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КРАТКА ОБОСНОВКА

Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица е от значение за жените 
поради поне две причини. Първо, жените преобладават сред най-нуждаещите се в ЕС.
Феминизацията на бедността се влошава под въздействието на икономическия спад.
Сред живеещите в бедност има много по-възрастни жени с малки пенсии, самотни 
майки, разведени жени, жени, които са ниско заплатени или с несигурно работно място.
Второ, жените са все още основните полагащи грижи в семействата: те пазаруват 
хранителни продукти, приготвят храна, занимават се с всичко, свързано с изхранването 
на семейството. Ако намалеят семейните приходи, жените са често тези, които ще се 
обърнат към хранителна банка или друга организация за подпомагане, когато 
приходите не покриват в достатъчна степен изхранването на семейството.

С оглед на това правя предложения, които надхвърлят интегрирането на пола като 
измерение и които изискват разбити по фактор „пол” данни. За жените от съществено 
значение предоставянето на продоволствени помощи от ЕС не спре рязко на 1 януари 
2014 г., когато приключва текущата програма, използвана от 19 държави членки. За да 
се гарантира това, че Фондът е съобразен със зависимостта, създаване в продължение 
на над 25 години, са необходими корекции спрямо разпределянето на фондове сред 
държавите членки, като трябва да се вземат под внимание някои от основните резерви 
на въздържащите се държави членки в Съвета.

Разпределяне между държавите членки
Текущата програма предоставя 500 милиона евро годишно на 19 държави членки. За 
периода 2014-2020 г. 2,5 милиарда бяха предложени от Комисията за новия Фонд, като 
те бяха намалени до 2,1 милиарда от Съвета в рамките на преговорите по МФР в 
момента на писане, което представлява значително намаление. В текущото 
предложение всички държави членки са задължени да участват, което означава, че 
намалените фондове ще се разпределят на по-малки части и ще включат страните, 
които в момента не получават продоволствена помощ от ЕС и не биха желали това –
поради различни причини, включително например вече съществуващи независими 
структури. Зависещите в момента от програмата ще понесат сериозни намаления, ако 
предложението за Фонда остане в настоящия си вид.
Следователно правя няколко предложения, за да гарантирам, че ЕС поема отговорност 
за настоящата зависимост от продоволствена помощ от ЕС.
Държавите членки не бива да бъдат задължени да участват, но може да изберат това.

Показателите, използвани за разделяне на ресурси, следва да бъдат процентът на 
материално нуждаещите се лица в дадена страна и актуални данни относно
неотдавнашни промени при населението, което живее в домакинства с много ниска 
трудова интензивност. Степента на зависимост от предишните програми за 
продоволствена помощ следва да се отчете.
Степента на съфинансиране следва да се диференцира съобразно равнището на 
богатство на държавите членки, за да се гарантира, че Фондът достига основно тези, 
които имат най-голяма нужда от него.

Държавите членки, които се противопоставят на Фонда по принцип, няма да бъдат 
принудени да участват противно на волята си, което е вероятно да намали нежеланието 



PE504.192v01-00 4/21 PA\925421BG.doc

BG

им.

Укрепване на местните вериги на доставки на храни и обмен на добри практики
За много организации, предоставящи помощ, продоволствената помощ от ЕС не е 
единственият източник на храни, като в много държави членки хранителните банки 
функционират без публична подкрепа, като използват храни, предлагани от местни 
снабдителни вериги.

Следва да бъде възможно за предоставящите помощи организации във всички държави 
членки да използват в по-голяма степен храна, която иначе би била изхвърлена, в 
рамките на хранителната безопасност и хигиена. За да изградят структурни връзки с 
производителите, супермаркетите, селскостопанските производители, ресторантите и 
т.н. тези организации се нуждаят от определени инструменти, например транспорт за 
храна, ИКТ инструменти и логистични умения, запознатост на обществеността с 
кампании за привличане на частни дарители, умения и удостоверения за работа с храни 
в рамките на здравните разпоредби и др. Фондът следва да предостави на 
организациите, предоставящи помощи, средствата за развитие и укрепване на 
структурните връзки с дарители на храни и финанси. Това служи на двустранната цел 
за предотвратяването на разхищението на храни и предоставянето на възможност на 
тези организации да станат по-малко зависими от пряка продоволствена помощ от ЕС.

