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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym jest istotny dla kobiet z co najmniej 
dwóch powodów. Po pierwsze, kobiety stanowią zbyt liczną grupę wśród osób najbardziej 
potrzebujących w UE. Feminizacja ubóstwa nasila się pod wpływem pogorszenia koniunktury 
gospodarczej. Wśród osób żyjących w ubóstwie znajduje się wiele starszych kobiet o niskich 
emeryturach, samotne matki, kobiety rozwiedzione i kobiety wykonujące nisko płatną lub 
niepewną pracę.

Po drugie, kobiety nadal są głównymi opiekunami w rodzinach: to one robą zakupy, 
przygotowują posiłki i zajmują się wszystkimi czynnościami związanymi z wyżywieniem 
rodziny. Jeżeli dochód w rodzinie spada, to one często zwracają się do banków żywności i 
innych organizacji pomocowych, gdy dochód nie wystarcza na wyżywienie rodziny.

Mając to na uwadze, przedstawiam propozycje wykraczające poza uwzględnianie aspektu płci 
w głównym nurcie życia politycznego i dotyczące wymogu zapewniania danych w podziale 
według płci. Dla kobiet istotne jest, aby udzielania unijnej pomocy żywnościowej nie 
przerwano nagle dnia 1 stycznia 2014 r., kiedy zakończy się obecny program stosowany przez 
19 państw członkowskich. Aby upewnić się, że w ramach funduszu bierze się pod uwagę 
zależności utworzone ponad 25 lat temu, należy dokonać korekty alokacji środków w 
poszczególnych państwach członkowskich i uwzględnić niektóre z głównych zastrzeżeń 
państw członkowskich, które sprzeciwiają się przyjęciu wniosku w Radzie. 

Alokacja środków w państwach członkowskich
W ramach obecnego programu przyznaje się 500 mln EUR rocznie 19 państwom 
członkowskim. Na lata 2014–2020 Komisja zaproponowała przeznaczenie na nowy fundusz 
kwoty 2,5 mld EUR, która została obniżona przez Radę do 2,1 mld EUR podczas negocjacji 
w sprawie wieloletnich ram finansowych, które odbyły się w trakcie sporządzania wniosku. 
Stanowi to istotne zmniejszenie kwoty przeznaczonej na fundusz. W myśl obecnego wniosku 
wszystkie państwa członkowskie są zmuszone do udziału w programie, co oznacza, że 
pobrane środki zostaną rozdzielone skromniej i obejmą również państwa członkowskie, które 
obecnie nie korzystają z unijnej pomocy żywnościowej i potencjalnie nie chciałyby z niej 
korzystać z różnych powodów, w tym na przykład ze względu na już istniejące, niezależne 
struktury. Pomoc dla państw, które obecnie korzystają z programu, zostanie znacząco 
ograniczona, jeżeli obecny wniosek w sprawie funduszu pozostanie w niezmienionej formie.

W związku z tym przedstawiłam kilka propozycji mających na celu zapewnienie tego, że 
Unia Europejska bierze na siebie odpowiedzialność za istniejącą zależność od unijnej pomocy 
żywnościowej:
Państwa członkowskie nie powinny być zmuszone do udziału w programie, lecz powinny 
móc zadecydować, czy będą w nim uczestniczyć, czy nie. 
Wskaźnikami wykorzystywanymi do podziału zasobów powinny być: odsetek osób w 
sytuacji deprywacji materialnej oraz bardziej aktualne dane na temat ostatnich zmian w 
liczbie osób żyjących w gospodarstwach domowych o bardzo małej intensywności pracy. 
Należy uwzględnić stopień zależności od wcześniejszych programów pomocy żywnościowej. 
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Poziom współfinansowania powinien być zróżnicowany w zależności od poziomu 
zamożności w państwach członkowskich, tak aby sprawić, by fundusz docierał przede 
wszystkim do osób, które tego najbardziej potrzebują.
Państwa członkowskie, które zasadniczo są przeciwne utworzeniu funduszu, nie będą zatem 
zmuszone do udziału w programie wbrew swojej woli, co potencjalnie może złagodzić ich 
sprzeciw.

