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RÖVID INDOKOLÁS

A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap legalább két ok 
miatt fontos a nők számára. Először is, az Unióban élő, leginkább rászoruló személyek között 
átlagon felüli a nők aránya. A gazdasági visszaesés következményeként egyre több nő
szegényedik el. A szegénységben élő személyek között sok az alacsony nyugdíjú idős hölgy, 
az egyedülálló édesanya, az elvált, valamint az alacsonyan fizetett vagy bizonytalan 
munkahellyel rendelkező nő.
Másodszor, továbbra is elsősorban a nők gondoskodnak a családról: ők vásárolják meg az 
élelmiszert, főznek, ellátják a család étkeztetésével kapcsolatos valamennyi teendőt. A család 
jövedelmének csökkenése esetén gyakran ők fordulnak valamely élelmiszerbankhoz vagy más 
segélyszervezethez, ha a jövedelem nem fedezi a család étkeztetését.
Mindezt szem előtt tartva olyan javaslatokat dolgoztam ki, amelyek túlmutatnak a nemek 
közötti egyenlőség általános érvényesítésén és nemek szerint bontott adatokat igényelnek. A 
nők számára alapvető fontosságú, hogy 2014. január 1-jén, a 19 tagállam által alkalmazott 
jelenlegi program lejártával ne szűnjön meg egyik napról a másikra az uniós élelmiszersegély-
nyújtás. Több mint 25 éven át tartó alkalmazása során sok országban alakult ki az alaptól való 
függés, ami nem hagyható figyelmen kívül, ezért ki kell igazítani az alap tagállamok közötti
elosztását, és figyelembe kell venni az ellenállást mutató tagállamok által a Tanácson belül 
megfogalmazott legfontosabb fenntartásokat. 

A tagállamok közötti elosztás
A jelenlegi program évente 500 millió eurót biztosít 19 tagállam számára. A Bizottság a 
2014–2020 közötti időszakra nézve 2,5 milliárd eurót javasolt az új alap számára, amelyet a 
Tanács a többéves pénzügyi keretről folytatott tárgyalások során – e sorok írásának idején –
2,1 milliárdra csökkentett, ami igen jelentős visszalépést jelent. A jelenlegi javaslat szerint 
valamennyi tagállam köteles részt venni a programban, ami azt jelenti, hogy az egyébként is 
csökkentett alapok elosztásakor olyan országok is részesülnek kisebb összegekben, amelyek 
jelenleg nem kapnak uniós élelmiszersegélyt, és különböző okok – például már meglévő
független struktúráik miatt – esetleg nem is tartanának rá igényt. A jelenleg a programtól 
erősen függő országok ezért komoly érvágást szenvednek el, ha az alapra vonatkozó javaslatot 
a jelenlegi formájában fogadják el.

A fentiekből következően számos javaslatot tettem annak biztosítására, hogy az Unió 
felelősséget vállaljon a jelenlegi helyzetért, amelyben számos ország már az uniós 
élelmiszersegélytől függ.
A kötelező részvétel előírása helyett a tagállamok maguk dönthetnének az alapban való 
részvételről. 
A források elosztásakor alkalmazott mutatóként az egyes országokban élő rászoruló 
személyek százalékos arányát kell használni; emellett több naprakész adatra van szükség az 
alacsony munkaintenzitású háztartásokban élő lakossággal kapcsolatos közelmúltbeli 
változásokról. Figyelembe kell venni továbbá a korábbi élelmiszersegély-programoktól való 
függés mértékét. 
A társfinanszírozási arányt a tagállamok jóléti szintjéhez kell szabni, ezzel biztosítva, hogy az 
alap főként a leginkább rászoruló személyekhez jusson el.
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Azok a tagállamok, amelyek elvben ellenzik az alapot, nem kötelezhetők arra, hogy akaratuk 
ellenére részt vegyenek benne – és ha nem kötelesek, ez akár csökkentheti ellenállásukat.