Наред с това, Фондът следва да насърчава обмена на добри практики в ЕС – между 
предоставящите помощи организации, които зависят от продоволствени помощи от ЕС, 
и тези, които не са в такава зависимост, и разпространяването на социалните иновации 
в помощите за най-нуждаещите се.

Избягване на нови зависимости и намаляване на съществуващите такива
Най-важният аспект на Фонда е гарантирането на това, че зависимите от предишни 
програми на ЕС не са оставени рязко без храни през 2014 г. Шансовете за одобряване 
на Фонда от Съвета ще нараснат, ако Фондът цели постепенно намаляване на 
зависимостта от преките продоволствени помощи от ЕС и не допуска създаването на 
нови зависимости. Организациите за подпомагане може да бъдат подпомогнати с 
всички инструменти, материали и друга подкрепа, необходима за постепенното 
преминаване към местни вериги на доставки като супермаркети, производители, 
селскостопански производители и др., така че най-нуждаещите се да не са откъснати от 
продоволствена помощ, понастоящем или в бъдеще.

Съгласуване с намаляването на структурната бедност
Крайната цел на политиките срещу бедността трябва да бъде "изтеглянето" на най-
нуждаещите се лица, по-голямата част от които са жени, от бедността. Във връзка с 
това е важно не само това, организациите за подпомагане, които участват във Фонда, 
също да предприемат дейности за социално включване и това, той да е свързан тясно с 
национални програми за премахване на бедността, но също и това, организациите за 
подпомагане да могат да развият дейности на социално приобщаване в съчетание с 
финансиране от ЕСФ, при избягване на двойното финансиране на едни и същи 
дейности по подпомагане.

ИЗМЕНЕНИЯ
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Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по заетост и социални въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Броят на хората в Съюза, живеещи в 
материални и дори в тежки материални 
лишения се увеличава, като често пъти 
степента им на социално изключване е 
твърде голяма, за да могат да се 
възползват от мерките за активизиране 
съгласно Регламент (ЕС) № […..РОР], и 
по-специално съгласно Регламент 
(ЕС) № […ЕСФ].

(2) Броят на хората в Съюза, живеещи в 
материални и дори в тежки материални 
лишения се увеличава, като често пъти 
степента им на социално изключване е 
твърде голяма, за да могат да се 
възползват от мерките за активизиране 
съгласно Регламент (ЕС) № […..РОР], и 
по-специално съгласно Регламент 
(ЕС) № […ЕСФ], като това развитие 
е в противовес с целта, определена в 
стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж.

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) като има предвид, че държавите 
членки и Комисията гарантират, че 
по време на всички етапи от 
подготовката, програмирането и 
изпълнението, мониторинга и 
оценката на фондовете по ОСР чрез 
методите за оценка на 
бюджетирането, съобразено с 
фактора „пол“, се насърчава 
равенството между мъжете и 
жените и последователното 
отчитане на социалните аспекти на 
пола.
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Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) От 1987 г. Съюзът предоставя на 
най-нуждаещите се граждани, от 
които мнозинството са жени, пряка 
продоволствена помощ от 
селскостопанските запаси. Това 
доведе до положение, при което най-
нуждаещите се лица станаха 
зависими от преките доставки от ЕС 
на храни за най-нуждаещите се.
Много получатели на помощи имат 
източници, различни от помощите 
от ЕС, като например местни или 
регионални супермаркети, 
селскостопански производители, 
производители, ресторанти и др.
Фондът следва да подпомага 
развитието или укрепването на тези 
местни снабдителни вериги.