Wzmocnienie lokalnych łańcuchów dostaw żywności i wymiana dobrych praktyk
Dla wielu organizacji pomocowych unijna pomoc żywnościowa nie jest jedynym źródłem 
żywności, a w wielu państwach członkowskich banki żywności funkcjonują bez wsparcia 
publicznego, korzystając z żywności oferowanej przez lokalne łańcuchy dostaw żywności.
Organizacje pomocowe we wszystkich państwach członkowskich, przestrzegając zasad 
bezpieczeństwa i higieny żywności, powinny być w stanie w większym stopniu 
wykorzystywać żywność, która w przeciwnym razie zostałaby wyrzucona. Aby budować 
strukturalne relacje z producentami, supermarketami, rolnikami, restauracjami itp., 
organizacje pomocowe muszą mieć do dyspozycji pewne udogodnienia, takie jak możliwość 
transportu żywności, zaplecze ICT i umiejętności logistyczne, publiczne kampanie 
informacyjne, aby przyciągnąć prywatnych darczyńców, umiejętności i certyfikaty 
zaświadczające, że żywność spełnia wymogi z zakresu zdrowia, itp. Fundusz powinien 
zapewniać organizacjom pomocowym środki pozwalające im na rozwijanie i wzmacnianie 
relacji strukturalnych z darczyńcami oferującymi żywność i środki finansowe. Służy to 
dwojakiemu celowi w postaci zapobiegania marnotrawstwu żywności z jednoczesnym 
umożliwieniem organizacjom pomocowym uniezależnienia się od bezpośredniej pomocy 
żywnościowej otrzymywanej od Unii Europejskiej.

Ponadto fundusz powinien wspierać wymianę dobrych praktyk w obrębie Unii Europejskiej 
między organizacjami pomocowymi, które są zależne od unijnej pomocy żywnościowej, i 
tymi, które nie są od niej zależne, a także promować społeczną innowacyjność w zakresie 
pomocy niesionej najbardziej potrzebującym.

Unikanie powstawania nowych zależności i zmniejszanie istniejących
Najważniejszym aspektem w ramach funduszu jest dopilnowanie, by ci, który są uzależnieni 
od istniejących programów unijnych, w 2014 r. nie zostali nagle pozostawieni bez żywności. 
Szanse przyjęcia przez Radę wniosku w sprawie funduszu wzrosną, jeżeli w ramach funduszu 
będzie się dążyć do stopniowego zmniejszenia zależności od bezpośredniej unijnej pomocy 
żywnościowej i będzie się unikać tworzenia nowych zależności. Organizacje pomocowe 
można wspierać, przekazując im wszelkie zasoby, materiały i inne rodzaje wsparcia, których 
potrzebują, aby stopniowo przestawić się na lokalne łańcuchy dostaw żywności, takie jak 
supermarkety, producenci, rolnicy itd., tak aby najbardziej potrzebujący nie zostali odcięci od 
pomocy żywnościowej ani teraz, ani w przyszłości.

Spójność ze strukturalnymi działaniami z zakresu ograniczania ubóstwa
Ostatecznym celem strategii politycznych dotyczących ubóstwa jest wyprowadzenie z 
ubóstwa najbardziej potrzebujących, z których większość stanowią kobiety. Ważne jest zatem 
nie tylko to, aby organizacje pomocowe, które uczestniczą w funduszu, podejmowały 
działania mające na celu włączenie społeczne oraz aby fundusz był ściśle powiązany z 
programami krajowymi przeciwdziałającymi ubóstwu, lecz także aby organizacje pomocowe 
mogły realizować działania na rzecz włączenia społecznego w połączeniu z finansowaniem z
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EFS, co pozwoli uniknąć podwójnego finansowania tych samych działań pomocowych.

POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Liczba osób dotkniętych deprywacją 
materialną lub nawet ciężką deprywacją 
materialną w Unii wzrasta, a osoby te 
często zbyt długo znajdują się w sytuacji 
wykluczenia, aby móc skorzystać ze 
środków aktywizacji proponowanych w 
rozporządzeniu (UE) nr [CPR], a w 
szczególności w rozporządzeniu (UE) nr 
[...EFS].

(2) W 2011 r. blisko 24,2% ludności 
Europy (wedle szacunków Eurostat około 
119,6 mln osób w UE-27, w tym 25 mln 
dzieci) było uznawanych za zagrożone 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
zgodnie z definicją przyjętą w strategii 
„Europa 2020”. Liczba osób dotkniętych 
deprywacją materialną lub nawet ciężką 
deprywacją materialną w Unii wzrasta,
zwłaszcza w krajach najbardziej 
dotkniętych kryzysem oraz działaniami na 
rzecz konsolidacji budżetowej, a osoby te 
często zbyt długo znajdują się w sytuacji 
wykluczenia, aby móc skorzystać ze 
środków aktywizacji proponowanych w 
rozporządzeniu (UE) nr [CPR], a w 
szczególności w rozporządzeniu (UE) nr 
[...EFS]. Mając na uwadze, że taki obrót 
rzeczy pociąga to za sobą ryzyko 
nieosiągnięcia jednego z głównych celów 
strategii „Europa 2020”, jakim jest 
zmniejszenie o 20 mln liczby osób ubogich 
w Unii, poczynając od najbardziej 
potrzebujących, których większość 
stanowią kobiety i dzieci.
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Według danych z 2011 r. wskaźnik 
ubóstwa kobiet w UE-27 wyniósł blisko 
17%, co wynika między innymi z 
bezrobocia kobiet, nierówności w 
wynagradzaniu i zatrudniania w 
niepełnym wymiarze czasu pracy głównie 
kobiet.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Mając na uwadze, że państwa 
członkowskie i Komisja powinny zapewnić 
równość mężczyzn i kobiet oraz spójne 
uwzględnianie problematyki płci na 
wszystkich etapach przygotowywania, 
programowania i wdrażania, a także 
monitorowania i oceny funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych, 
za pomocą metod oceny sporządzania 
budżetu z uwzględnieniem aspektu płci.
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Od 1987 r. Unia Europejska 
zapewniała najbardziej potrzebującym 
obywatelom, z których większość stanowią 
kobiety, bezpośrednią pomoc żywnościową 
z zapasów produktów rolniczych. 
Doprowadziło to do sytuacji, w której 
osoby najbardziej potrzebujące stały się 
zależne od bezpośrednich unijnych dostaw 
żywności dla najbardziej potrzebujących. 
Wielu beneficjentów posiada inne źródła 
dostaw oprócz wsparcia unijnego, takie 
jak lokalne lub regionalne supermarkety, 
rolnicy, producenci, restauracje itp. 
Fundusz powinien wspierać rozwój lub 
wzmocnienie tych lokalnych łańcuchów 
dostaw żywności.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4b) W celu maksymalnego zwiększenia 
skuteczności niefinansowego wsparcia dla 
osób najbardziej potrzebujących państwa 
członkowskie powinny, w stosownych 
przypadkach, wspierać zapewnianie 
osobom bezdomnym zakwaterowania lub 
mieszkań socjalnych, jako jeden ze 
środków wspomagających.
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4c) Działanie na szczeblu UE w tym 
zakresie jest niezbędne, biorąc pod uwagę 
poziom i charakter ubóstwa i wykluczenia 
społecznego w Unii (w roku 2010 jedna 
czwarta obywateli Europy – blisko 116 
mln osób, w większości kobiet – była 
zagrożona ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym). Zjawiska te pogłębiły się 
jeszcze w wyniku kryzysu gospodarczego, 
który zmniejszył zdolność wszystkich 
państw członkowskich do utrzymania 
wydatków socjalnych i inwestycji na 
wystarczającym poziomie, zapobiegającym 
dalszemu osłabieniu się spójności 
społecznej oraz zapewniającym realizację 
celów strategii „Europa 2020”.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4d) Strategie i drogi wyjścia z ubóstwa 
powinny uwzględniać to, że w przypadku 
osób najbardziej potrzebujących 
problemem jest przede wszystkim utrata 
godności i autonomii właściwej osobie i 
obywatelowi, co powoduje, że te osoby i 
ich rodziny są jeszcze bardziej podatne na 
zagrożenia i częściej padają ofiarą 
dyskryminacji, co ma poważne 
konsekwencje dla kobiet i ich dzieci.
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4e) Kobiety są głównymi beneficjentami 
Funduszu, nie tylko dlatego, że są bardziej 
zagrożone ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym, lecz także dlatego, że są 
często odpowiedzialne za utrzymanie 
rodziny.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4f) Państwa członkowskie powinny 
podjąć inicjatywę przeprowadzenia oceny 
potrzeb swoich najbardziej potrzebujących 
obywateli. W ramach Funduszu należy 
zatem unikać tworzenia nowych struktur 
zależności beneficjentów otrzymujących 
pomoc, o której mowa w art. 4. ust. 1.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Przepisy powinny gwarantować także 
zgodność Funduszu ze strategiami Unii w 
dziedzinie polityki społecznej i ochrony 
środowiska, na przykład w zakresie 
zwalczania wszelkich form dyskryminacji 
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w ramach planowania pomocy, 
zarządzania nią i dostępu do niej, jak 
również w zakresie zwalczania 
marnotrawienia żywności, także poprzez 
kampanie edukacyjne, w których kobiety 
mogą odegrać strategiczną rolę.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