A helyi élelmiszer-ellátási láncok megerősítése és a bevált gyakorlatok cseréje
Számos segélyszervezet számára nem az uniós élelmiszersegély jelenti az egyetlen 
élelmiszerforrást, és több tagállam élelmiszerbankjai működnek állami támogatás nélkül, a 
helyi élelmiszerláncok által felajánlott élelmiszerek felhasználásával.
Valamennyi tagállam segélyszervezetei számára lehetőséget kell biztosítani az egyébként 
kidobásra kerülő élelmiszerek nagyobb mértékű felhasználására, az élelmiszerbiztonság és a 
higiénia biztosítása mellett. A gyártókhoz, élelmiszer-áruházakhoz, mezőgazdasági 
termelőkhöz, éttermekhez stb. fűződő strukturális kapcsolatok kiépítéséhez a 
segélyszervezeteknek szükségük van bizonyos eszközökre – így az élelmiszer szállítására, 
IKT-eszközökre és logisztikai készségekre, a magánadományozók megnyerését célzó 
figyelemfelkeltő kampányokra, az élelmiszer-egészségügyi szabályoknak megfelelő
élelmiszerkezeléssel kapcsolatos készségekre és tanúsítványokra stb. Az alapnak biztosítania 
kell, hogy a segélyszervezetek rendelkezésére álljanak az élelmiszer- és 
pénzadományozókhoz fűződő strukturális kapcsolatok kiépítéséhez és megerősítéséhez 
szükséges eszközök. Ez kettős célt szolgál: egyrészt hozzájárul az élelmiszerpazarlás 
megelőzéséhez, másrészt lehetőséget biztosít a segélyszervezetek számára, hogy enyhítsék a 
közvetlen uniós élelmiszersegélytől való függésüket.

Az alapnak emellett elő kell mozdítania a bevált gyakorlatoknak az uniós élelmiszersegélytől 
függő és attól független segélyszervezetek közötti cseréjét az Unióban mindenütt, és 
terjesztenie kell a leginkább rászoruló személyek számára nyújtott támogatással kapcsolatos 
szociális innovációt.

Az ismételt függés kialakulásának elkerülése és a jelenlegi függés enyhítése
Az alap kialakításakor az egyik legfontosabb szempont az, hogy a korábbi uniós 
programoktól függő személyek 2014-ben ne maradjanak egyik napról a másikra élelmiszer 
nélkül. Ha az alap a közvetlen uniós élelmiszersegélytől való függés fokozatos enyhítésére 
törekszik, valamint elkerüli, hogy ismét függő helyzetek alakuljanak ki, úgy a Tanács is 
nagyobb eséllyel fogadja el az alapot. Annak érdekében, hogy a leginkább rászoruló 
személyek sem most, sem a jövőben ne essenek el az élelmiszersegélytől, minden olyan 
eszközt, anyagot és egyéb támogatást biztosítani kell a segélyszervezetek számára, amelyre 
azoknak a helyi élelmiszerláncok – így az élelmiszer-áruházak, a gyártók, a mezőgazdasági 
termelők stb. – nagyobb igénybevételére való fokozatos átálláshoz szükségük van.

A szegénység strukturális enyhítésével való összhang biztosítása
A szegénység csökkentésére irányuló politikák egyik fő céljának a leginkább rászoruló 
személyek – többségében nők – szegénységből való kiemelésének kell lennie. Ezért nem csak 
az a fontos, hogy az alapban részt vevő segélyszervezetek a társadalmi integrációra irányuló 
tevékenységeket is folytassanak, és az alap szorosan kapcsolódjon a szegénység 
felszámolására irányuló nemzeti programokhoz, hanem az is, hogy a segélyszervezetek az 
ESZA-finanszírozással összefüggő társadalmi integrációs tevékenységeket alakítsanak ki, 
elkerülve egyazon támogatási műveletek kettős finanszírozását.

MÓDOSÍTÁSOK
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A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felkéri a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az anyagi vagy akár súlyos anyagi
nélkülözésben élő személyek száma 
növekszik az Unióban, és kirekesztettségük 
mértéke gyakran túl nagy ahhoz, hogy 
élvezhessék a(z) […]/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet], és 
különösen a(z) […]/EU rendelet [ESZA-
rendelet] aktivizáló intézkedéseinek 
előnyeit.