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) Фондът следва да избягва 
създаването на нови структури на 
зависимост за бенефициерите на 
помощ съобразно дефинираното в 
член 4.1.

Or. en
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Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) С цел зачитане на избора на 
националните политики участието 
във Фонда е факултативно за 
държавите членки.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) като има предвид, че държавите 
членки също така вземат предвид 
балансираното участие в 
съответствие с нуждите на жените 
и мъжете в управлението и 
изпълнението на оперативните 
програми на местно, регионално и 
национално равнище и докладват за 
напредъка в това отношение.

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11б) като има предвид, че държавите 
членки и Комисията предприемат 
съответните стъпки, за да 
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предотвратят всякаква 
дискриминация на основата на пол, 
расов или етнически произход, 
религия или вероизповедание, 
увреждане, възраст, сексуална 
ориентация или полова идентичност 
по време на подготовката и 
изпълнението на програмите, като 
обръщат специално внимание на 
лицата, които са обект на различни 
форми на дискриминация. Достъпът 
на хора с увреждания е един от 
критериите, които следва да се 
спазват при определянето на 
операциите, съфинансирани от 
фонда, и да се вземат предвид по 
време на различните етапи на 
прилагането.

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За да бъде повишено качеството и 
подобрено разработването на 
оперативните програми и за да бъде 
оценена ефективността и ефикасността 
на Фонда, следва да бъдат направени 
предварителни и последващи оценки. 
Тези оценки следва да бъдат допълнени 
с проучвания на най-нуждаещите се 
лица, ползвали подпомагане от 
оперативната програма, и ако е 
необходимо, с оценки в течение на 
програмния период. В това отношение 
следва да бъдат определени 
отговорностите на държавите членки и 
на Комисията.

(12) За да бъде повишено качеството и 
подобрено разработването на 
оперативните програми и за да бъде 
оценена ефективността и ефикасността 
на Фонда, следва да бъдат направени 
предварителни и последващи оценки. 
Тези оценки следва да бъдат допълнени 
с проучвания, включително данни по 
пол, на най-нуждаещите се лица, 
ползвали подпомагане от оперативната 
програма, с оценки в течение на 
програмния период и преглед на всички 
политики с оглед на различното им 
въздействие върху жените и 
мъжете.. В това отношение следва да 
бъдат определени отговорностите на 
държавите членки и на Комисията.
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Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Необходимо е да се определи 
максималното равнище на 
съфинансиране от Фонда за 
оперативните програми, за да се даде 
възможност за мултиплициращ ефект от 
средствата на Съюза, като 
същевременно се работи за подобряване 
на положението на държавите членки, 
изправени пред временни бюджетни 
затруднения.

(15) Необходимо е да се определи 
подходящо равнище на съфинансиране 
от Фонда за оперативните програми, за 
да се даде възможност за солидарност 
и мултиплициращ ефект от средствата 
на Съюза, като същевременно се работи 
за подобряване на положението на 
държавите членки, изправени пред 
временни бюджетни затруднения.

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. "държава членка” означава
държава членка, избрала да участва 
във Фонда.

Or. en

Обосновка

Фондът не бива да нарушава национални практики, които понастоящем 
функционират добре, срещу волята на държава членка.
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Изменение 11

Предложение за регламент
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Фондът насърчава социалното 
сближаване в Съюза, като допринася за 
постигането на целта за намаляване в 
съответствие със стратегията „Европа 
2020“ с поне 20 милиона на броя на 
хората, изправени пред риск от бедност 
и социално изключване. Фондът 
допринася за постигането на 
конкретната цел да бъдат облекчени 
най-тежките форми на бедност в Съюза, 
като предоставя нефинансова помощ на 
най-нуждаещите се лица. Тази цел се 
измерва с броя на хората, получаващи 
подпомагане от Фонда.