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 granice 
ubóstwa względnego i bezwzględnego.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W programie operacyjnym każdego 
państwa członkowskiego powinno się 
określić i uzasadnić formy deprywacji 
materialnej, objęte pomocą oraz opisać 
cele i cechy pomocy osobom najbardziej 
potrzebującym, która zostanie udzielona ze 
wsparciem systemów krajowych. Powinien
on również zawierać elementy niezbędne 
do zapewnienia skutecznego i sprawnego 
wdrożenia programu operacyjnego.

(8) W programie operacyjnym każdego 
państwa członkowskiego powinno się 
określić i uzasadnić formy deprywacji 
materialnej, objęte pomocą oraz opisać 
cele i cechy pomocy osobom najbardziej 
potrzebującym, która zostanie udzielona ze 
wsparciem systemów krajowych. Dostęp 
do żywności powinien być pierwszym 
problemem związanym z deprywacją, 
którym zajmują się państwa członkowskie. 
Program powinien również zawierać 
elementy niezbędne do zapewnienia JEGO
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skutecznego i sprawnego wdrożenia.

Uzasadnienie
Żywność jest najbardziej podstawową potrzebą, która pozwala organizacjom partnerskim i 
państwom członkowskim na nawiązanie kontaktu z osobami wykluczonymi z życia 
społecznego. Jest to najlepszy sposób na zapewnienie skuteczności Funduszu.
.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby zmaksymalizować skuteczność 
Funduszu, zwłaszcza jeśli chodzi o
konkretne sytuacje krajowe, należy 
ustanowić procedurę umożliwiającą 
zmianę programu operacyjnego.

