozdania z realizacji oraz, w 
stosownych przypadkach, uwag Komisji, o 
których mowa w art. 11 ust. 7.

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

Or. en

Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12 Artykuł 12
3. Państwo członkowskie dopilnowuje, aby 
po posiedzeniu podjęto odpowiednie 
działania następcze w celu uwzględnienia 
wszelkich uwag Komisji.

3. Państwo członkowskie dopilnowuje, aby 
po posiedzeniu podjęto odpowiednie 
działania następcze w celu uwzględnienia 
wszelkich uwag Komisji, i uwzględnia je w 
sprawozdaniu z realizacji w następnym 
roku lub, w stosownych przypadkach, w 
następnych latach.

Or. en
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Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14

fa) wpływ spodziewanych wyników na
realizację celów Funduszu;

Or. en

Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 – litera f b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14

fb) skuteczne angażowanie 
zainteresowanych stron, w tym 
społeczeństwa obywatelskiego i 
organizacji pozarządowych, w 
opracowanie i realizację programu 
operacyjnego;

Or. en

Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15 Artykuł 15
1. W trakcie okresu programowania 
instytucja zarządzająca może dokonywać
oceny skuteczności i wydajności programu 
operacyjnego.

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

Or. en
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Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15 Artykuł 15
2. Instytucja zarządzająca przeprowadza w 
2017 r. i 2021 r. ustrukturyzowane badanie 
dotyczące odbiorców końcowych według 
wzoru udostępnionego przez Komisję. 
Komisja przyjmuje ten wzór w drodze aktu 
wykonawczego. Akt wykonawczy
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 60 ust. 2.

2. Instytucja zarządzająca przeprowadza w 
2017 r. i 2021 r. ustrukturyzowane badanie 
dotyczące odbiorców końcowych według 
wzoru udostępnionego przez Komisję. 
Komisja przyjmuje akty wykonawcze 
ustanawiające ten wzór po konsultacji z 
zainteresowanymi stronami. Te akty
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
60 ust. 2.

Or. en

Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15 Artykuł 15
3. Komisja może przeprowadzać oceny 
programów operacyjnych z własnej 
inicjatywy.

3. Komisja może oceniać programy 
operacyjne z własnej inicjatywy.

Or. en

Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15
3a. Komisja przedstawia śródokresową 
ocenę Funduszu najpóźniej do marca 
2018 r. i przekazuje ją Parlamentowi 
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Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17 Artykuł 17
1. Państwa członkowskie przekazują 
informacje o działaniach wspieranych w 
ramach Funduszu i propagują te działania. 
Informacje te kierowane są do osób 
najbardziej potrzebujących, mediów i 
ogółu społeczeństwa. Podkreślają one rolę 
Unii Europejskiej i zapewniają widoczność 
wkładu z Funduszu.

1. Państwa członkowskie przekazują 
informacje o działaniach wspieranych w 
ramach Funduszu i propagują te działania. 
Informacje te kierowane są w 
szczególności do osób najbardziej 
potrzebujących, a także do ogółu 
społeczeństwa i mediów. Podkreślają one 
rolę Unii Europejskiej i zapewniają 
widoczność wkładu z Funduszu w taki 
sposób, by nie stygmatyzować odbiorców 
końcowych. 

Or. en

Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17 Artykuł 17
1. W trakcie realizacji operacji beneficjenci 
i organizacje partnerskie informują 
społeczeństwo o wsparciu otrzymanym z 
Funduszu przez wywieszenie co najmniej 
jednego plakatu (o minimalnym formacie 
A3) informującego o danej operacji, w tym 
o wsparciu finansowym ze strony Unii, w 
miejscu, w którym plakat ten jest dobrze 
widoczny, w każdym punkcie dystrybucji 
żywności i innych produktów oraz w 
którym dostępne są środki towarzyszące, 

1. W trakcie realizacji operacji beneficjenci 
i organizacje partnerskie informują 
społeczeństwo o wsparciu otrzymanym z 
Funduszu przez wywieszenie co najmniej 
jednego plakatu (o minimalnym formacie 
A3) informującego o danej operacji, w tym 
o wsparciu finansowym ze strony Unii, w 
miejscu, w którym plakat ten jest dobrze 
widoczny, w każdym punkcie dystrybucji 
żywności i innych produktów oraz w 
którym dostępne są środki towarzyszące, i 
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chyba że nie jest to możliwe ze względu na 
specyfikę dystrybucji.

w taki sposób, by nie stygmatyzować 
odbiorców końcowych, chyba że nie jest to 
możliwe ze względu na specyfikę 
dystrybucji.

