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MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. cikk
Nemzeti nyomonkövetési bizottság 

Az alap hatékony és optimális 
felhasználásának, valamint operatív 
programjuk hatékony és optimális 
végrehajtásának biztosítása érdekében a 
tagállamok nyomonkövetési bizottságot 
állítanak fel. A nemzeti nyomonkövetési 
bizottságban helyet kapnak a nemzeti, a 
regionális, a helyi és más illetékes 
hatóságok, valamennyi partnerszervezet, 
illetve a szegénység felszámolásáért 
küzdő, valamint a hátrányos 
megkülönböztetés elleni  küzdelemben 
elkötelezett civil társadalmi szervezetek 
vagy egyesületek.

Or. fr

Módosítás 2
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Tanács 2010. június 17-i 
ülésének következtetéseivel összhangban, 
ahol elfogadták az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedésre vonatkozó uniós 
stratégiát, az Unió és a tagállamok célul 

(1) Mivel a leginkább rászoruló személyek 
számára nagy érték és segítség, ha 
élelmiszerekhez és mezőgazdasági 
termékekhez jutnak, valamint tekintettel 
arra, hogy – az Európai Tanács 
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tűzték ki, hogy 2020-ig legalább 
20 millióval csökkentik a szegénység és 
társadalmi kirekesztés kockázatának kitett 
emberek számát.

2010. június 17-i ülésének 
következtetéseivel összhangban, ahol 
elfogadták az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre vonatkozó uniós 
stratégiát – az Unió és a tagállamok célul 
tűzték ki, hogy 2020-ig legalább 
20 millióval csökkentik a szegénység és 
társadalmi kirekesztés kockázatának kitett 
emberek számát.

Or. fr

Módosítás 3
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Közösség 1987 folyamán – az 
1986/87-es, különösen kemény télre 
tekintettel – több hónapon át bocsátott 
bizonyos élelmiszereket karitatív 
szervezetek rendelkezésére azzal a céllal, 
hogy e szervezetek a szóban forgó 
élelmiszereket a Közösségben leginkább 
rászoruló személyekhez eljuttassák, 
valamint intézkedéseket hozott e 
támogatás fenntartását biztosító 
szabályozás bevezetése érdekében. 

Or. fr

Módosítás 4
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) 1992. október 29-én a leginkább 
rászoruló személyeket támogató európai 
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segítségnyújtási programot (Programme 
Européen d'Aide aux plus Démunis –, a 
továbbiakban: PEAD) egy végrehajtási 
rendelettel megerősítették.

Or. fr

Módosítás 5
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
1 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) Az Európai Bíróság 2011. április 13-i 
ítéletében kötelezte az Európai 
Bizottságot, hogy szüntesse be a PEAD 
működtetését (a nevezett időpontban adott 
formájában), semmisnek nyilvánítva a 
rendelet azon rendelkezéseit, amelyek 
engedélyezték a támogatás tárgyát képező 
élelmiszereknek közvetlenül a piacról 
történő beszerzését.

Or. fr

Módosítás 6
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 7
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) 2010-ben az Európai Unió 
összlakosságának közel egynegyedét 
(119,6 millió lakost) fenyegette szegénység 
vagy társadalmi kirekesztés. Ez a szám 
csaknem 4 millióval magasabb a 2009-es 
adatnál. A 119,6 millió személy közül 18 
millió gyakorlatilag nap mint nap rászorul 
a jótékonysági egyesületek által 
rendelkezésükre bocsátott 
élelmiszercsomagokra vagy 
ingyenétkeztetésre.

Or. fr

Módosítás 8
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A leginkább rászoruló személyeket 
támogató európai segítségnyújtási alapnak 
(a továbbiakban: „az alap”) meg kell 
erősítenie a társadalmi kohéziót azáltal, 
hogy hozzájárul az Unióban tapasztalható 
szegénység csökkentéséhez olyan nemzeti 
programok támogatásával, amelyek nem 
pénzügyi jellegű támogatást nyújtanak a 
leginkább rászoruló személyeknek az 
élelmiszerhiány, a hajléktalanság és a 

(4) A leginkább rászoruló személyeket 
támogató európai segítségnyújtási alap (a 
továbbiakban: „az alap”) célja a társadalmi
kohézió megerősítése azáltal, hogy 
hozzájárul az Unióban tapasztalható 
szegénység csökkentéséhez olyan nemzeti 
programok támogatásával, amelyek nem 
pénzügyi jellegű támogatást nyújtanak a 
leginkább rászoruló személyeknek az 
élelmiszerhiány, a hajléktalanság és a 
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gyermekek anyagi nélkülözésének 
enyhítése érdekében.

gyermekek anyagi nélkülözésének 
enyhítése érdekében.

Or. fr

Módosítás 9
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ezek az előírások garantálják azt is, 
hogy a támogatott műveletek 
megfeleljenek az alkalmazandó uniós és 
nemzeti jogszabályoknak, különösen a 
leginkább rászoruló személyeknek juttatott 
termékek biztonságossága tekintetében.

(6) Ezek az előírások garantálják azt is, 
hogy a támogatott műveletek 
megfeleljenek az alkalmazandó uniós és 
nemzeti jogszabályoknak, különösen a 
leginkább rászoruló személyeknek juttatott 
termékek biztonságossága és élelmiszerek 
minősége tekintetében.

Or. fr

Módosítás 10
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A megfelelő pénzügyi keret 
meghatározása érdekében a Bizottságnak 
végrehajtási aktusok által, a szegénység és
az anyagi nélkülözés tekintetében fennálló
különbségeket figyelembe vevő objektív és 
átlátható módszer alkalmazásával kell 
megállapítania a globális források 
tagállamok szerinti éves felosztását.