Фондът насърчава социалното 
сближаване в Съюза, като допринася за 
постигането на целта за намаляване в 
съответствие със стратегията „Европа 
2020“ с поне 20 милиона на броя на 
хората, изправени пред риск от бедност 
и социално изключване. Фондът 
допринася за постигането на 
конкретната цел да бъдат облекчени и 
премахнати най-тежките форми на 
бедност в Съюза, като предоставя 
нефинансова помощ на най-нуждаещите 
се лица. Тази цел се измерва с броя на 
хората, получаващи подпомагане от 
Фонда, и посредством качествена и 
количествена оценка на 
структурните подобрения за 
крайните получатели, която обхваща 
пола, в резултат от споменатото 
подпомагане. Фондът насърчава 
местните и регионалните вериги на 
доставки в полза на най-нуждаещите 
се.

Or. en

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3a
Фондът се стреми постепенно да 
намали зависимостта на 
бенефициерите от пряко нефинансово 
подпомагане от Съюза съобразно 
посоченото в член 4.1 в хода на 
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периода на изпълнение.

Or. en

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Фондът подпомага национални 
програми, чрез които на най-
нуждаещите се лица чрез партньорски 
организации, избрани от държавите 
членки, се разпределят хранителни 
продукти и основни потребителски 
стоки за лично ползване на бездомни 
лица и за лично ползване на деца.

1. Фондът може, по искане на държава 
членка, да подпомага национални 
програми, чрез които на най-
нуждаещите се лица чрез партньорски 
организации, избрани от държавите 
членки, се разпределят хранителни 
продукти и основни потребителски 
стоки за лично ползване на бездомни 
лица и за лично ползване на деца, като 
се отчитат конкретните 
потребности на жените и мъжете..

Or. en

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Фондът може да оказва подкрепа на 
съпътстващи мерки, които допълват 
предоставянето на храни и стоки и
допринасят за социалното приобщаване 
на най-нуждаещите се лица.

2. Фондът може, при искане на 
държава членка, да оказва подкрепа на 
мерки, които допринасят за социалното 
приобщаване на най-нуждаещите се 
лица.

Or. en
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Изменение 15

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Фондът може да предостави на 
бенефициерите подпомагане с цел по-
активно използване или по-ефикасно 
използване на местни вериги на 
доставки, като по този начин 
предотвратява разхищаването на 
храни и увеличава доставките на 
храни за най-нуждаещите се 
независимо от Фонда.

Or. en

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Фондът насърчава ученето от опита 
на другите, изграждането на контакти и 
разпространяването на добри практики 
в областта на нефинансовата помощ за 
най-нуждаещите се лица.

3. Фондът насърчава ученето от опита 
на другите, изграждането на контакти и 
разпространяването на добри практики, 
включително по отношение на 
осъзнаването на равнопоставеността 
на половете, в областта на 
нефинансовата помощ за най-
нуждаещите се лица. Държавите 
членки, които не участват в този 
Фонд, се насърчават да сътрудничат 
при разпространението на добри 
практики.

Or. en
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Изменение 17

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

19. Комисията и държавите членки 
гарантират ефективността на Фонда, по-
специално чрез мониторинг, докладване 
и оценка.

19. Комисията и държавите членки 
гарантират ефективността на Фонда, по-
специално чрез мониторинг, докладване 
и оценка, включително свързани с пола 
показатели.

Or. en

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

21. Комисията и държавите членки 
гарантират насърчаване на равенството 
между мъжете и жените и 
интегрирането на аспекта на социалните 
измерения на пола на различните 
етапи от дейността на Фонда.
Комисията и държавите членки 
предприемат съответните стъпки, за да 
предотвратят всякаква дискриминация 
на основата на пол, расов или етнически 
произход, религия или вероизповедание, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация по отношение на 
получаването на достъп до Фонда.