Or. en

Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Współfinansowanie Finansowanie

Or. en

Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18 Artykuł 18
1. Poziom współfinansowania na poziomie 
programu operacyjnego nie przekracza 
85% publicznych wydatków 
kwalifikowalnych.

1. Poziom finansowania na poziomie 
programu operacyjnego wynosi 100%
publicznych wydatków kwalifikowalnych.

Or. en

Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18 Artykuł 18

2. W decyzji Komisji o przyjęciu programu 
operacyjnego ustala się poziom 
współfinansowania mający zastosowanie 

skreślony
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do tego programu i maksymalną kwotę 
wsparcia z Funduszu.

Or. en

Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18 Artykuł 18

3a. Wsparcie Unii realizowane przez 
płatności okresowe i płatności salda 
końcowego nie jest wyższe niż 
maksymalna kwota wsparcia z Funduszu 
określona w decyzji Komisji o 
zatwierdzeniu programu operacyjnego.

Or. en

Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19 skreślony
Zwiększenie płatności dla państw 
członkowskich mających tymczasowe 
trudności budżetowe
1. Na wniosek państwa członkowskiego 
płatności okresowe i płatność salda 
końcowego mogą zostać zwiększone o 10 
punktów procentowych ponad poziom 
współfinansowania mający zastosowanie 
do danego programu operacyjnego. 
Zwiększony poziom finansowania, który 
nie może przekraczać 100 %, stosuje się 
do wniosków o płatność w okresie 
obrachunkowym, w którym państwo 
członkowskie przedstawiło swój wniosek, i 
w następnych okresach obrachunkowych, 
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podczas których państwo członkowskie 
spełnia jeden z następujących warunków:
a) jeżeli dane państwo członkowskie 
przyjęło euro, otrzymuje pomoc 
makrofinansową Unii zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (UE) nr 
407/20107;
b) jeżeli dane państwo członkowskie nie 
przyjęło euro, otrzymuje
średnioterminową pomoc finansową 
zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 
332/20028;
c) pomoc finansowa jest mu udostępniona 
zgodnie z Traktatem ustanawiającym 
europejski mechanizm stabilności.
2. Niezależnie od przepisów ust. 1 
wsparcie Unii realizowane przez płatności 
okresowe i płatności salda końcowego nie 
jest wyższe niż wsparcie publiczne i 
maksymalna kwota wsparcia z Funduszu 
określone w decyzji Komisji o 
zatwierdzeniu programu operacyjnego.

Or. en

Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 21 Artykuł 21
1. Żywność i inne produkty dla osób 
bezdomnych lub dzieci mogą być 
kupowane przez same organizacje 
partnerskie.

Żywność i inne produkty do użytku 
osobistego odbiorców końcowych mogą 
być kupowane przez same organizacje 
partnerskie.

Or. en

Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 21 Artykuł 21
2. Mogą one być również kupowane przez 
podmiot publiczny i udostępniane 
bezpłatnie organizacjom partnerskim. W 
takim przypadku żywność może być 
pozyskana w wyniku użytkowania, 
przetwarzania lub sprzedaży produktów 
pochodzących z zapasów interwencyjnych 
udostępnionych zgodnie z art. 15 
rozporządzenia (UE) nr [CMO], pod 
warunkiem że jest to opcja 
najkorzystniejsza pod względem 
ekonomicznym i że jej zastosowanie nie 
opóźni dostarczenia produktów 
żywnościowych organizacjom partnerskim. 
Każda kwota pochodząca z transakcji 
dotyczącej zapasów jest wykorzystywana 
na rzecz osób najbardziej potrzebujących i 
nie jest wykorzystywana w sposób 
zmniejszający zobowiązanie państw 
członkowskich, nałożone w art. 18 
niniejszego rozporządzenia, do 
współfinansowania programu.

