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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 fokozódik a 
szegénység elnőiesedése. A szegénységben élõ személyek között sok az alacsony nyugdíjú 
idõs hölgy, az egyedülálló édesanya, az elvált, valamint az alacsonyan fizetett vagy 
bizonytalan munkahellyel rendelkezõ nõ.
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 õk 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 ország esetében 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 a csökkentett 
alapok elosztásakor kisebb összegek jutnak az egyes országokra, amelyekbe azok az országok 
is beletartoznak majd, amelyek jelenleg nem részesülnek az uniós élelmiszersegélyben, és –
különböző okok, például a már meglévő független struktúrák miatt – esetleg nem is tartanak 
rá igényt. A jelenleg a programtól függõ országok komoly érvágást szenvednek el, ha az 
alapra vonatkozó javaslatot a jelenlegi formájában fogadják el.

Ezért számos javaslatot tettem annak biztosítására, hogy az Unió felelõsséget vállaljon azért a 
jelenlegi helyzetért, ahol számos ország függ az uniós élelmiszersegélytõl.

A kötelezõ részvétel elõírása helyett a tagállamok maguk dönthetnének az alapban való 
részvételrõl. 
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 fõként a leginkább rászoruló személyekhez jusson el.
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Azok a tagállamok, amelyek elvben ellenzik az alapot, nem kötelezhetõk arra, hogy akaratuk 
ellenére részt vegyenek benne, és ez akár csökkentheti is az ellenállásukat.

A helyi élelmiszer-ellátási láncok megerõsítése és a bevált gyakorlatok cseréje
Számos segélyszervezet számára nem az uniós élelmiszersegély jelenti az egyetlen 
élelmiszerforrást, és több tagállam élelmiszerbankjai mûködnek állami támogatás nélkül, a 
helyi élelmiszerláncok által felajánlott élelmiszerek felhasználásával.
Valamennyi tagállam segélyszervezetei számára lehetőséget kell biztosítani az egyébként 
kidobott élelmiszerek nagyobb mértékű felhasználására, az élelmiszerbiztonság és a higiénia 
határain belül. 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 magánszemély adományozók 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 kettõs célt 
szolgál: egyrészt hozzájárul az élelmiszerpazarlás megelõzéséhez, másrészt lehetõség biztosít 
a segélyszervezetek számára, hogy enyhítsék a közvetlen uniós élelmiszersegélytõl való 
függésüket.
Az alapnak emellett elõ kell mozdítania a bevált gyakorlatoknak az uniós élelmiszersegélytõl 
függõ és attól független segélyszervezetek közötti cseréjét Unió-szerte, 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 szereplők 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 jövõben ne essenek el az élelmiszersegélytõl, minden olyan 
eszközt, anyagot és egyéb támogatást biztosítani kell a segélyszervezetek számára, amelyre 
azoknak a helyi élelmiszerláncok – így az élelmiszer-áruházak, a gyártók, a mezõgazdasági 
termelõk stb. – nagyobb igénybevételére való fokozatos átálláshoz szükségük van.

A szegénység strukturális enyhítésével való összhang biztosítása
A szegénység csökkentésére irányuló politikák végső céljának a leginkább rászoruló 
személyek – többségében nők – szegénységből való kiemelésének kell lennie. Ezért nem csak 
az a fontos, hogy az alapban részt vevõ 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 összefüggõ társadalmi integrációs tevékenységeket alakítsanak ki, 
mindeközben elkerülve ugyanazon támogatási mûveletek kettõs finanszírozását.

MÓDOSÍTÁSOK
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A Nõjogi és Esélyegyenlõségi 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 élõ személyek száma 
növekszik az Unióban, és kirekesztettségük 
mértéke gyakran túl nagy ahhoz, hogy 
élvezhessék a(z) […]/EU rendelet [közös 
rendelkezésekrõl szóló rendelet], és 
különösen a(z) […]/EU rendelet [ESZA-
rendelet] aktivizáló intézkedéseinek 
elõnyeit. 