21. Комисията и държавите членки 
гарантират насърчаване на равенството 
между мъжете и жените и 
интегрирането на аспекта на социалните 
измерения на пола на всеки етап от 
дейността на Фонда, включително 
последващата оценка. Комисията и 
държавите членки предприемат 
съответните стъпки, за да предотвратят 
всякаква дискриминация на основата на 
пол, расов или етнически произход, 
религия или вероизповедание, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация по отношение на 
получаването на достъп до Фонда.

Or. en
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Изменение 19

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез актове за изпълнение Комисията 
приема решение, в което определя 
годишното разпределение на глобалните 
средства по държави членки в 
съответствие с член 84, параграф 5 от 
Регламент (ЕО) № … (РОР), без да се 
засягат разпоредбите на параграф 4 от 
настоящия член и като се отчитат
следните показатели, определени от 
Евростат:

3. Чрез актове за изпълнение Комисията 
приема решение, в което определя 
годишното разпределение на глобалните 
средства по държави членки сред 
държавите членки, които са поискали 
да участват, в съответствие с член 84, 
параграф 5 от Регламент (ЕО) № … 
(РОР), без да се засягат разпоредбите на 
параграф 4 от настоящия член въз 
основа на следните показатели, 
определени от Евростат:

Or. en

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) население, засегнато от тежки 
материални лишения;

а) население, засегнато от тежки 
материални лишения, като процент 
от цялото население;

Or. en

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) население, живеещо в домакинства с 
много нисък интензитет на 

б) неотдавнашни промени при 
населението, живеещо в домакинства с 
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икономическа активност. много нисък интензитет на 
икономическа активност.

Or. en

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията отчита степента на 
зависимост на най-нуждаещите се 
лица от програми на Съюза за 
разпределяне на храни сред най-
нуждаещите се в резултат от 
участието на държави членки в 
програми по линия на Регламенти 
(ЕО) № 1290/2005, (ЕО) № 1234/2007 на 
Съвета или Регламент (ЕС) № 
121/2012 на Европейския парламент и 
на Съвета.

Or. en

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В тримесечен срок след влизането в 
сила на настоящия регламент всяка 
държава членка представя на Комисията 
оперативна програма, обхващаща 
периода от 1 януари 2014 г. до 31 
декември 2020 г. и съдържаща следните 
точки:

1. В тримесечен срок след влизането в 
сила на настоящия регламент всяка 
участваща държава членка, която 
иска да се ползва от Фонда, представя 
на Комисията оперативна програма, 
обхващаща периода от 1 януари 2014 г.
до 31 декември 2020 г. и съдържаща 
следните точки:

Or. en
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Изменение 24

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) стратегия, която посочва как 
мерките на подкрепа ще подпомогнат 
развитието на местни и регионални 
вериги на доставка на храни в полза на 
най-нуждаещите се,

Or. en

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква й а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) стратегия, която посочва по 
какъв начин може да се постигне 
намаляването на зависимостта на 
бенефициерите от подпомагането, 
посочено в член 4.1 от покупки на 
пазара в периода на изпълнение,

Or. en

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Оперативните програми се изготвят 
от държавите членки или от орган, 
определен от тях, в сътрудничество с 
компетентните регионални, местни и 
други публични органи, както и със 

2. Оперативните програми се изготвят 
от държавите членки или от орган, 
определен от тях, в сътрудничество с 
компетентните регионални, местни и 
други публични органи, както и със 
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структурите, представляващи 
гражданското общество, и структурите, 
отговарящи за насърчаване на 
равенството и недискриминацията.

структурите, представляващи 
гражданското общество, и структурите, 
отговарящи за насърчаване на 
равенството и недискриминацията.
Държавите членки гарантират, че 
оперативните програми са тясно 
свързани с националните политики за 
социално приобщаване и борбата 
срещу все по-голямата феминизация 
на бедността.