2. Mogą one być również kupowane przez 
podmiot publiczny i udostępniane 
bezpłatnie organizacjom partnerskim. W 
takim przypadku żywność może być 
pozyskana w wyniku użytkowania, 
przetwarzania lub sprzedaży produktów 
pochodzących z zapasów interwencyjnych 
udostępnionych zgodnie z art. 15 
rozporządzenia (UE) nr [CMO], pod 
warunkiem że jest to opcja 
najkorzystniejsza pod względem 
ekonomicznym i że jej zastosowanie nie 
opóźni dostarczenia produktów 
żywnościowych organizacjom partnerskim. 
Każda kwota pochodząca z transakcji 
dotyczącej zapasów jest wykorzystywana 
na rzecz osób najbardziej potrzebujących. 
Stanowi ona uzupełnienie programu i nie 
zmniejsza budżetów przydzielonych 
państwom członkowskim.

Or. en

Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 21 Artykuł 21
4. Pomoc materialna dla osób najbardziej 
potrzebujących udzielana jest bezpłatnie.

4. Pomoc materialna i żywnościowa dla 
osób najbardziej potrzebujących udzielana 
jest bezpłatnie. Jeżeli tak przewidziano w 
ramach programu operacyjnego, 
organizacje partnerskie mogą wymagać 
od odbiorców końcowych zapłacenia 
maksymalnie 10% rynkowej ceny 
żywności lub innego produktu.
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Or. en

Poprawka 61
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 24 Artykuł 24
a) koszty zakupu żywności lub 
podstawowych produktów 
konsumpcyjnych do użytku osobistego 
osób bezdomnych lub dzieci;

a) koszty zakupu żywności lub 
podstawowych produktów 
konsumpcyjnych do użytku osobistego 
odbiorców końcowych;

Or. en

Poprawka 62
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 24 Artykuł 24
b) w przypadku gdy podmiot publiczny 
kupuje żywność lub podstawowe produkty 
konsumpcyjne do użytku osobistego osób 
bezdomnych lub dzieci i dostarcza je 
organizacjom partnerskim, koszty 
transportu żywności i innych produktów do 
magazynów organizacji partnerskich, w 
zryczałtowanej wysokości 1 % kosztów, o 
których mowa w lit. a);

b) w przypadku gdy podmiot publiczny 
kupuje żywność lub podstawowe produkty 
konsumpcyjne do użytku osobistego 
odbiorców końcowych i dostarcza je 
organizacjom partnerskim, koszty 
transportu żywności i innych produktów do 
magazynów organizacji partnerskich, w 
zryczałtowanej wysokości 1 % kosztów, o 
których mowa w lit. a);

Or. en

Poprawka 63
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera d)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 24 Artykuł 24
d) koszty działań na rzecz włączenia 
społecznego podejmowanych i 
zadeklarowanych przez organizacje 
partnerskie świadczące pomoc materialną 
bezpośrednio osobom najbardziej 
potrzebującym, w zryczałtowanej 
wysokości 5 % kosztów, o których mowa 
w lit. a);

d) koszty działań na rzecz włączenia 
społecznego podejmowanych i 
zadeklarowanych przez organizacje 
partnerskie świadczące pomoc materialną 
bezpośrednio lub pośrednio odbiorcom 
końcowym, w zryczałtowanej wysokości 
5 % kosztów, o których mowa w lit. a);

Or. en
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UZASADNIENIE

W ramach strategii „Europa 2020” Unia Europejska wyznaczyła sobie cel zmniejszenia do 
2020 r. liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym o przynajmniej 
20 mln.

Jednak kryzys gospodarczy i finansowy zaostrza ubóstwo i wykluczenie społeczne w całej 
Unii. W 2011 r. niemal 120 mln Europejczyków, co odpowiada blisko jednej czwartej całej 
populacji i stanowi wzrost o 6 mln w ciągu dwóch lat, było zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym. Ponad 40 mln jest w sytuacji poważnej deprywacji materialnej. 
Jedna na dziesięć osób w wieku poniżej 60 lat żyje w gospodarstwach domowych o małej 
intensywności pracy.