(9) Aby zmaksymalizować skuteczność 
Funduszu, zwłaszcza jeśli chodzi o 
konkretne sytuacje krajowe, należy 
ustanowić procedurę umożliwiającą 
zmianę programu operacyjnego; procedura 
ta powinna angażować organizacje 
społeczne zajmujące się na szczeblu 
krajowym pomocą osobom najbardziej 
potrzebującym lub bezpośrednio 
reprezentujące osoby ubogie, z 
zapewnieniem dostatecznej reprezentacji 
kobiet.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Mając na uwadze, że państwa 
członkowskie powinny ponadto 
umożliwiać zrównoważony udział kobiet i 
mężczyzn w zarządzaniu programami 
operacyjnymi i ich realizacji na szczeblu 
lokalnym, regionalnym i krajowym, a 
także składać sprawozdania z postępów w 
tym zakresie.
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11b) W ramach dostępu do wsparcia z 
Funduszu należałoby zapewnić 
rzeczywisty dostęp osobom, które z 
określonych powodów – np. z racji wieku, 
stanu zdrowia, odległości – nie mogą 
samodzielnie odbierać paczek 
żywnościowych. W związku z tym bardzo 
ważne jest wzmocnienie powiązań 
strukturalnych między organizacjami 
udzielającym wsparcia a dostawcami 
żywności.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11c) Mając na uwadze, że państwa 
członkowskie i Komisja powinny 
podejmować odpowiednie działania w celu 
zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze 
względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek, orientację 
seksualną lub tożsamość płciową podczas 
przygotowania i realizacji programów, ze 
szczególnym uwzględnieniem osób, które 
doświadczają dyskryminacji z wielu 
przyczyn jednocześnie. Dostępność dla 
osób niepełnosprawnych powinna być 
jednym z kryteriów, których należy 
przestrzegać przy definiowaniu operacji 
współfinansowanych z funduszy i które 
należy brać pod uwagę na poszczególnych 
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etapach realizacji.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

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 
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.

(12) Aby polepszyć jakość i strukturę 
każdego programu operacyjnego oraz 
ocenić skuteczność i sprawność Funduszu, 
należy przeprowadzić oceny ex ante i ex 
post, włączając do nich osoby najbardziej 
potrzebujące, które są najbardziej 
zainteresowane przedmiotowymi 
środkami. Oceny te powinny być 
uzupełnione badaniami zawierającymi 
dane w podziale według płci i wieku – z 
uwzględnieniem badania Eurostatu w 
sprawie pomiaru deprywacji materialnej 
w Unii – na temat osób najbardziej 
potrzebujących, które skorzystały z 
programu operacyjnego, oraz ocenami i
kontrolami wszystkich strategii 
politycznych pod względem ich 
zróżnicowanego wpływu na kobiety i 
mężczyzn, przeprowadzonymi podczas 
okresu programowania. Należy w tym 
zakresie określić obowiązki państw 
członkowskich i Komisji.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Konieczne jest ustalenie
maksymalnego poziomu 
współfinansowania programów 
operacyjnych ze środków Funduszu, aby 

(15) Konieczne jest ustalenie
odpowiedniego poziomu 
współfinansowania programów 
operacyjnych ze środków Funduszu, aby
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osiągnąć efekt mnożnikowy dotyczący 
zasobów Unii; jednocześnie należy zająć 
się sytuacją państw członkowskich 
zmagających się z tymczasowymi 
trudnościami budżetowymi.

zapewnić solidarność i osiągnąć efekt 
mnożnikowy dotyczący zasobów Unii; 
jednocześnie należy zająć się sytuacją 
państw członkowskich zmagających się z 
tymczasowymi trudnościami budżetowymi.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 
przyjętych przez właściwe organy krajowe
we współpracy z organizacjami 
partnerskimi i zatwierdzonych przez 
odnośne organy krajowe;

Uzasadnienie

Aby sprzyjać skuteczności, należy zapewnić większą przejrzystość i szerszy dialog właściwych 
organów krajowych z organizacjami partnerskimi.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 

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

Uzasadnienie

Żywność jest najbardziej podstawową potrzebą, która pozwala organizacjom partnerskim i 
państwom członkowskim na nawiązanie kontaktu z osobami wykluczonymi z życia 
społecznego. Jest to najlepszy sposób na zapewnienie skuteczności Funduszu.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