(2) 2011-ben az európai lakosság mintegy 
24,2%-a (az Eurostat becslése szerint az 
EU 27 tagállamában 119,6 millió fő, 
köztük 25 millió gyermek) volt – az 
„Európa 2020” stratégia 
fogalommeghatározása szerint –
szegénység és /vagy társadalmi kirekesztés 
által veszélyeztetett. Az anyagi javak 
tekintetében nélkülözésben vagy akár 
súlyos nélkülözésben élő személyek száma 
növekszik az Unióban, különösen a válság 
által a leginkább sújtott és költségvetési 
konszolidációt alkalmazó országokban, és
kirekesztettségük mértéke gyakran túl nagy 
ahhoz, hogy élvezhessék a(z) […]/EU 
rendelet [közös rendelkezésekről szóló 
rendelet], és különösen a(z) […]/EU 
rendelet [ESZA-rendelet] aktivizáló 
intézkedéseinek előnyeit. Mivel a dolgok 
ilyen alakulása az „Európa 2020” 
stratégia egyik legfőbb célkitűzésével 
szemben hat, veszélyezteti annak 
megvalósítását, azaz az Unióban élő
szegények számának csökkentését 20 
millió fővel, kezdve a leginkább 
rászorulókkal, akiknek többsége nő és 
gyermek.

Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 2011. évi adatok szerint az EU 27 
tagállamában a nők körében a szegénység 
aránya közel 17% volt, ami – többek 
között – a női munkanélküliségnek, a 
bérek egyenlőtlenségének, a 
részmunkaidős munkavégzés 
elnőiesedésének a következménye.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Mivel a tagállamoknak és a 
Bizottságnak biztosítaniuk kell a férfiak és 
nők közötti egyenlőség és a nemek közötti 
esélyegyenlőség elvének következetes 
beépítését a közös stratégiai finanszírozási 
keretben (KSK) rendelkezésre álló alapok 
előkészítésének, programozásának és 
végrehajtásának, illetve nyomon 
követésének és értékelésének valamennyi 
szakaszába, a nemek közötti egyenlőség 
szempontját érvényesítő költségvetés-
tervezést („gender budgeting”) magában 
foglaló értékelési eljárás alkalmazásával.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az Unió 1987 óta nyújt a 
mezőgazdasági készletekből közvetlen 
élelmiszersegélyt a leginkább rászoruló 
polgárok számára, akiknek többsége nő. 
Emiatt a leginkább rászoruló személyek 
zöme függ a számukra nyújtott uniós 



AD\932672HU.doc 7/27 PE504.192v03-00

HU

élelmiszer-ellátástól. Számos 
kedvezményezett számára volna elérhető
más ellátási lánc az uniós támogatáson 
kívül, például helyi vagy regionális 
élelmiszer-áruházak, mezőgazdasági 
termelők, gyártók, éttermek stb. Az 
alapnak támogatnia kell e helyi ellátási 
láncok kiépítését és megerősítését.

Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat

4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A leginkább rászoruló személyeknek 
nyújtott nem pénzügyi jellegű támogatás 
hatékonyságának maximalizálása 
érdekében – adott esetben kísérő
intézkedések részeként – a tagállamoknak 
támogatniuk kell menhelyek és/vagy 
szociális alapú lakhatás hajléktalanok 
számára történő biztosítását.

Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat

4 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4c) Uniós szintű fellépésre van szükség a 
szegénységnek és a társadalmi 
kirekesztésnek az Unióban tapasztalható 
szintjére tekintettel (2010-ben az uniós 
polgárok egynegyede, azaz 116 millió 
ember, főként nő volt kitéve a szegénység, 
illetve a társadalmi kirekesztés 
kockázatának). Ezt a gazdasági válság 
tovább súlyosbította, csökkentve a 
különböző tagállamok azon képességét, 
hogy a szociális kiadásokat és a 
befektetéseket olyan szinten tartsák fenn, 
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amely biztosítja a szociális kohézió 
épségét, valamint az „Európa 2020” 
stratégiában meghatározott célkitűzések 
megvalósítását.

Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat

4 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4d) A nyomor és a szegénység leküzdését 
célzó stratégiáknak és módszereknek 
figyelemmel kell lenniük arra, hogy a 
legszegényebbek számára a legfőbb 
probléma – magánemberként és 
polgárként egyaránt – önnön méltóságuk 
és függetlenségük elveszítése. Ez a 
magánszemélyeket és a családokat még 
sérülékenyebbé teszi, így még nagyobb 
mértékben vannak kitéve hátrányos 
megkülönböztetésnek, ami a nőkre és a 
gyermekekre súlyos következményekkel 
jár;

Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat

4 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4e) Az alap fő kedvezményezettjei a nők, 
és nem csupán azért, mert jobban ki 
vannak téve a szegénységnek és a 
társadalmi kirekesztésnek, hanem azért is, 
mert a család élelmezése és fenntartása 
gyakran rájuk hárul;
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Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
4 f preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4f) A tagállamoknak vezető szerepet kell 
vállalniuk leginkább rászoruló polgáraik 
szükségleteinek felmérésében; az alapnak 
ezért el kell kerülnie, hogy új függőségi 
struktúrák jöjjenek létre a 4. cikk (1) 
bekezdése szerinti támogatásban részesülő
kedvezményezettek tekintetében.

Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) E rendelkezéseknek továbbá 
biztosítaniuk kell, hogy az alap – olyan 
vonatkozásokban, mint például a 
támogatások programozása és kezelése, az 
alaphoz való hozzáférés 
megkülönböztetésmentes jellege vagy az 
élelmiszerpazarlás elleni küzdelem –
megfeleljen az Unió szociális és 
környezetvédelmi politikáinak, többek 
között a figyelem felkeltését szolgáló 
kampányokon keresztül, amelyekben a 
nők stratégiai szerepet tölthetnének be.

Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A megfelelő pénzügyi keret (7) A megfelelő pénzügyi keret 
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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.

meghatározása érdekében a Bizottságnak 
végrehajtási aktusok által, a szegénység és 
az anyagi nélkülözés tekintetében fennálló 
különbségeket – például a relatív és az 
abszolút szegénységi küszöböt –
figyelembe vevő objektív és átlátható 
módszer alkalmazásával kell 
megállapítania a globális források 
tagállamok szerinti éves felosztását.

Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az egyes tagállamok operatív 
programjainak meg kell határozniuk és 
indokolniuk kell az anyagi nélkülözés 
kezelni kívánt formáit és meg kell 
fogalmazniuk a nemzeti programok 
támogatása keretében a leginkább 
rászoruló személyeknek történő
segítségnyújtás célkitűzéseit és jellemzőit.
További, olyan elemeket is tartalmazniuk
kell, amelyek szükségesek az operatív 
program eredményes és hatékony 
végrehajtásának biztosításához.

(8) Az egyes tagállamok operatív 
programjainak meg kell határozniuk és 
indokolniuk kell az anyagi nélkülözés 
kezelni kívánt formáit és meg kell 
fogalmazniuk a nemzeti programok 
támogatása keretében a leginkább 
rászoruló személyeknek történő
segítségnyújtás célkitűzéseit és jellemzőit.
A tagállamoknak elsősorban az 
élelmiszerekhez jutás hiánya ellen kell 
lépéseket tenniük. A programnak olyan 
elemeket is tartalmaznia kell, amelyek 
szükségesek az operatív program 
eredményes és hatékony végrehajtásának 
biztosításához.

Indokolás

Az élelmezés a legalapvetőbb szükségletet elégíti ki, és ennek során a partnerszervezetek és a 
tagállamok fel tudják venni a kapcsolatot a társadalmi életből kirekesztett személyekkel. Ez a 
legjobb eszköz az alap hatékonyságának biztosítására.

Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az alap hatékonyságának 
maximalizálása céljából, különös 
tekintettel a nemzeti körülményekre, 
helyénvaló az operatív programok 
lehetséges módosítására szolgáló eljárás 
létrehozása.

(9) Az alap hatékonyságának 
maximalizálása céljából, különös 
tekintettel a nemzeti körülményekre, 
helyénvaló az operatív programok 
lehetséges módosítására szolgáló eljárás 
létrehozása; az eljárásba be kell vonni a 
leginkább rászoruló személyek számára 
nemzeti szinten segítséget nyújtó, illetve a 
leginkább rászoruló személyeket 
közvetlenül képviselő társadalmi 
szervezeteket, biztosítva egyúttal a nők 
megfelelő részvételi arányát is.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Mivel a tagállamoknak lehetővé kell 
tenniük továbbá a nők és férfiak 
kiegyensúlyozott részvételét helyi, 
regionális és nemzeti szinten az operatív 
programok irányításában és 
megvalósításában, és be kell számolniuk 
az ebben elért előrelépésekről.

Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat

11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11b) Az alapból nyújtott támogatáshoz 
való hozzáférésnek magában kell 
foglalnia az azon személyek általi 
tényleges hozzáférést, akiknek – bármely 
ok, például életkoruk, egészségi állapotuk, 
közlekedési nehézségek miatt – nincs 
lehetőségük arra, hogy maguk jussanak 
élelmiszercsomaghoz; ezért igen fontos 
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megerősíteni a segélyező szervezetek és az 
élelmiszer-szállítók közötti strukturális 
kapcsolatokat.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
11 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11c) Mivel a programok előkészítése és 
végrehajtása során a tagállamoknak és a 
Bizottságnak meg kell tenniük a megfelelő
lépéseket a nemen, faji vagy etnikai 
származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, koron, 
szexuális irányultságon vagy nemi 
identitáson alapuló bármilyen 
megkülönböztetés megakadályozása 
érdekében, különös figyelmet fordítva 
azokra a személyekre, akiket többszörös 
hátrányos megkülönböztetés ér. Az 
akadálymentesítés a fogyatékkal élő
személyek számára a betartandó 
szempontok egyike az alapok által 
társfinanszírozott műveletek 
meghatározása során, és ezt a különféle 
végrehajtási fázisokban is figyelembe kell 
venni.

Módosítás 17

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 
előzetes és utólagos értékeléseket kell 
végezni. Ezeket az értékeléseket az 
operatív program keretében támogatásban 
részesülő, leginkább rászoruló 

(12) Az egyes operatív programok 
minőségének és kialakításának javítása, 
valamint az alap eredményességének és 
hatékonyságának – többek között az 
intézkedések elsődleges 
kedvezményezettjei, a leginkább rászoruló 
személyek bevonásával történő –
értékelése érdekében előzetes és utólagos 
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személyekkel kapcsolatos felmérésekkel,
valamint szükség esetén a programozási 
időszakban végzett értékelésekkel kell 
kiegészíteni. Ezzel kapcsolatban meg kell 
határozni a tagállamok és a Bizottság 
feladatait.

értékeléseket kell végezni. Ezeket az 
értékeléseket ki kell kiegészíteni az 
operatív program keretében támogatásban 
részesülő, leginkább rászoruló 
személyekkel kapcsolatos felmérésekkel –
ideértve a nemek és életkor szerinti 
bontásban szerepeltetett adatokat,
figyelembe véve az Eurostat tanulmányát 
az Unióban tapasztalható anyagi 
nélkülözés méréséről –, valamint a 
programozási időszakban végzett 
értékelésekkel és valamennyi politika 
átvilágításával, felmérve azoknak a nőkre 
és a férfiakra gyakorolt különböző
hatásait. Ezzel kapcsolatban meg kell 
határozni a tagállamok és a Bizottság 
feladatait.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Meg kell határozni az alapból az 
operatív programokhoz nyújtott 
társfinanszírozás mértékének legmagasabb
szintjét az uniós források multiplikátor 
hatásának biztosítása céljából, egyúttal 
pedig az időszakos költségvetési 
nehézségekkel küzdő tagállamok 
helyzetére is megoldást kell találni.

(15) Meg kell határozni az alapból az 
operatív programokhoz nyújtott 
társfinanszírozás mértékének megfelelő
szintjét az uniós források szolidaritásának 
és multiplikátor hatásának biztosítása 
céljából, egyúttal pedig az időszakos 
költségvetési nehézségekkel küzdő
tagállamok helyzetére is megoldást kell 
találni.

Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „leginkább rászoruló személyek”: olyan (1) „leginkább rászoruló személyek”: olyan 
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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;

természetes személyek, egyének, vagy az e 
személyekből álló családok, háztartások 
vagy csoportok, akiknek rászorultságát a 
nemzeti illetékes hatóságok által vagy a
partnerszervezetekkel együttműködve 
elfogadott és az említett illetékes 
hatóságok által jóváhagyott objektív 
kritériumok szerint határozták meg;

Indokolás

A hatékonyság javítása érdekében fokozni kell az érthetőséget és a párbeszédet az illetékes 
nemzeti hatóságok és a partnerszervezetek között.

Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – 1 pont
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) (A módosítás a magyar nyelvi 
változatot nem érinti.)