Jedną z głównych cech deprywacji materialnej jest brak dostępu do żywności w 
odpowiednich ilościach i o dobrej jakości. 43 mln Europejczyków nie stać na posiłek z 
mięsem, drobiem lub rybami (lub równoważny posiłek wegetariański) co dwa dni – co 
Światowa Organizacja Zdrowia określa jako podstawową potrzebę. Dzieci są w szczególnie 
trudnej sytuacji w związku z niedostatkiem żywności, a złe nawyki żywieniowe mogą mieć 
negatywny wpływ na rozwój mózgu i zdolność do nauki, a także na ich zdrowie w 
przyszłości.

Szczególnie poważną formą deprywacji materialnej jest bezdomność. Trudno jest określić 
rozmiar tego zjawiska, ale szacunkowe dane mówią o 4,1 mln bezdomnych w Unii w latach 
2009–2010. Obecny kryzys skutkuje wzrostem bezdomności, przy czym zjawisko to dotyka w 
coraz większym stopniu rodziny z dziećmi, młodych dorosłych (do 20% w Danii i 15% w 
Holandii) oraz osoby ze środowisk migracyjnych.

W 2011 r. ponad 25 mln dzieci w Unii było zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym. Niemal 6 mln osób musi obyć się bez nowych (nieużywanych) ubrań, a prawie 5 
mln nie ma dwóch par butów w odpowiednim rozmiarze. Wspólna przyszłość społeczna i 
gospodarcza Europy zależy po części od naszej zdolności do położenia kresu dziedziczeniu 
niekorzystnej sytuacji przez następne pokolenia, szczególnie teraz, kiedy nasze dzieci są 
bardziej zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym niż cała populacja 
(odpowiednio 27,1% i 23,5%). Tylko w pięciu państwach członkowskich (Cypr, Dania, 
Finlandia, Słowenia i Szwecja) dzieci są zagrożone tymi zjawiskami w mniejszym stopniu niż 
ogół ludności. Nawet w krajach, w których ogólne zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym utrzymuje się na stabilnym poziomie, zagrożenie dla dzieci rośnie (np. w 
Niemczech). W porównaniu z lepiej sytuowanymi rówieśnikami dzieci dotknięte deprywacją 
materialną zwykle słabiej radzą sobie w szkole i często nie w pełni realizują swój potencjał.

Jednocześnie kryzys gospodarczy i finansowy zmniejszył zdolność wielu państw 
członkowskich do wspierania osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W 
2011 r. liczba takich osób wróciła do poziomu z 2008 r. i większość państw członkowskich 
nie osiąga żadnego postępu w realizacji krajowych celów w zakresie ograniczenia ubóstwa i 
wykluczenia społecznego do 2020 r.
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Głównym instrumentem unijnym zwiększającym szanse na zatrudnienie, pomagającym 
ograniczać ubóstwo i promującym włączenie społeczne jest i pozostanie Europejski Fundusz 
Społeczny (EFS). Jednak aktywizacja zawodowa będąca podstawą EFS oznacza, że osoby 
najbardziej potrzebujące są często zbyt daleko od rynku pracy (np. dzieci) lub są zbyt 
wykluczone, by korzystać ze środków tego funduszu (np. bezdomni).