(7) A megfelelő pénzügyi keret 
meghatározása érdekében a Bizottságnak 
végrehajtási aktusok által, a szegénység és 
anyagi nélkülözés tekintetében az egyes 
tagállamokon belül tapasztalható
különbségeket figyelembe vevő objektív és 
átlátható módszer alkalmazásával kell 
megállapítania a globális források 
tagállamok szerinti éves felosztását, 
minden egyes tagállam tekintetében 
tekintetbe véve a leginkább rászorulónak 
tekinthető személyek számát, valamint a 
PEAD keretében a  résztvevő tagállamok 
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között már kiosztásra került összegeket is.

Or. fr

Módosítás 11
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 12
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A tapasztalatok és bevált gyakorlatok 
cseréje jelentős hozzáadott értéket 
képvisel, és a Bizottságnak elő kell 
mozdítania ezek terjesztését.

(10) A tapasztalatok és bevált gyakorlatok 
cseréje jelentős hozzáadott értéket 
képvisel, és a Bizottságnak ösztönöznie 
kell ezek előmozdítását.

Or. fr
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Módosítás 13
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A jogosultsági időszakra, valamint az 
alappal kapcsolatos műveletekre és 
kiadásokra vonatkozóan Unió-szerte 
egységes és méltányos szabályokat kell 
alkalmazni. A jogosultsági feltételeknek 
tükrözniük kell az alap célkitűzéseinek és 
lakossági célcsoportjainak sajátos jellegét, 
többek között a műveletek megfelelő 
támogathatósági feltételei, valamint a 
támogatási formák és a visszatérítésre 
vonatkozó szabályok és feltételek révén.

(16) A jogosultsági időszakra, valamint az 
alappal kapcsolatos műveletekre és 
kiadásokra vonatkozóan Unió-szerte
méltányos, egységes és egyszerű 
szabályokat kell alkalmazni. A jogosultsági 
feltételeknek tükrözniük kell az alap 
célkitűzéseinek és lakossági 
célcsoportjainak sajátos jellegét, többek 
között a műveletek megfelelő és 
egyszerűsített támogathatósági feltételei, 
valamint a támogatási formák és a 
visszatérítésre vonatkozó szabályok és 
feltételek révén.

Or. fr

Módosítás 14
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A mezőgazdasági termékpiacok közös 
szervezésének létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletjavaslat (az 
egységes közös piacszervezésről szóló 
rendelet) előírja, hogy az állami 
intervencióval vásárolt termékek 
elhelyezése történhet úgy, hogy a 
termékeket az Unió leginkább rászoruló 
személyei részére történő 
élelmiszerosztásra irányuló program 
rendelkezésére bocsátják, amennyiben a 
szóban forgó program ezt lehetővé teszi.
Mivel, a körülményektől függően, az ilyen 
készletek felhasználásával, feldolgozásával 

(17) A mezőgazdasági termékpiacok közös 
szervezésének létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletjavaslat (az 
egységes közös piacszervezésről szóló 
rendelet) előírja, hogy az állami 
intervencióval vásárolt termékek 
elhelyezése történhet úgy, hogy a 
termékeket az Unió leginkább rászoruló 
személyei részére történő 
élelmiszerosztásra irányuló program 
rendelkezésére bocsátják. Mivel, a 
körülményektől függően, az ilyen készletek
felhasználásával, feldolgozásával vagy 
értékesítésével való élelmiszer-előállítás
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vagy értékesítésével való élelmiszer-
előállítás lehet a legkedvezőbb gazdasági 
lehetőség, helyénvaló ebben a rendeletben 
előírni egy ilyen lehetőséget. A 
készletekkel kapcsolatos tranzakciókból 
származó összegeket a leginkább 
rászorulók javára kellene felhasználni, és 
nem használhatók fel a tagállamoknak a 
program társfinanszírozására vonatkozó 
kötelezettségeinek csökkentésére. Az 
intervenciós készletek és az abból eredő 
bevételek lehető leghatékonyabb 
felhasználásának biztosítása érdekében a 
Bizottság, az egységes közös 
piacszervezésről szóló .…/…./EU rendelet 
19. cikke e) pontjának megfelelően, 
fogadjon el olyan eljárásokat létrehozó 
végrehajtási aktusokat, amelyek révén az 
intervenciós készletekben lévő termékek 
felhasználhatók, feldolgozhatók vagy
értékesíthetők a leginkább rászorulók 
számára kidolgozott program céljaira.

továbbra is kedvező gazdasági lehetőség, 
helyénvaló ebben a rendeletben előírni egy 
ilyen lehetőséget. A készletekkel 
kapcsolatos tranzakciókból származó 
összegeket a leginkább rászorulók javára 
kellene felhasználni.  Az intervenciós 
készletek lehető leghatékonyabb 
felhasználásának biztosítása érdekében a 
Bizottság, az egységes közös 
piacszervezésről szóló .…/…./EU rendelet 
19. cikke e) pontjának megfelelően, 
fogadjon el olyan eljárásokat létrehozó 
végrehajtási aktusokat, amelyek révén az 
intervenciós készletekben lévő termékek 
felhasználhatók, feldolgozhatók, előnyös 
áron értékesíthetők és/vagy ingyenes 
adományként juttathatók a leginkább 
rászorulók számára kidolgozott program 
céljaira.