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, a nawet wyeliminowanie
najcięższych form ubóstwa w Unii, przez 
udzielanie niefinansowego wsparcia 
osobom najbardziej potrzebującym w 
ramach uzupełnienia, a nie zastąpienia, 
krajowych strategii politycznych w 
zakresie ograniczania ubóstwa służących 
zmniejszeniu niesamodzielności tych osób 
i wspieraniu korzystania przez nie z praw 
podstawowych. Stopień, w jakim cel ten 
został osiągnięty, wyznacza liczba osób 
otrzymujących pomoc z Funduszu oraz 
ilościowa i jakościowa ocena ulepszeń 
strukturalnych na rzecz odbiorców 
końcowych, które uzyskano w wyniku tej 
pomocy, w podziale według płci i wieku.
W ramach Funduszu promuje się lokalne 
i regionalne łańcuchy dostaw żywności na 
rzecz osób najbardziej potrzebujących.
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Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach Funduszu dąży się do 
stopniowego zmniejszania zależności 
beneficjentów od bezpośredniego 
niefinansowego wsparcia otrzymywanego 
od Unii Europejskiej zgodnie z art. 4 ust. 
1 w okresie wdrażania.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 można udzielać, na 
wniosek państwa członkowskiego,
wsparcia programom krajowym, w których 
dostarcza się osobom najbardziej 
potrzebującym, za pośrednictwem 
organizacji partnerskich wybranych przez 
państwa członkowskie, produkty 
żywnościowe, odzież i podstawowe 
produkty konsumpcyjne do osobistego 
użytku osób bezdomnych lub dzieci, z 
uwzględnieniem specyficznych potrzeb 
kobiet, mężczyzn i dzieci, a także osób 
niepełnosprawnych, przy zaangażowaniu 
władz regionalnych i lokalnych.
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Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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, na wniosek 
państwa członkowskiego, wspierać środki 
towarzyszące, które przyczyniają się do 
włączenia społecznego osób najbardziej 
potrzebujących, z uwzględnieniem potrzeb 
właściwych kobietom i mężczyznom, które 
to potrzeby są znane dzięki ich aktywnemu 
uczestnictwu.

Poprawka25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja, państwa członkowskie i 
organizacje partnerskie przyczyniają się 
do zapobiegania marnotrawieniu 
żywności na każdym etapie łańcucha 
dystrybucji. W ramach Funduszu można 
zapewniać beneficjentom wsparcie 
ułatwiające im wykorzystanie w większym 
stopniu lub w sposób bardziej wydajny 
lokalnych łańcuchów dostaw żywności, 
zapobiegając tym samym marnowaniu 
żywności i zwiększając dostawy żywności 
dla osób najbardziej potrzebujących w 
sposób niezależny od Funduszu.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Ze środków Funduszu można 
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wspierać działania i środki służące 
zwiększeniu i poprawie dostępu odbiorców 
końcowych do lokalnych łańcuchów 
dostaw, na przykład poprzez wydawanie 
bonów towarowych lub inne mechanizmy, 
w celu ograniczenia marnotrawienia 
żywności i uruchomienia, między innymi 
we współpracy ze szkołami i mediami 
lokalnymi, kampanii informacyjnych i 
edukacyjnych, skierowanych w pierwszym 
rzędzie do kobiet, ze względu na ich 
strategiczną rolę.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. W ramach Funduszu propaguje się 
wzajemne uczenie się, tworzenie sieci 
kontaktów i rozpowszechnianie dobrych 
praktyk w zakresie niefinansowego 
wsparcia dla osób najbardziej 
potrzebujących, przy uwzględnieniu 
perspektywy płci, a w szczególności 
poprzez włączenie do działań organizacji 
kobiecych. Państwa członkowskie 
nieuczestniczące w Funduszu zachęca się 
do współpracy przy rozpowszechnianiu 
dobrych praktyk.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Komisja i państwa członkowskie 
zapewniają skuteczność Funduszu, w 
szczególności przez monitorowanie, 
sprawozdawczość i ocenę.