Indokolás

Az élelmezés a legalapvetőbb szükségletet elégíti ki, és ennek során a partnerszervezetek és a 
tagállamok fel tudják venni a kapcsolatot a társadalmi életből kirekesztett személyekkel. Ez a 
legjobb eszköz az alap hatékonyságának biztosítására.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 

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 
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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.

számát legalább 20 millióval csökkenteni 
kívánó célkitűzés megvalósításához. Az 
alap hozzájárul az Unión belüli szegénység 
legsúlyosabb formáinak enyhítésére és 
felszámolására irányuló egyedi célkitűzés 
megvalósításához, a leginkább rászoruló 
személyek számára nem pénzügyi jellegű
támogatást nyújtva, és ezáltal inkább 
kiegészíti, semmint helyettesíti a 
szegénység visszaszorítására irányuló 
nemzeti politikákat, amelyek célja a 
szegények függésének csökkentése és 
segítségnyújtás alapvető jogaik érvényre 
juttatása tekintetében. E célkitűzés 
megvalósításának mérése az alapból 
támogatásban részesülő személyek 
számával, továbbá annak mennyiségi és 
minőségi felmérésével történik – nemek és 
életkor szerint bontott adatokat használva 
–, hogy a támogatás eredményeként 
milyen strukturális előrelépések történtek 
a végső kedvezményezettek tekintetében.
Az alap előmozdítja a leginkább rászoruló 
személyek érdekeit szolgáló helyi és 
regionális ellátási láncokat.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alap célja, hogy a végrehajtási 
időszakban fokozatosan csökkentse a 
kedvezményezetteknek a (4) cikk (1) 
bekezdése szerinti nem pénzügyi közvetlen 
uniós támogatástól való függését.
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Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az alap valamely tagállam kérésére 
támogatást adhat olyan nemzeti
programokhoz, amelyek a tagállamok 
által kiválasztott partnerszervezetek 
közreműködésével személyes 
felhasználásra szánt élelmiszert, ruhát és 
alapvető fogyasztási cikkeket juttatnak a 
leginkább rászoruló személyek, különösen 
hajléktalanok és gyermekek számára, 
figyelembe véve a nők, a férfiak és a 
gyermekek, valamint a fogyatékkal élő
személyek sajátságos szükségleteit, 
továbbá a regionális és helyi hatóságok 
bevonása mellett.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az alap valamely tagállam kérésére a 
leginkább rászoruló személyek újbóli 
társadalmi beilleszkedéséhez hozzájáruló 
intézkedéseket is támogathat, figyelembe 
véve a nők és a férfiak – aktív bevonásuk 
révén azonosított – sajátságos 
szükségleteit.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság, a tagállamok és a 
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partnerszervezetek az elosztási lánc 
minden szakaszában hozzájárulnak az 
élelmiszer-hulladék elleni küzdelemhez. 
Az alap segítséget nyújthat a 
kedvezményezettek számára a helyi 
ellátási láncok jobb és hatékonyabb 
felhasználásához, ezzel hozzájárulva az 
élelmiszerpazarlás megelőzéséhez, és 
növelve az alaptól nem függő, leginkább 
rászoruló személyek élelmiszerellátását.

Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az alap – többek között utalványok 
vagy más eszközök révén – támogathatja a 
helyi ellátási láncokhoz való hozzáférés 
fokozására és javítására, az 
élelmiszerpazarlás mérséklésére, valamint 
a többek között a helyi iskolákkal és a 
helyi médiával folytatott 
együttműködésben az elsősorban a 
nőknek, mint stratégiai szereplőknek szóló 
tájékoztatási és oktatási kampányok 
megindítására irányuló fellépéseket és 
intézkedéseket.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 ösztönzi a kölcsönös tanulást, a 
hálózatépítést és a bevált gyakorlatok 
terjesztését a rászoruló személyeknek 
nyújtott nem pénzügyi jellegű támogatás 
területén. figyelembe véve a nemek közötti 
egyenlőség szempontjait, többek között a 
nők szervezeteinek bevonása révén. Az 
alapban részt nem vevő tagállamokat is 
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arra ösztönzik, hogy működjenek együtt a 
bevált gyakorlatok terjesztésében.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A Bizottságnak és a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell az alap eredményességét, 
különösen a figyelemmel kísérés, 
jelentéstétel és értékelés révén.

(8) A Bizottságnak és a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell az alap eredményességét, 
különösen a figyelemmel kísérés, 
jelentéstétel és értékelés révén, 
amelyeknek nem és életkor szerinti 
bontásban szereplő mutatókkal kell 
szolgálniuk..