Or. fr

Módosítás 15
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A tagállamok a leginkább rászoruló 
személyek széleskörű támogatásának 
biztosítása érdekében gondoskodnak 
minden olyan akadály felszámolásáról, 
amely indokolatlanul gátolhatja, hogy a 
vállalatok élelmiszereket vagy alapvető 
javakat adományozzanak olyan 
élelmiszerbankoknak és nonprofit 
szervezeteknek, amelyek  fő tevékenysége 
a leginkább rászorulók számára történő 
segítségnyújtás.

Or. fr
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Módosítás 16
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az irányító hatóság viseli az 
elsődleges felelősséget az alap eredményes 
és hatékony végrehajtásának 
vonatkozásában, és így számos funkciót 
tölt be, amelyek kapcsolatban állnak a 
programirányítással, a figyelemmel 
kíséréssel, a pénzügyi irányítással és 
ellenőrzéssel, valamint az operatív projekt 
kiválasztásával. Feladatait és funkcióit meg 
kell határozni.

(22) Az irányító hatóság viseli az 
elsődleges felelősséget az alap eredményes 
és hatékony – a kedvezményezett 
szervezetek szempontjából a lehető 
legegyszerűbb módon történő –
végrehajtásának vonatkozásában, és így 
számos funkciót tölt be, amelyek 
kapcsolatban állnak a programirányítással, 
a figyelemmel kíséréssel, a pénzügyi 
irányítással és ellenőrzéssel, valamint az 
operatív projekt kiválasztásával. Feladatait 
és funkcióit meg kell határozni.

Or. fr

Módosítás 17
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az igazoló hatóságnak kifizetési 
kérelmet kell elkészítenie, és azt be kell 
nyújtania a Bizottságnak. Igazolnia kell az 
éves beszámolók teljességét, pontosságát 
és hitelességét, valamint azt, hogy az éves 
beszámolókban szereplő kiadások 
megfelelnek a vonatkozó uniós és nemzeti 
szabályoknak. Feladatait és funkcióit meg 
kell határozni.

(23) Az igazoló hatóságnak kifizetési 
kérelmet kell elkészítenie, és azt be kell 
nyújtania a Bizottságnak. Igazolnia kell az 
éves beszámolók teljességét, pontosságát 
és hitelességét, valamint azt, hogy az éves 
beszámolókban szereplő kiadások 
megfelelnek a vonatkozó uniós és nemzeti 
szabályoknak. Az igazoló hatóság ügyel 
arra, hogy a kedvezményezett 
szervezetekkel szemben ne támasszon sem 
túl szigorú, sem pedig túl bonyolult vagy 
túl sok teendővel járó  kötelezettségeket. 
Feladatait és funkcióit meg kell határozni.
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Or. fr

Módosítás 18
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Az ellenőrző hatóságnak biztosítania 
kell, hogy ellenőrzésre kerüljenek az 
irányítási és kontrollrendszerek, a 
megfelelő számú művelet és az éves 
beszámolók. Feladatait és funkcióit meg 
kell határozni.

(24) Az ellenőrző hatóságnak biztosítania 
kell, hogy ellenőrzésre kerüljenek az 
irányítási és kontrollrendszerek, az ésszerű
számú művelet és az éves beszámolók.
Ugyancsak ügyel arra is, hogy az 
irányítási és ellenőrzési rendszerek a 
kedvezményezett szervezetek 
szempontjából a lehető legegyszerűbbek 
legyenek.. Feladatait és funkcióit meg kell 
határozni.

Or. fr

Módosítás 19
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A Bizottság pénzügyi ellenőrzésre 
vonatkozó jogkörének sérelme nélkül 
biztosítani kell a tagállamok és a Bizottság 
közötti, e rendelet keretében történő 
együttműködést, és meg kell állapítani 
azokat a feltételeket, amelyek lehetővé 
teszik a Bizottság számára, hogy – a 
nemzeti rendszerek ellenőrzésére irányuló 
stratégia tekintetében – meghatározza a 
biztosítékok azon szintjét, amelyet a 
nemzeti ellenőrző szervektől meg kell 
kapnia.

(25) A Bizottság pénzügyi ellenőrzésre 
vonatkozó jogkörének sérelme nélkül 
biztosítani kell a tagállamok és a Bizottság 
közötti, e rendelet keretében történő 
együttműködést, és meg kell állapítani 
azokat a feltételeket, amelyek lehetővé 
teszik a Bizottság számára, hogy – a 
nemzeti rendszerek ellenőrzésére irányuló 
stratégia tekintetében – meghatározza a 
biztosítékok azon szintjét, amelyet a 
nemzeti ellenőrző szervektől meg kell 
kapnia. A Bizottság az alap természetére és 
az alap legtöbb partnerszervezetének 
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jótékonysági jellegére tekintettel 
gondoskodik arról, hogy az igényelt 
biztosíték szintje ne vonjon maga után 
újabb kötelezettségeket a 
partnerszervezetek számára.

Or. fr

Módosítás 20
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Az uniós költségvetési 
kötelezettségvállalásokat évente kell 
megtenni. A programozás eredményes 
irányítása érdekében az időközi kifizetési 
kérelmekre, az éves egyenleg és a végső 
egyenleg kifizetésére vonatkozóan közös 
szabályokat kell megállapítani.

(27) Az uniós költségvetési 
kötelezettségvállalásokat évente kell 
megtenni. A programozás eredményes 
irányítása érdekében az időközi kifizetési 
kérelmekre, az éves egyenleg és a végső 
egyenleg kifizetésére vonatkozóan
egyszerű közös szabályokat kell 
megállapítani.