(2) Az anyagi vagy akár súlyos anyagi 
nélkülözésben élõ személyek száma 
növekszik az Unióban, és kirekesztettségük 
mértéke gyakran túl nagy ahhoz, hogy 
élvezhessék a(z) […]/EU rendelet [közös 
rendelkezésekrõl szóló rendelet], és 
különösen a(z) […]/EU rendelet [ESZA-
rendelet] aktivizáló intézkedéseinek 
elõnyeit, miközben ez a fejlemény 
ellentmond az Unió intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
irányuló stratégiájában foglalt 
célkitûzésnek.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Mivel a tagállamok és a Bizottság 
biztosítják a férfiak és nõk közötti 
egyenlõség és a nemek közötti 
esélyegyenlõség elvének a KSK-alapok 
elõkészítésének, programozásának és 
végrehajtásának, illetve nyomon 
követésének és értékelésének valamennyi 
szakaszába történõ következetes 
beépítését, a nemek közötti egyenlõség 
szempontját érvényesítõ költségvetés-
tervezést („gender budgeting”) magában 
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foglaló értékelési eljárás alkalmazásával.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az Unió 1987 óta nyújt közvetlen 
élelmiszersegélyt a mezőgazdasági 
készletekből a leginkább rászoruló 
polgárai számára, akiknek többsége nő. 
Emiatt a leginkább rászoruló személyek 
többsége a leginkább rászorulók számára 
nyújtott uniós élelmiszer-ellátástól függ. 
Sok kedvezményezett számára érhetõ el az 
uniós támogatáson kívüli más ellátási 
lánc, például helyi vagy regionális 
élelmiszer-áruházak, mezõgazdasági 
termelõk, gyártók, éttermek stb. Az 
alapnak támogatnia kell e helyi ellátási 
láncok kiépítését és megerõsítését.

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) Az alapnak el kell kerülnie, hogy új 
függõségi struktúrák jöjjenek létre a 4. 
cikk (1) bekezdése szerinti támogatásban 
részesülõ kedvezményezettek tekintetében. 

Or. en
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A nemzeti politikai döntések 
tiszteletben tartása érdekében a 
tagállamok szabadon eldönthetik, hogy 
részt vesznek-e az alapban vagy sem.

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Mivel a tagállamok lehetõvé teszik 
továbbá a nõk és férfiak kiegyensúlyozott 
részvételét helyi, regionális és nemzeti 
szinten az operatív programok 
irányításában és megvalósításában, és 
beszámolnak az ebben elért 
elõrelépésekrõl.

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11b) Mivel a tagállamok és a Bizottság 
megteszik a megfelelõ lépéseket a 
programok elõkészítése és végrehajtása 
során a nemen, faji vagy etnikai 
származáson, valláson vagy 
meggyõzõdésen, fogyatékosságon, koron, 
szexuális irányultságon vagy nemi 
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identitáson alapuló bármilyen 
megkülönböztetés megakadályozása 
érdekében, különös figyelmet fordítva 
azokra a személyekre, akiket többszörös 
megkülönböztetés ér. Az 
akadálymentesítés a fogyatékkal élõ 
személyek számára a betartandó 
szempontok egyike az alapok által 
társfinanszírozott mûveletek 
meghatározása során, és ezt a különféle 
végrehajtási fázisokban is figyelembe kell 
venni.

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(12) Az egyes operatív programok 
minõségének és kialakításának javítása, 
valamint az alap eredményességének és 
hatékonyságának értékelése érdekében 
elõzetes és utólagos értékeléseket kell 
végezni. Ezeket az értékeléseket az 
operatív program keretében támogatásban 
részesülõ, leginkább rászoruló 
személyekkel kapcsolatos felmérésekkel, 
köztük nemek szerint bontott adatokkal, 
valamint a programozási idõszakban 
végzett értékelésekkel és valamennyi 
szakpolitikának a nõkre és a férfiakra 
gyakorolt eltérõ hatását vizsgáló 
átvilágításával kell kiegészíteni. Ezzel 
kapcsolatban meg kell határozni a 
tagállamok és a Bizottság feladatait.

Or. en
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Módosítás 9

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 idõszakos költségvetési 
nehézségekkel küzdõ tagállamok 
helyzetére is megoldást kell találni.

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

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. „tagállam”: az alapban való részvételt 
választó tagállam;

Or. en

Indokolás

Az alap a tagállam döntésével szemben nem érintheti a jelenleg jól mûködõ nemzeti 
gyakorlatokat.