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 valamennyi szakaszában, 
beleértve az utólagos értékelési szakaszt is.
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.
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Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a súlyos anyagi nélkülözésben élő
lakosság;

a) a súlyos anyagi nélkülözésben élő
lakosság teljes lakossághoz viszonyított 
százalékos aránya, nemek szerinti 
bontásban;

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság figyelembe veszi, hogy az 
1290/2005/EK és az 1234/2007/EK tanácsi 
rendelet vagy a 121/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet szerinti 
programokban való tagállami részvétel 
eredményeként milyen mértékben csökken 
a leginkább rászoruló személyek függése a 
számukra nyújtott uniós 
élelmiszersegélyektől.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a leginkább rászoruló személyek 
érdekeit szolgáló helyi és regionális 
ellátási láncok fejlesztését támogató 
intézkedéseket azonosító stratégia;
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Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) a program végső
kedvezményezettjeiként prioritást élvező
személyek azonosítása, figyelemmel a 
területi sajátosságokra és/vagy egyedi 
társadalmi szükségletekre, többek között a 
leginkább rászoruló személyek életkorbeli 
és nemi megoszlása alapján;

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) azt felvázoló stratégia, hogy miként 
csökkenthető a végrehajtási időszak során 
a 4. cikk (1) bekezdése szerinti támogatás 
kedvezményezettjeinek a piaci 
beszerzésektől való függése;

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az operatív programokat a tagállam 
vagy a tagállam által kijelölt hatóság 
dolgozza ki az illetékes regionális, helyi és 
más állami hatóságokkal, valamint a civil 
társadalmat képviselő testületekkel és az 
egyenlőség és megkülönböztetésmentesség 
ügyét támogató szervezetekkel 
együttműködésben.

(2) Az operatív programokat a tagállam 
vagy a tagállam által kijelölt hatóság 
dolgozza ki az illetékes regionális, helyi és 
más állami hatóságokkal, valamint a civil 
társadalmat képviselő testületekkel és az 
egyenlőség és megkülönböztetésmentesség 
ügyét támogató szervezetekkel 
együttműködésben, azzal a céllal, hogy – a 
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területi, szociális, generációs és nemek 
közötti egyensúlyhiány figyelembevétele 
mellett – feltárja szegénység 
mérséklésének módjait, célkitűzéseit és az 
azzal kapcsolatban elvárt eredményeket. A 
tagállamok biztosítják, hogy az operatív 
programok szorosan kapcsolódjanak a 
társadalmi integrációt célzó nemzeti 
szakpolitikákhoz és a kisebbségek körében 
a szegénység nők körében történő
terjedésének megfékezéséhez.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok az éves végrehajtási 
jelentés tervezetét a Bizottság által 
elfogadott sablon szerint készítik el, 
beleértve a közös ráfordítás- és 
eredményességi mutatók jegyzékét.

(2) A tagállamok az éves végrehajtási 
jelentés tervezetét a Bizottság által 
elfogadott sablon szerint készítik el, 
beleértve a közös ráfordítás- és 
eredményességi mutatók jegyzékét.

A mutatók a következőket foglalják 
magukba:
a) a súlyos anyagi nélkülözéssel szembeni 
küzdelmet célzó szociálpolitikai 
kiadásokkal kapcsolatos közelmúltbeli 
változások mind abszolút értékben, a GDP 
arányában, mind pedig a teljes 
közkiadásokhoz viszonyított arányban 
kifejezve;
b) a súlyos anyagi nélkülözésben élők 
támogatáshoz való hozzáférésével 
kapcsolatos szociálpolitikai jogszabályok 
közelmúltbeli módosításai.

Indokolás

Azon káros hatás elkerülése érdekében, hogy a tagállamok az alapot szociálpolitikai 
felelősségük elhárítására használják fel, alapvető fontosságú, hogy a Bizottság felmérje, 
miként befolyásolja az alap a súlyos anyagi nélkülözés kezelését célzó tagállami 
szakpolitikákat.
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Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják az értékelések 
elvégzéséhez szükséges forrásokat, 
továbbá az értékelésekhez szükséges –
többek között a 11. cikkben említett közös 
mutatókra vonatkozó – adatok 
előállításához és gyűjtéséhez szükséges 
eljárások rendelkezésre állását.

(1) (1) A tagállamok biztosítják az 
értékelések elvégzéséhez szükséges 
forrásokat, továbbá az értékelésekhez 
szükséges – többek között a 11. cikkben 
említett közös mutatókra vonatkozó –
nemek és életkor szerint bontott adatok 
előállításához és gyűjtéséhez szükséges 
eljárások rendelkezésre állását.

Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 3 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a partnerszervezetek, a nemzeti 
programok, a kedvezményezettek és a 
közreműködő szervezet, az alappal 
kapcsolatban álló valamennyi jogalany 
meghatározása, az ilyen típusú 
beavatkozás területén meglévő
tapasztalatuk részletes közlése, valamint 
azon célkitűzések ismertetése céljából, 
amelyeket integrációjuk révén el kívánnak 
érni; 

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a nők és a férfiak közötti egyenlőség 
megvalósításához való hozzájárulás és 
annak felmérése, hogy a nemek közötti 
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egyenlőség szempontjai megfelelően 
beépítésre kerültek-e;

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 
aktust a 60. cikk (2) bekezdésében említett 
tanácsadó bizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

2) Az irányító hatóságnak 2015-ben és 
2021-ben a Bizottság által biztosított 
sablon szerint nemek szerint bontott 
adatokat tartalmazó strukturált felmérést 
kell készítenie a végső
kedvezményezettekről. A Bizottság 
végrehajtási aktus útján fogadja el ezt a 
sablont. A végrehajtási aktust a 60. cikk
(2) bekezdésében említett tanácsadó 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hajléktalanoknak és a gyermekeknek
szánt élelmiszert és termékeket maguk a 
partnerszervezetek is beszerezhetik.

A végső kedvezményezetteknek szánt 
élelmiszert és termékeket, valamint a 4. 
cikk (2a) bekezdésében említett 
intézkedések megtételét szolgáló 
eszközöket maguk a partnerszervezetek is 
beszerezhetik.

Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

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 az alap 
eszközeinek kiegészítéseként, anélkül, 
hogy a használati költségek csökkentenék 
az odaítélt költségvetési összegeket.

Indokolás

Az intervenciós készleteket, amennyiben vannak, hozzá kellene adni az odaítélt eszközökhöz, 
és nem azokból levonni, hogy biztosítható legyen a partnerszervezetek számára az odaítélt 
összegek előreláthatósága.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a) A kedvezményezetteknek hatékonyan 
és optimálisan kell tudniuk felhasználni a 
szegénység enyhítését célzó uniós 
alapokat, például az ESZA-t és az 1. cikk 
szerint létrehozott alapot, a műveletek 
kettős finanszírozásának elkerülése 
mellett.
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Indokolás

Az uniós élelmiszerosztási programokat igénybe vevő szervezetek az ESZA által finanszírozott 
párhuzamos intézkedéseket is hozhatnak, így képzést vagy gondozást is végezhetnek. Ezt a 
lehetőséget a jövőben is meg kell hagyni, ugyanakkor ez nem vezethet kettős finanszírozáshoz. 
Fontos, hogy e tekintetben segítséget nyújtsanak a kedvezményezettek számára.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – - a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) a helyi élelmiszerellátási láncok 
megerősítését célzó közszervezetek vagy 
partnerszervezetek által viselt költségek;

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) az élelmiszer, illetve a hajléktalanok 
vagy a gyermekek számára személyes 
felhasználásra szánt alapvető fogyasztási 
cikkek beszerzésének költségei;

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

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) amennyiben közszervezet a
hajléktalanok és a gyermekek számára 
személyes felhasználásra szánt élelmiszert 
és alapvető fogyasztási cikket vásárol és
partnerszervezetek számára továbbítja 

b) amennyiben közszervezet a végső
kedvezményezettek számára személyes 
felhasználásra szánt élelmiszereket vagy
alapvető fogyasztási cikkeket, többek 
között ruhákat vásárol, amelyeket a
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azokat, az élelmiszernek és a termékeknek 
a partnerszervezetek raktárába történő
szállításának költségei, az a) pontban 
említett költségek 1 %-ának megfelelő
átalányösszegként megadva;

partnerszervezetek számára továbbít, úgy 
ezen élelmiszereknek és cikkeknek a 
partnerszervezetek raktáraiba történő
szállításának költségei, az a) pontban 
említett költségek 1%-ának megfelelő
átalányösszegként megadva;

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) a támogatást a leginkább rászoruló 
személyekhez közvetlenül eljuttató 
partnerszervezetek által vállalt, a 
társadalmi beilleszkedés megvalósítását 
célzó tevékenységek bejelentett költségei, 
az a) pontban említett költségek 5 %-ának 
megfelelő átalányösszegként megadva;

d) a támogatást a leginkább rászoruló 
személyekhez közvetlenül eljuttató 
partnerszervezetek által vállalt, a 
társadalmi beilleszkedés megvalósítását 
célzó tevékenységek bejelentett költségei.
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