Or. fr

Módosítás 21
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Annak biztosítására, hogy az uniós 
költségvetésből egy adott pénzügyi évben
társfinanszírozott kiadásokat az 
alkalmazandó szabályokkal összhangban 
használják fel, megfelelő keretet kell 
létrehozni a számlák éves vizsgálatához és 
elfogadásához. E keret értelmében a 
kijelölt szerveknek az operatív program 
vonatkozásában igazgatási megbízhatósági 

(32) Annak biztosítására, hogy az uniós 
költségvetésből egy adott pénzügyi évben
finanszírozott kiadásokat az alkalmazandó 
szabályokkal összhangban használják fel, 
megfelelő és egyszerű keretet kell 
létrehozni a számlák éves vizsgálatához és 
elfogadásához. E keret értelmében a 
kijelölt szerveknek az operatív program 
vonatkozásában igazgatási megbízhatósági 
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nyilatkozatot kell benyújtaniuk a 
Bizottsághoz, és ehhez csatolniuk kell a 
hitelesített éves beszámolókat, a záró 
ellenőrzési jelentésekről és az elvégzett 
ellenőrzésekről szóló éves összefoglalót, 
valamint egy független ellenőri véleményt 
és ellenőrzési jelentést.

nyilatkozatot kell benyújtaniuk a 
Bizottsághoz, és ehhez csatolniuk kell a 
hitelesített éves beszámolókat, a záró 
ellenőrzési jelentésekről és az elvégzett 
ellenőrzésekről szóló éves összefoglalót, 
valamint egy független ellenőri véleményt 
és ellenőrzési jelentést.

Or. fr

Módosítás 22
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Az uniós ellenőrzések gyakoriságának 
arányosnak kell lenni az Uniónak az 
alapból kifizetett támogatásával.
Különösen az elvégzett pénzügyi 
ellenőrzések számát kell csökkenteni, 
amennyiben egy művelet teljes 
támogatható kiadása nem haladja meg a 
100 000 EUR összeget. Mindazonáltal 
lehetővé kell tenni az ellenőrzések bármely 
időpontban történő elvégzését, amennyiben 
bizonyítható a szabálytalanság vagy a 
csalás, illetve egy ellenőrzési minta 
részeként. Annak érdekében, hogy a 
Bizottság által végzett ellenőrzés arányos 
legyen a kockázattal, a Bizottságnak tudnia 
kell csökkenteni az operatív programok 
ellenőrzésével kapcsolatos munkát, 
amennyiben nincsenek jelentős 
hiányosságok, vagy amennyiben az 
ellenőrző hatóság megbízható. Az 
ellenőrzések során teljes körűen 
figyelembe kell venni ezenfelül az alap 
lakossági célcsoportjaira vonatkozó 
célkitűzéseket és azok tulajdonságait.

(35) Az uniós ellenőrzések gyakoriságának 
arányosnak kell lenni az Uniónak az 
alapból kifizetett támogatásával.
Különösen az elvégzett pénzügyi 
ellenőrzések számát kell csökkenteni, 
amennyiben egy művelet teljes 
támogatható kiadása nem haladja meg a 
100 000 EUR összeget. Mindazonáltal 
lehetővé kell tenni az ellenőrzések bármely 
időpontban történő elvégzését, amennyiben 
bizonyítható a szabálytalanság vagy a 
csalás, illetve egy ellenőrzési minta 
részeként. Annak érdekében, hogy a 
Bizottság által végzett ellenőrzés arányos 
legyen a kockázattal, a Bizottságnak tudnia 
kell csökkenteni az operatív programok 
ellenőrzésével kapcsolatos munkát, 
amennyiben nincsenek jelentős 
hiányosságok, vagy amennyiben az 
ellenőrző hatóság megbízható. Az 
ellenőrzések során teljes körűen 
figyelembe kell venni ezenfelül az alap
célját, lakossági célcsoportjainak 
jellegzetességeit, valamint az alap 
kedvezményezett szervezeteinek 
jótékonysági természetét.

Or. fr
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Módosítás 23
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) E rendeletnek a végrehajtásához 
egyforma körülmények biztosítására, az 
éves és a végső végrehajtási jelentések és a 
közös mutatók jegyzékének sablonjához, a
végső kedvezményezettekről végzett 
strukturált felmérések sablonjához, a
tagállam és a Bizottság közötti elektronikus 
adatcsererendszerhez, az igazgatási 
nyilatkozat sablonjához, az ellenőrzésre 
vonatkozó stratégia modelljeihez, a 
véleményhez és az éves ellenőrzési 
jelentéshez, az ellenőrzések során gyűjtött 
adatok felhasználását érintő szabályokhoz 
és a kifizetési kérelmek sablonjához 
kapcsolódó végrehajtási hatáskörök 
gyakorlásának összhangban kell lennie a 
Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
szóló, 2011. február 16-i 
182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel.

(40) E rendeletnek a végrehajtásához 
egyforma körülmények biztosítására, az 
éves és a végső végrehajtási jelentések és a 
közös mutatók jegyzékének sablonjához, a 
tagállam és a Bizottság közötti elektronikus 
adatcsererendszerhez, az igazgatási 
nyilatkozat sablonjához, az ellenőrzésre 
vonatkozó stratégia modelljeihez, a 
véleményhez és az éves ellenőrzési 
jelentéshez, az ellenőrzések során gyűjtött 
adatok felhasználását érintő szabályokhoz 
és a kifizetési kérelmek sablonjához 
kapcsolódó végrehajtási hatáskörök 
gyakorlásának összhangban kell lennie a 
Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
szóló, 2011. február 16-i 
182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel. A Bizottság olyan szabályok 
megalkotására törekszik, amelyek 
kellőképpen figyelembe veszik az alap 
partnerszervezeteinek jótékonysági 
természetét.