8. Komisja i państwa członkowskie 
zapewniają skuteczność Funduszu, w 
szczególności przez monitorowanie, 
sprawozdawczość i ocenę, w ramach 
których wskaźniki przedstawiane są w 
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podziale według płci i wieku.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 wszystkich etapach 
wdrażania Funduszu, w tym na etapie 
oceny ex post. 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.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) liczba osób w sytuacji poważnej 
deprywacji materialnej;

(a) liczba osób w sytuacji poważnej 
deprywacji materialnej jako odsetek całej 
populacji w podziale według płci i wieku;
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Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja bierze pod uwagę stopień 
zależności osób najbardziej 
potrzebujących od unijnych programów 
żywnościowych, obejmujących dystrybucję 
żywności dla najbardziej potrzebujących, 
wynikający z udziału państw 
członkowskich w programach 
ustanowionych na mocy rozporządzeń 
Rady (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 
1234/2007 lub rozporządzenia (UE) nr 
121/2012 Parlamentu Europejskiego i 
Rady.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a a (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) strategia określająca, w jaki sposób 
środki pomocowe będą wspierać rozwój 
lokalnych i regionalnych łańcuchów 
dostaw żywności na rzecz osób najbardziej 
potrzebujących,

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera i a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) opis zagadnień priorytetowych, na 
które ma być ukierunkowany program, z 
uwzględnieniem szczególnych potrzeb 
terytorialnych i społecznych, w tym w 
świetle podziału osób dotkniętych 
głębokim ubóstwem według wieku i płci;

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) strategia określająca, jak można 
osiągnąć stopniowy spadek zależności 
beneficjentów od wynikającej z zakupów 
rynkowych pomocy, o której mowa w art. 
4 ust. 1, w okresie wdrażania;

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie lub instytucja 
przez nie wyznaczona opracowują 
programy operacyjne we współpracy z 
właściwymi regionalnymi, lokalnymi oraz 
innymi organami publicznymi, jak również 
z organami przedstawicielskimi 
społeczeństwa obywatelskiego i organami 
odpowiedzialnymi za promowanie 
równości i braku dyskryminacji.

2. Państwa członkowskie lub instytucja 
przez nie wyznaczona opracowują 
programy operacyjne we współpracy z 
właściwymi regionalnymi, lokalnymi oraz 
innymi organami publicznymi, jak również 
z organami przedstawicielskimi 
społeczeństwa obywatelskiego i organami 
odpowiedzialnymi za promowanie 
równości i braku dyskryminacji, w celu 
wyjaśnienia procedur stosowanych w 
ramach tych programów, ich celów i 
spodziewanych wyników w zakresie 
ograniczenia ubóstwa z uwzględnieniem 
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różnic terytorialnych, społecznych, 
pokoleniowych i związanych z płcią.
Państwa członkowskie dbają o to, by 
programy operacyjne były ściśle 
powiązane z krajowymi strategiami 
politycznymi na rzecz włączenia 
społecznego i ze zwalczaniem rosnącej 
feminizacji ubóstwa oraz jej powszechnym 
występowaniem wśród mniejszości 
etnicznych.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie sporządzają 
roczne sprawozdanie z realizacji według 
wzoru przyjętego przez Komisję, 
zawierającego wykaz wspólnych 
wskaźników nakładów i wyników.

2. Państwa członkowskie sporządzają 
roczne sprawozdanie z realizacji według 
wzoru przyjętego przez Komisję, 
zawierającego wykaz wspólnych 
wskaźników nakładów i wyników. 