Módosítás 11

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 megfelelõen 

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

hozzájárul a szegénység és társadalmi 
kirekesztés kockázatának kitett lakosok 
számát legalább 20 millióval csökkenteni 
kívánó célkitûzés megvalósításához. Az 
alap a leginkább rászoruló személyek 
számára nyújtott nem pénzügyi jellegû 
támogatás biztosításával hozzájárul az 
Unión belüli szegénység legsúlyosabb 
formáinak enyhítésére és felszámolására
irányuló konkrét célkitûzés 
megvalósításához. E célkitûzés 
megvalósításának mérése az alapból 
támogatásban részesülõ személyek 
számával, továbbá annak mennyiségi és 
minõségi felmérésével történik – nemek 
szerint bontott adatok nyújtásával –, hogy 
a támogatás eredményeként milyen 
strukturális elõrelépések történtek a végsõ 
kedvezményezettek tekintetében. Az alap 
elõmozdítja a leginkább rászoruló 
személyeket szolgáló helyi és regionális 
ellátási láncokat.

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
3 a cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
Az alap célja, hogy a végrehajtási 
idõszakban fokozatosan csökkentse a 
kedvezményezetteknek a (4) cikk (1) 
bekezdése szerinti nem pénzügyi közvetlen 
uniós támogatástól való függését.

Or. en
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Módosítás 13

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 alapvetõ fogyasztási cikkeket juttatnak a 
leginkább rászoruló személyek számára.

(1) Az alap a tagállam kérésére olyan 
nemzeti programokat támogathat, amelyek 
keretében a hajléktalanok és a gyermekek 
számára személyes felhasználásra szánt 
élelmiszert és alapvetõ fogyasztási 
cikkeket juttatnak a leginkább rászoruló 
személyek számára, figyelembe véve a nõk 
és a férfiak egyedi igényeit.

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az alap a tagállam kérésére az 
élelmiszer- és termékelosztást kiegészítõ, a 
leginkább rászoruló személyek újbóli 
társadalmi beilleszkedéséhez hozzájáruló 
kísérõ intézkedéseket is támogathat.

Or. en

Módosítás 15

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az alap segítséget nyújthat a 
kedvezményezettek számára a helyi 
ellátási láncok jobb és hatékonyabb 
felhasználásához, ezzel hozzájárulva az 
élelmiszerpazarlás megelõzéséhez, és 
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növelve az alaptól nem függõ, leginkább 
rászoruló személyek élelmiszerellátását.

Or. en

Módosítás 16

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 
jellegû támogatás területén.

(3) Az alap ösztönzi a kölcsönös tanulást, a 
hálózatépítést és a bevált gyakorlatok 
terjesztését – beleértve a nõk és férfiak 
közötti különbségek tiszteletben tartását is 
– a leginkább rászoruló személyeknek 
nyújtott nem pénzügyi jellegû támogatás 
területén. Az alapban részt nem vevõ 
tagállamokat is arra ösztönzik, hogy 
mûködjenek együtt a bevált gyakorlatok 
terjesztésében.

Or. en

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 19 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.

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

Or. en
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Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A Bizottság és a tagállamok 
biztosítják a nemek közötti egyenlõség és a 
nemi dimenzió elvének integrálását az alap 
végrehajtásának különbözõ szakaszaiban. 
A Bizottság és a tagállamok megteszik a 
megfelelõ lépéseket a nemen, faji vagy 
etnikai származáson, valláson vagy 
meggyõzõdésen, 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 egyenlõség és a 
nemi dimenzió elvének integrálását az alap 
végrehajtásának valamennyi szakaszában, 
beleértve az utólagos értékelési szakaszt is. 
A Bizottság és a tagállamok megteszik a 
megfelelõ lépéseket a nemen, faji vagy 
etnikai származáson, valláson vagy 
meggyõzõdésen, fogyatékosságon, koron 
vagy szexuális irányultságon alapuló 
bármilyen megkülönböztetés 
megakadályozása érdekében az alaphoz 
való hozzáférés igénybevétele során.