Od 1987 r. UE realizowała program pomocy osobom najbardziej potrzebującym, aby 
umożliwić państwom członkowskim zwolnienie zapasów publicznych nadwyżek żywności 
(zapasy interwencyjne) do wykorzystania jako pomoc żywnościowa. W 2011 r. z programu 
skorzystało prawie 19 mln osób. Liczba zaangażowanych państw członkowskich wzrosła z 9 
w 2001 r. do 20 w 2012 r., jednak kilka państw członkowskich, np. Niemcy, Holandia, 
Zjednoczone Królestwo i Dania, zrezygnowało z udziału w programie. Oprócz kilku 
wspieranych przez UE projektów eksperymentów społecznych na małą skalę program 
pomocy osobom najbardziej potrzebującym jest obecnie jedynym programem unijnym 
skierowanym do osób żyjących na marginesie społeczeństwa. Od czasu stworzenia program 
ten stał się ważnym narzędziem wsparcia organizacji dostarczających pomocy żywnościowej. 
Choć jego celem nigdy nie było rozwiązanie problemu niedostatku żywności w państwach 
członkowskich, to jednak organizacje zaangażowane w program i usługi pomocnicze 
wskazują, że „przewidywalność” tego wsparcia ma kluczowe znaczenie dla ich działalności, 
gdyż umożliwia mobilizację wolontariuszy oraz ułatwienie i poprawę dostępu do innych 
źródeł finansowania lub wkładów niepieniężnych.

Jednak w związku z redukcją zapasów interwencyjnych w ostatnich latach i ich oczekiwanym 
brakiem w przyszłości program stracił początkową rację bytu i zostanie zakończony z końcem 
2013 r. Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie, zakończenie programu w tym roku bez 
wdrożenia programu, który mógłby go zastąpić, stanowiłoby niezwykle poważne zagrożenie 
dla realizacji programów pomocy żywnościowej w wielu państwach członkowskich. Duże 
organizacje charytatywne i organizacje społeczeństwa obywatelskiego reprezentujące banki 
żywności oraz organizacje działające na rzecz dzieci i osób bezdomnych wielokrotnie 
apelowały o kontynuację wsparcia UE po 2013 r., podobnie jak Parlament Europejski, EKES, 
Komitet Regionów oraz organy regionalne i lokalne w całej Unii.

Główne elementy proponowanego funduszu

Podstawę prawną niniejszego wniosku stanowi art. 175 ust. 3 TFUE. Przewiduje on 
przyjmowanie poza funduszami strukturalnymi „działań szczególnych” służących 
„wzmocnieniu jej [UE] spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej” (art.174 TFUE).

Proponowany fundusz dysponujący środkami w wysokości 2,5 mld EUR na okres 2014–2020 
stanowiłby nowy szerzej zakrojony instrument, częściowo działający na podstawie 
doświadczeń zgromadzonych w ramach programu pomocy osobom najbardziej 
potrzebującym i wspierający krajowe programy zapobiegania niedostatkowi żywności, przy 
czym część środków z tego funduszu zostałaby przeznaczona na pomoc materialną w formie 
produktów niespożywczych dla osób bezdomnych lub dzieci oraz na środki towarzyszące 
mające na celu ponowną integrację społeczną beneficjentów pomocy.

Fundusz byłby skierowany bezpośrednio do osób najbardziej potrzebujących lub gospodarstw 
domowych w państwach członkowskich w przypadkach, w których krajowe organy lub 
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organizacje partnerskie stwierdziłyby konieczność udzielenia pomocy, lub pośrednio w 
formie dostaw żywności i innych produktów dla osób bezdomnych i dzieci. Państwa 
członkowskie planowałyby i dostarczały pomoc zgodnie z programami krajowymi, a kryteria 
dotyczące przyznawania pomocy leżałyby w gestii państw członkowskich lub organizacji 
partnerskich.

Wdrażanie Funduszu odbywałoby się na zasadzie zarządzania dzielonego na podstawie 
systemu uproszczonej realizacji polityki spójności (tj. jeden 7-letni program operacyjny na 
państwo członkowskie, stosowanie możliwości dotyczących uproszczonych kosztów oraz 
usprawnione zarządzanie finansami). Organizacjami partnerskimi byłyby podmioty publiczne 
lub organizacje pozarządowe, które dystrybuowałyby pomoc bezpośrednio i podejmowałyby 
również dodatkowe środki w zakresie włączenia społecznego.

Podsumowanie

Wsparcia przewidywanego w ramach proponowanego funduszu nie należy postrzegać jako 
erzacu kompleksowych strategii politycznych niezbędnych do ograniczenia, a wreszcie 
likwidacji ubóstwa. Pozostaje to wyzwaniem zarówno dla Unii, jak i dla państw 
członkowskich.