Or. fr

Módosítás 24
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) E rendelet tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat és betartja különösen az 
Európai Unió Alapjogi Chartája által 
elismert elveket, többek között az emberi 
méltóság, valamint a magán- és a családi 
élet tiszteletben tartását, a személyes 
adatok védelméhez való jogot, a 
gyermekek jogait, az idősek jogait, a 
nemek közötti egyenlőséget és a hátrányos 
megkülönböztetés tilalmát. E rendeletet a 
fenti jogokkal és elvekkel összhangban kell 
alkalmazni.

(41) E rendelet tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat és betartja különösen az 
Európai Unió Alapjogi Chartája által 
elismert elveket, többek között az emberi 
méltóság, valamint a magán- és a családi 
élet tiszteletben tartását, a személyes 
adatok védelméhez való jogot, a 
gyermekek jogait, a szociális 
támogatáshoz való jogot és a lakhatáshoz 
való jogot, az idősek jogait, a nemek 
közötti egyenlőséget és a hátrányos 
megkülönböztetés tilalmát. E rendeletet a 
fenti jogokkal és elvekkel összhangban kell 
alkalmazni.

Or. fr

Módosítás 25
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
42 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42a) Az alap hozzájárul az Unió egyes 
tagállamai által a hajléktalanság 
felszámolása érdekében az Európai 
Parlament B7-0475/2011számú 
állásfoglalásával összhangban teendő 
erőfeszítésekhez.

Or. fr

Módosítás 26
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet a 2014. január 1. és 
2020. december 31. közötti időszakra 
létrehozza a leginkább rászoruló 
személyeket támogató európai 
segítségnyújtási alapot (a továbbiakban: az 
alap), és meghatározza az alap 
célkitűzéseit, támogatásának hatókörét, a 
rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat és 
elosztásuk feltételeit, valamint megállapítja 
az alap eredményességének biztosításához 
szükséges szabályokat.

(1) (1) E rendelet a 2014. január 1. és 2020. 
december 31. közötti időszakra létrehozza 
a leginkább rászoruló személyeket 
támogató európai segítségnyújtási alapot (a 
továbbiakban: az alap), és meghatározza az 
alap célkitűzéseit, támogatásának 
hatókörét, a rendelkezésére álló pénzügyi 
forrásokat és elosztásuk feltételeit, 
valamint megállapítja az alap 
eredményességének és egyszerűségének
biztosításához szükséges szabályokat.

Or. fr

Módosítás 27
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „leginkább rászoruló személyek”: olyan 
természetes személyek, egyének, vagy az e 
személyekből álló családok, háztartások 
vagy csoportok, akiknek rászorultságát a 
nemzeti illetékes hatóságok által
elfogadott, vagy a partnerszervezetek által 
megállapított és az említett illetékes 
hatóságok által jóváhagyott objektív 
kritériumok szerint határozták meg;

1. „leginkább rászoruló személyek”: olyan 
természetes személyek – akár egyénekről,
családokról vagy e személyekből álló
csoportokról van szó –, akiknek a
támogatásra való rászorultsága a 
leginkább rászorulók számára juttatott 
élelmiszerek és mezőgazdasági termékek 
eljuttatásával foglalkozó, a nemzeti, 
regionális vagy helyi 
partnerszervezetekkel szorosan 
együttműködő nemzeti illetékes hatóságok 
által meghatározott, objektív kritériumok 
szerint megállapítást nyert;

Or. fr

Módosítás 28
Younous Omarjee
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „partnerszervezet”: olyan közszervezet 
vagy nonprofit szervezet, amely 
közvetlenül vagy más partnerszervezetek 
révén élelmiszert és árukat juttat a 
leginkább rászoruló személyekhez, és 
amelynek műveleteit a 29. cikk
(3) bekezdésének b) pontja értelmében az 
irányító hatóság választja ki;

2. „partnerszervezet”: olyan közszervezet 
vagy nonprofit szervezet, amely 
közvetlenül vagy más partnerszervezetek 
révén élelmiszert juttat a leginkább 
rászoruló személyekhez, és amelynek 
műveleteit a 29. cikk (3) bekezdésének 
b) pontja értelmében az irányító hatóság 
választja ki;

Or. fr

Módosítás 29
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „kedvezményezett”: a közszférához
vagy a magánszférához tartozó szerv, 
amely felelős a műveletek 
kezdeményezéséért vagy azok 
kezdeményezéséért és végrehajtásáért;

(6) „kedvezményezett”: olyan közszervezet
vagy nonprofit egyesület, amely felelős a 
műveletek kezdeményezéséért vagy azok 
kezdeményezéséért és végrehajtásáért;

Or. fr

Módosítás 30
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. „közreműködő szervezet”: közjogi vagy
magánjogi intézmény, amely irányító vagy 
igazoló hatóság illetékessége alatt jár el, 
vagy ilyen hatóság nevében hajt végre 

9. „közreműködő szervezet”: bármely 
közszervezet vagy nonprofit egyesület, 
amely irányító vagy igazoló hatóság 
illetékessége alatt jár el, vagy ilyen hatóság 



PA\928358HU.doc 19/45 PE505.979v02-00

HU

feladatokat a műveleteket végrehajtó 
kedvezményezettek vonatkozásában;

nevében hajt végre feladatokat a 
műveleteket végrehajtó 
kedvezményezettek vonatkozásában;

Or. fr

Módosítás 31
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az alap azokat a nemzeti 
rendelkezéseket támogatja, amelyek célja 
egészséges élelmiszerek, valamint
személyes felhasználásra szolgáló alapvető 
fogyasztási cikkek eljuttatása a leginkább 
rászoruló személyekhez. Az eljuttatásról a 
tagállamok által kiválasztott 
partnerszervezetek gondoskodnak, 
amelyek egyesületi és/vagy jótékonysági 
tevékenységük részeként élelmiszereket 
és/vagy mezőgazdasági termékeket 
juttatnak el a leginkább rászoruló 
személyekhez.