Or. en

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a súlyos anyagi nélkülözésben élõ 
lakosság;

a) a súlyos anyagi nélkülözésben élõ 
lakosság teljes lakossághoz viszonyított 
százalékos aránya;

Or. en

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az alacsony munkaintenzitású 
háztartásokban élõ lakosság.

b) az alacsony munkaintenzitású 
háztartásokban élõ lakossággal 
kapcsolatos közelmúltbeli változások.

Or. en

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 2 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 
függenek a leginkább rászoruló személyek 
a leginkább rászoruló személyeknek 
nyújtott uniós élelmiszerprogramoktól.
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Or. en

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet hatálybalépésétõl számított 
három hónapon belül minden tagállam egy, 
a 2014. január 1. és 2020. december 31. 
közötti idõszakra vonatkozó operatív 
programot nyújt be a Bizottságnak, amely a 
következõket tartalmazza:

(1) E rendelet hatálybalépésétõl számított 
három hónapon belül az alap 
igénybevételét kérelmezõ minden részt 
vevõ tagállam egy, a 2014. január 1. és 
2020. december 31. közötti idõszakra 
vonatkozó operatív programot nyújt be a 
Bizottságnak, amely a következõket 
tartalmazza:

Or. en

Módosítás 24

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) azt felvázoló stratégia, hogy a 
támogatási intézkedések miként segítik a 
leginkább rászoruló személyeket szolgáló 
helyi és regionális ellátási láncok 
fejlesztését;

Or. en
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Módosítás 25

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 26

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 képviselõ testületekkel és az 
egyenlõség és megkülönböztetésmentesség 
ügyét támogató szervezetekkel 
együttmûködésben.

(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 képviselõ testületekkel és az 
egyenlõség és megkülönböztetésmentesség 
ügyét támogató szervezetekkel 
együttmûködésben. A tagállamok 
biztosítják, hogy az operatív programok 
szorosan kapcsolódjanak a társadalmi 
integrációt célzó nemzeti szakpolitikákhoz 
és a szegénység egyre nagyobb mértékû 
elnõiesedésének leküzdéséhez.

Or. en
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Módosítás 27

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 következõket 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 arányában 
kifejezve;
b) a súlyos anyagi nélkülözésben élõk 
támogatáshoz való hozzáférésével 
kapcsolatos szociálpolitikai jogszabályok 
közelmúltbeli módosításai.

Or. en

Indokolás

Azon káros hatás elkerülése érdekében, hogy a tagállamok az alapot a szociálpolitikai 
felelõsségük elhárítására használják fel, alapvetõ fontosságú annak a Bizottság általi 
felmérése, hogy az alap miként befolyásolja a súlyos anyagi nélkülözés kezelését célzó 
tagállami szakpolitikákat.

Módosítás 28

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a nõk és a férfiak közötti egyenlõség 
célkitûzéséhez való hozzájárulás és annak 
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felmérése, hogy a nemek közötti 
egyenlõség dimenzióját megfelelõen 
integrálták-e.

Or. en

Módosítás 29

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 végsõ kedvezményezettekrõl.

(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 végsõ 
kedvezményezettekrõl.

Or. en

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – a és b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Társfinanszírozás Társfinanszírozás

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

(1) Az operatív program társfinanszírozási 
aránya nem lehet magasabb, mint:

a) a közkiadások 60%-a;
b) a közkiadások 85%-a azon támogatások 
esetében, amelyeket az Európai Pénzügyi 
Stabilitási Eszköz (EFSF), az Európai 
Stabilitási Mechanizmus (ESM) vagy az 
Európai Szociális Alap (ESZA) szerinti 
támogatásra jogosult tagállamban 
nyújtanak.

Or. en
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Módosítás 31

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 hajléktalanoknak és a gyermekeknek 
szánt élelmiszert és termékeket és a 4. cikk 
(2a) bekezdésében említett intézkedések 
megtételét szolgáló eszközöket maguk a 
partnerszervezetek is beszerezhetik.

Or. en

Módosítás 32

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 mûveletek 
kettõs finanszírozásának elkerülése 
mellett.

Or. en

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.
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Módosítás 33

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A költségek elszámolhatósága A költségek elszámolhatósága

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

Or. en

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) 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 
megfelelõ átalányösszegként megadva;

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

Or. en