Ponadto środki zaproponowane dla tego funduszu są skrajnie ograniczone i zdecydowanie 
niewystarczające. Według szacunków pomoc w ramach funduszu uzyskiwałyby corocznie w 
całej Unii 2 miliony osób, tj. jedna dwudziesta najbardziej potrzebującej ludności (szacuje się, 
że liczba ta wyniosłaby 4 miliony, biorąc pod uwagę potencjalny efekt dźwigni). Dla 
porównania, Departament Rolnictwa USA wydaje co roku ok. 100 mld USD na pomoc 
kwalifikującym się gospodarstwom domowym, kobietom, niemowlętom i dzieciom w 
zaspokojeniu ich potrzeb żywnościowych.

Oczywiście należy przychylnie odnieść się do wniosku Komisji. Nowy fundusz umożliwiłby 
Unii dalsze działania na rzecz ograniczania najcięższych form ubóstwa i wykluczenia 
społecznego w Europie. W związku z tym ze szczególnym zadowoleniem należy przyjąć 
szczegółowe propozycje Komisji dotyczące płatności na rzecz beneficjentów (art. 39) oraz 
płatności zaliczkowych (art. 41). Podobnie należy się odnieść do uproszczenia procedur 
wykonawczych – należy maksymalnie ograniczyć obciążenia administracyjne, szczególnie 
dla organizacji partnerskich.

Skoncentrowanie się na osobach zagrożonych deprywacją materialną i niedostatkiem 
żywności, ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych, dzieci i gospodarstw 
domowych z dziećmi, oraz na dodatkowych środkach sprzyjających włączeniu społecznemu 
umożliwi zajęcie się najcięższymi i najpoważniejszymi formami deprywacji, a ponadto 
wzmocni obecne i planowane działania UE w tych obszarach.

Proponowana platforma europejska pozwoliłaby państwom członkowskim, organizacjom 
partnerskim i innym podmiotom na wymianę doświadczeń i opracowywanie bardziej 
strategicznych podejść do walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Przyczyniłaby się ona również do realizacji innych strategii politycznych UE, na przykład w 
dziedzinie zdrowia publicznego i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.
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Mimo ograniczeń fundusz może odegrać istotną rolę w poprawie poziomu życia osób 
znajdujących się na marginesie społeczeństwa, zwłaszcza osób bezdomnych oraz dotkniętych 
deprywacją materialną dzieci i gospodarstw domowych z dziećmi, oraz pozwolić im godnie 
żyć. Mógłby on pomóc wielu osobom wyjść z ubóstwa, a w razie potrzeby znaleźć 
zatrudnienie i tym samym przyczynić się do realizacji ustalonych w ramach strategii „Europa 
2020” celów w zakresie zatrudnienia i włączenia społecznego.

W obliczu (rosnących) poziomów ubóstwa i wykluczenia społecznego w całej Unii oraz 
biorąc pod uwagę europejską wartość dodaną funduszu, ta nowa inicjatywa jest konieczna i w 
pełni uzasadniona, zwłaszcza w kontekście strategii „Europa 2020” oraz aktualnych i 
przyszłych inicjatyw związanych z ubóstwem i bezdomnością dzieci.

Według badania Eurobarometru z 2010 r. walka z ubóstwem jest dla obywateli europejskich 
najważniejszym po bezrobociu wyzwaniem dla Unii Europejskiej.

Artykuł 2 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) zwraca uwagę na godność osoby ludzkiej i 
solidarność jako podstawowe wartości Unii. Artykuł 3 tego samego Traktatu stanowi, że 
celem Unii jest „wspieranie pokoju, jej wartości i dobrobytu jej narodów”, oraz zobowiązuje 
Unię do działania na rzecz postępu społecznego, walki o sprawiedliwość społeczną i ochrony 
praw dziecka.

Nowy Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym, który działałby na podstawie 
doświadczeń zgromadzonych w ramach programu pomocy osobom najbardziej 
potrzebującym, byłby praktycznym wyrazem podstawowych wartości i zasad UE, a także 
wyraźnym uznaniem faktu, że Unia chce angażować się w stawianie czoła wyzwaniom 
związanym z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.