Or. fr

Módosítás 32
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az alap az élelmiszer- és 
termékelosztást a partnerszervezetek 
közreműködésével kiegészítő, a leginkább 
rászoruló személyek újbóli társadalmi 
beilleszkedéséhez és életminőségük 
javításához hozzájáruló, és/vagy emberi 
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méltóságuk védelmét célzó kísérő 
intézkedéseket is támogathat.

Or. fr

Módosítás 33
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(8) A Bizottságnak és a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell az alap eredményességét, 
különösen a figyelemmel kísérés, 
jelentéstétel és értékelés révén. Ugyancsak 
gondoskodnak arról, hogy az alap 
felhasználása a partnerszervezetek és a 
kedvezményezettek szempontjából 
egyszerű legyen.

Or. fr

Módosítás 34
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Bizottság és a tagállamok az alappal 
kapcsolatos szerepüket a 
kedvezményezettek adminisztratív terhei 
csökkentésének céljával látják el.

(9) A Bizottság és a tagállamok a 
partnerszervezetek és/vagy 
kedvezményezett szervezetek egyesületi 
természetére és jótékonysági jellegére 
tekintettel az alappal kapcsolatos 
szerepüket a kedvezményezettek 
adminisztratív terhei állandó
csökkentésének céljával látják el, és 
folyamatosan arra törekszenek, hogy a 
lehető legnagyobb mértékben 
egyszerűsítsék a partnerszervezetek 
és/vagy kedvezményezett szervezetek 
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számára terhes szabályokat és irányítási 
rendszereket.

Or. fr

Módosítás 35
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A Bizottság és a tagállamok 
biztosítják a nemek közötti egyenlőség és a 
nemi dimenzió elvének integrálását az alap 
végrehajtásának különböző szakaszaiban.
A Bizottság és a tagállamok megteszik a 
megfelelő lépéseket a nemen, faji vagy 
etnikai származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, koron 
vagy szexuális irányultságon alapuló 
bármilyen megkülönböztetés 
megakadályozása érdekében az alaphoz 
való hozzáférés igénybevétele során.

(10) A Bizottság és a tagállamok 
biztosítják a nemek közötti egyenlőség és a 
nemi dimenzió elvének integrálását az alap 
végrehajtásának különböző szakaszaiban.
A Bizottság és a tagállamok megteszik a 
megfelelő lépéseket a nemen, faji vagy 
etnikai származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, koron 
vagy szexuális irányultságon alapuló 
bármilyen megkülönböztetés 
megakadályozása érdekében az alaphoz, 
valamint az alappal kapcsolatos 
programokhoz vagy műveletekhez való 
hozzáférés igénybevétele során.

Or. fr

Módosítás 36
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 12 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A tagállamok és a kedvezményezettek 
objektív kritériumok alapján választják ki 
az élelmiszer-ipari termékeket és árukat.
Az élelmiszer-ipari termékek és adott 
esetben áruk kiválasztási szempontjai 
ugyancsak figyelembe veszik az éghajlati 

(12) A tagállamok és a kedvezményezettek 
objektív kritériumok alapján választják ki 
az élelmiszer-ipari termékeket és árukat.
Az élelmiszerek kiválasztási szempontjai 
az európai származású termékeket 
előnyben részesítik.  Az élelmiszerek 
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és környezeti vonatkozásokat, különösen 
az élelmiszer-hulladék csökkentése 
céljából.

kiválasztási szempontjait úgy állapítják 
meg, hogy hozzájáruljanak a végső 
kedvezményezettek egészséges és 
kiegyensúlyozott táplálkozásához.   Az
élelmiszer-ipari termékek és adott esetben 
áruk kiválasztási szempontjai ugyancsak 
figyelembe veszik az éghajlati és 
környezeti vonatkozásokat, különösen az 
élelmiszer-hulladék csökkentése céljából.

Or. fr

Módosítás 37
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2014–2020 közötti időszak 
vonatkozásában az alapból finanszírozandó 
költségvetési kötelezettségvállalások 
tekintetében rendelkezésre álló globális 
források összege 2011. évi árakon
2 500 000 000 EUR, a II. mellékletben 
meghatározott éves bontásban.

(1) A 2014–2020 közötti időszak 
vonatkozásában az alapból finanszírozandó 
költségvetési kötelezettségvállalások 
tekintetében rendelkezésre álló globális 
források összege 2011. évi árakon
5 000 000 000 EUR, a II. mellékletben 
meghatározott éves bontásban.

Or. fr

Módosítás 38
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a súlyos anyagi nélkülözésben élő 
lakosság;

a) az élelmiszerszegénységben élő 
lakosság;

Or. fr
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Módosítás 39
Younous Omarjee

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a súlyos anyagi nélkülözésben élő 
lakosság;

Or. fr

Módosítás 40
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az alacsony munkaintenzitású
háztartásokban élő lakosság.

b) az alacsony jövedelmű háztartásokban 
élő lakosság.