Wskaźniki te obejmują:
a) ostatnie zmiany w polityce wydatków 
społecznych na cele zwalczania poważnej 
deprywacji materialnej w wartościach 
absolutnych, w odniesieniu do PKB i w 
odniesieniu do całości wydatków 
publicznych;
b) ostatnie zmiany w przepisach polityki 
społecznej dotyczących dostępu do 
finansowania na rzecz osób w sytuacji 
ciężkiej deprywacji materialnej.

Uzasadnienie

Aby uniknąć negatywnych skutków w postaci sytuacji, gdy państwo członkowskie 
wykorzystuje fundusz do wycofywania się ze swoich obowiązków w ramach polityki 
społecznej, ważne jest, aby Komisja mogła zmierzyć, w jaki sposób fundusz wpływa na 
politykę państwa członkowskiego w odniesieniu do osób znajdujących się w sytuacji ciężkiej 
deprywacji materialnej.
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Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
zasoby niezbędne do przeprowadzenia
ocen i dopilnowują, aby stosowane były 
procedury mające na celu wyprodukowanie 
i zgromadzenie danych niezbędnych do 
przeprowadzenia ocen, w tym danych 
odnoszących się do wskaźników ogólnych, 
o których mowa w art. 11.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
zasoby niezbędne do przeprowadzenia 
ocen i dopilnowują, aby stosowane były 
procedury mające na celu wyprodukowanie 
i zgromadzenie danych w podziale według 
płci i wieku, niezbędnych do 
przeprowadzenia ocen, w tym danych 
odnoszących się do wskaźników ogólnych, 
o których mowa w art. 11.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) wkład organizacji partnerskich, 
systemów krajowych, beneficjentów i 
instytucji pośredniczących, w celu 
zidentyfikowania wszystkich podmiotów, 
które są powiązane z Funduszem, 
przekazania ich doświadczenia w tego 
rodzaju działaniach oraz przedstawienia 
celów, które zamierzają realizować w 
ramach Funduszu;
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Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) wkład w osiągnięcie celu z zakresu 
równości mężczyzn i kobiet oraz ocenę, 
czy perspektywa płci została odpowiednio 
uwzględniona;

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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
2015 r. i 2021 r. ustrukturyzowane badanie
zawierające dane w podziale według płci
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.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Żywność i inne produkty dla odbiorców 
końcowych oraz zasoby pozwalające na 
podjęcie środków, o których mowa w art. 4 
ust. 2a, mogą być kupowane przez same 
organizacje partnerskie.
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Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

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
jako uzupełnienie środków z Funduszu, 
przy czym kosztów użytkowania nie należy 
odliczać od przyznanych środków.

Uzasadnienie

Zapasy interwencyjne, jeżeli istnieją, należy dodać do przyznanych środków, a nie odejmować 
od nich, aby organizacje partnerskie mogły przewidzieć zatwierdzone środki.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Beneficjenci powinni mieć możliwość 
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korzystania w sposób sprawny i optymalny 
z funduszy unijnych przeznaczonych na 
łagodzenie skutków ubóstwa, takich jak 
EFS i fundusz ustanowiony na mocy art. 
1, z jednoczesnym unikaniem podwójnego 
finansowania działań.

Uzasadnienie

Organizacje korzystające z unijnego programu dystrybucji żywności dla osób najbardziej 
potrzebujących mogą jednocześnie korzystać z działań finansowanych przez EFS, takich jak 
szkolenia czy opieka. Taka możliwość musi istnieć, ale nie należy pozwolić, aby prowadziła 
ona do podwójnego finansowania. Ważne jest, aby pomóc beneficjentom w tym zakresie.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) koszty ponoszone przez podmioty 
publiczne lub organizacje partnerskie, 
przeznaczone na wzmocnienie lokalnych 
łańcuchów dostaw żywności;

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) koszty zakupu żywności lub 
podstawowych produktów 
konsumpcyjnych, w tym odzieży, do użytku 
osobistego odbiorców końcowych;
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Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 , w tym odzież, do użytku 
osobistego beneficjentów 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);

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 osobom najbardziej 
potrzebującym;
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