Or. en

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки изготвят годишния 
доклад за изпълнението в съответствие с 
образеца, приет от Комисията, 
включително със списъка с общите 
показатели за използваните ресурси и 
постигнатите резултати.

2. Държавите членки изготвят годишния 
доклад за изпълнението в съответствие с 
образеца, приет от Комисията, 
включително със списъка с общите 
показатели за използваните ресурси и 
постигнатите резултати.

Тези показатели включват:
а) неотдавнашна промяна в 
изразходването на средства в 
областта на социалната политика с 
цел борба срещу тежки материални 
лишения в абсолютно изражение, във 
връзка с БВП и с общите публични 
разходи;
б) неотдавнашни промени в 
законодателството в областта на 
социалната политика по отношение 
на достъпа до финансиране при 
тежки материални лишения.

Or. en

Обосновка

За да се избегне неблагоприятната последица, при която държава членка използва 
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Фонда, за да се оттегли от собствените си социални отговорности, е важно 
Комисията да може да измерва това, по какъв начин Фондът влияе върху политиката 
на държава членка с цел борба срещу тежки материални лишения.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3 – буква ж а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) приносът за целта за равенство 
между мъжете и жените и оценка на 
това, дали свързаната с пола 
перспектива е правилно интегрирана.

Or. en

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. През 2017 и 2021 г. в съответствие с 
образеца, предоставен от Комисията, 
управляващият орган извършва 
структурирано проучване на крайните 
получатели.

2. През 2015 и 2021 г. в съответствие с 
образеца, предоставен от Комисията, 
управляващият орган извършва 
структурирано проучване на крайните 
получатели, което включва разбивка 
на данните по пол.

Or. en

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – букви а) и б) (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съфинансиране Съфинансиране

1. Ставката на съфинансиране на нивото 1. Ставката на съфинансиране на нивото 
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на оперативната програма не може да 
надвишава 85% от допустимите 
публични разходи.

на оперативната програма не може да 
надвишава:

а) 60 % от публичните разходи;
б) 85 % от публичните разходи в 
случая с подкрепа в държавите 
членки, които могат да получават 
подпомагане съобразно Европейския 
инструмент за финансова 
стабилност (ЕИФС), Европейския 
механизъм за стабилност (ЕМС) или 
Европейския социален фонд (ЕСФ);

Or. en

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Храните и стоките за бездомни лица или 
за деца могат да бъдат закупувани от 
самите партньорски организации.

Храните и стоките за бездомни лица или 
за деца и инструментите за 
предприемане на мерки, посочени в 
член 4, параграф 2а, могат да бъдат 
закупувани от самите партньорски 
организации.

Or. en

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Бенефициерите следва да могат да 
използват по ефикасен и оптимален 
начин европейските фондове за 
намаляване на бедността като ЕСФ 
и установения съобразно член 1 Фонд, 
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като се избягва двойното 
финансиране на дейности.

Or. en

Обосновка

Организации, които използват Фонда за най-нуждаещите се лица, могат да прилага 
мерки паралелно с финансираните по линия на ЕСФ, като например обучение или 
полагане на грижи. Това трябва да остане възможно, но може да не доведе до двойно 
финансиране. Важно е да се помогне на бенефициерите в това отношение.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква -к) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допустимост на разходите Допустимост на разходите

-к) разходи за публичните органи или 
партньорските организации с цел 
укрепване на местните вериги на 
доставки на храни;

Or. en

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква н)

Текст, предложен от Комисията Изменение

н) разходи за дейности за социално 
приобщаване, предприети и 
декларирани от партньорските 
организации, които доставят пряко 
материалното подпомагане на най-
нуждаещите се лица, под формата на 
единна ставка в размер на 5 % от 
разходите, посочени в буква а);

н) разходи за дейности за социално 
приобщаване, предприети и 
декларирани от партньорските 
организации, които доставят пряко 
материалното подпомагане на най-
нуждаещите се лица.
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Or. en