Or. fr

Módosítás 41
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A globális források 0,35 %-át a 
Bizottság kezdeményezésére technikai 
segítségnyújtásra kell fordítani.

(4) A Bizottság által kezdeményezett  
technikai segítségnyújtás a globális 
források 0,35%-át meg nem haladó 
támogatás tárgyát képezi.

Or. fr
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Módosítás 42
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet hatálybalépésétől számított 
három hónapon belül minden tagállam egy, 
a 2014. január 1. és 2020. december 31. 
közötti időszakra vonatkozó operatív 
programot nyújt be a Bizottságnak, amely 
a következőket tartalmazza:

E rendelet hatálybalépésétől számított 
három hónapon belül minden tagállam
operatív programot terjeszt a Bizottság 
elé, amelyet a regionális, helyi és más 
illetékes hatóságokkal, a PEAD volt 
kedvezményezettjeivel, a leginkább 
rászoruló személyek számára szánt 
élelmiszerek eljuttatása tekintetében 
legjelentősebb nemzeti, regionális, helyi és 
más közreműködő szervezetekkel, 
valamint a civil társadalmat képviselő és a 
megkülönböztetésmentességet előmozdító 
szervezetekkel szoros együttműködésben 
dolgoz ki a 2014. január 1. és 
2020. december 31. közötti időszakra 
vonatkozóan, és ezen operatív program a 
következőket tartalmazza:

Or. fr

Módosítás 43
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 alpont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az anyagi nélkülözés operatív program 
keretében orvosolandó formájának
(formáinak) meghatározása és 
kiválasztásuk indokolása, valamint az
anyagi nélkülözés orvosolni kívánt 
típusainak és az élelmiszer- és 
termékelosztás, valamint a biztosítani 
kívánt kísérő intézkedések fő jellemzőinek 
és célkitűzéseinek leírása, a 14. cikkel 
összhangban elvégzett előzetes értékelés 

a) az élelmiszerhiány és/vagy az anyagi 
nélkülözés operatív program keretében 
orvosolandó formájának vagy formáinak
megjelölése, valamint egy leírás, amely 
ismerteti az érintett élelmiszerhiány 
és/vagy anyagi nélkülözés típusait, 
valamint az élelmiszerek – különösen a 
friss mezőgazdasági termékek, úgymint 
húsok, halak, gyümölcsök, zöldségek, 
gabonafélék, tejtermékek és más javak –, 
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eredményeire figyelemmel; eljuttatásának legfőbb jellemzőit és az 
ezzel kapcsolatos célokat, továbbá az 
előirányzott kísérő intézkedéseket;

Or. fr

Módosítás 44
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az anyagi nélkülözés egyes orvosolni 
kívánt típusainak megfelelő nemzeti 
program(ok) ismertetése;

b) az élelmiszerhiány és/vagy az anyagi 
nélkülözés egyes orvosolni kívánt 
típusainak megfelelő nemzeti program(ok) 
ismertetése;

Or. fr

Módosítás 45
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a leginkább rászoruló személyekre 
vonatkozó támogathatósági szempontokat 
meghatározó mechanizmus bemutatása, 
szükség esetén az anyagi nélkülözés 
orvosolni kívánt típusa szerinti bontásban;

c) a partnerszervezetek kiválasztási 
kritériumainak leírása, amely 
kritériumoknak figyelemmel kell lenniük 
arra, hogy a partnerszervezetek feltétlenül 
elvégzendő feladata az élelmiszerek 
közvetlenül vagy más partnerszervezetek 
közreműködésével történő eljuttatása a
leginkább rászoruló személyekhez;

Or. fr

Módosítás 46
Younous Omarjee
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a műveletekre vonatkozó kiválasztási 
szempontok és a kiválasztási 
mechanizmus – szükség esetén az anyagi 
nélkülözés orvosolni kívánt típusa szerint 
megkülönböztetett – bemutatása;

d) az operatív programok végrehajtására 
vonatkozó rendelkezések ismertetése, 
amely tartalmazza az irányító hatóság, 
adott esetben az igazoló hatóság, az 
ellenőrző hatóság és azon szerv 
megnevezését, amely számára a Bizottság 
kifizetéseket teljesít, valamint a 
nyomonkövetési eljárás leírását;

Or. fr

Módosítás 47
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a partnerszervezetekre vonatkozó 
kiválasztási szempontok, szükség esetén az 
anyagi nélkülözés orvosolni kívánt típusa 
szerinti bontásban;

törölve

Or. fr

Módosítás 48
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az Európai Szociális Alapnak kiegészítő 
jelleget biztosító mechanizmus 
bemutatása;

törölve
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Or. fr

Módosítás 49
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az operatív programok végrehajtására 
vonatkozó rendelkezések ismertetése, 
amely tartalmazza az irányító hatóság, 
adott esetben az igazoló hatóság, az 
ellenőrző hatóság és azon szerv 
megnevezését, amely számára a Bizottság 
kifizetéseket teljesít, valamint a 
figyelemmel kísérési eljárás leírását;

törölve

Or. fr

Módosítás 50
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) az illetékes regionális, helyi és más 
állami hatóságoknak, valamint a civil 
társadalmat képviselő testületeknek és az 
egyenlőség és megkülönböztetésmentesség 
ügyét támogató szervezeteknek az operatív 
program előkészítésében történő 
részvételét biztosító intézkedések 
ismertetése;

h) az illetékes regionális, helyi és más 
állami hatóságoknak, a PEAD volt 
kedvezményezett szervezeteinek, a 
leginkább rászoruló személyek számára 
szánt élelmiszerek és6vagy anyagi javak 
eljuttatása tekintetében legjelentősebb 
szervezeteknek, valamint a civil 
társadalmat képviselő testületeknek és az 
egyenlőség és megkülönböztetésmentesség 
ügyét támogató szervezeteknek az operatív 
program előkészítésében történő 
részvételét biztosító intézkedések 
ismertetése;

Or. fr
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Módosítás 51
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e) pontban említett, élelmiszert és 
termékeket közvetlenül szállító 
partnerszervezetek az anyagi 
támogatásnyújtást kiegészítő 
tevékenységeket vállalnak, amelyek célja a 
leginkább rászoruló személyek társadalmi 
integrációjának megvalósítása, függetlenül 
attól, hogy az alap támogatja-e ezeket a 
tevékenységeket.

Az e) pontban említett, az élelmiszereket és
közvetlenül szállító – valamint az emellett 
anyagi javakat is eljuttató –
partnerszervezetek az anyagi 
támogatásnyújtást kiegészítő 
tevékenységeket vállalnak, amelyek célja a 
leginkább rászoruló személyek társadalmi 
integrációjának megvalósítása, függetlenül 
attól, hogy az alap támogatja-e ezeket a 
tevékenységeket.

Or. fr

Módosítás 52
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság értékeli az operatív 
program összhangját e rendelettel, valamint 
annak az alap célkitűzéseihez való 
hozzájárulását, figyelembe véve a 
14. cikkel összhangban elvégzett előzetes 
értékelést.

(1) A Bizottság értékeli az operatív 
program összhangját e rendelettel, valamint 
annak az alap célkitűzéseihez való 
hozzájárulását.

Or. fr

Módosítás 53
Younous Omarjee
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Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság az operatív program 
benyújtását követő három hónapon belül 
észrevételeket tehet. A tagállam megadja a 
Bizottság számára az összes további 
szükséges információt és adott esetben 
felülvizsgálja a javasolt operatív 
programot.

(2) A Bizottság az operatív program 
benyújtását követő két hónapon belül 
észrevételeket tehet. A tagállam megadja a 
Bizottság számára az összes további 
szükséges információt és adott esetben 
felülvizsgálja a javasolt operatív 
programot.

Or. fr

Módosítás 54
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság végrehajtási aktus útján 
legkésőbb a tagállam általi hivatalos 
benyújtást követő hat hónapon belül, de 
2014. január 1-jénél nem korábban 
elfogadja az operatív programot, feltéve 
hogy a Bizottság által a (2) bekezdés 
értelmében tett észrevételeket kielégítő 
módon figyelembe vették.

(3) A Bizottság végrehajtási aktus útján 
legkésőbb a tagállam általi hivatalos 
benyújtást követő három hónapon belül, de 
2014. január 1-jénél nem korábban 
elfogadja az operatív programot, feltéve 
hogy a Bizottság által a (2) bekezdés 
értelmében tett észrevételeket kielégítő 
módon figyelembe vették.

Or. fr

Módosítás 55
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság értékeli az (1) bekezdés 
szerint megadott információkat, 

(2) A Bizottság értékeli az (1) bekezdés 
szerint megadott információkat, 
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figyelembe véve a tagállam által benyújtott 
indokolást. A Bizottság észrevételeket 
tehet, a tagállam pedig megadja a Bizottság 
számára az összes szükséges további 
információt.

figyelembe véve a tagállam által benyújtott 
indokolást. A Bizottság két hónapos 
határidőn belül észrevételeket tehet, a 
tagállam pedig megadja a Bizottság 
számára az összes szükséges további 
információt.

Or. fr

Módosítás 56
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság a tagállam általi hivatalos 
benyújtásuk után legkésőbb öt hónappal 
végrehajtási aktusok útján jóváhagyja az 
operatív programok módosítását, feltéve 
hogy a Bizottság által tett észrevételeket 
kielégítő módon figyelembe vették.

(3) A Bizottság a tagállam általi hivatalos 
benyújtásuk után legkésőbb három
hónappal végrehajtási aktusok útján 
jóváhagyja az operatív programok 
módosítását, feltéve hogy a Bizottság által 
tett észrevételeket kielégítő módon 
figyelembe vették.

Or. fr

Módosítás 57
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a leginkább rászoruló 
személyek részére biztosított nem 
pénzügyi jellegű segítségnyújtás területén 
folytatott tapasztalatcsere ösztönzése, 
kapacitás- és hálózatépítés elősegítése, 
valamint a lényeges eredmények
terjesztése céljából uniós szintű platformot 
hoz létre.

A Bizottság uniós szintű platformot hoz 
létre annak érdekében, hogy az 
élelmiszereknek és anyagi javaknak a 
leginkább rászoruló személyekhez történő 
eljuttatása terén megkönnyítse a 
tapasztalatcserét és a szakértelem 
megosztását, a kapacitás- és
hálózatfejlesztést és az elosztási hálózatok 
kiépítését Európa egész területén –
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különösen azokban az övezetekben, ahol 
az egyes tagállamokon belül a 
legmagasabb arányú a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés –, az országok 
közötti és határokon átnyúló 
tevékenységek előmozdítását, valamint a 
lényeges és innovatív eredmények
terjesztését.

A Bizottság integrálja és a platform 
keretei között egymással kapcsolatba 
hozza a partnerszervezeteket uniós szinten 
képviselő szervezeteket, valamint az egyes 
tagállamok szintjén a partnerszervezeteket 
és a kedvezményezetteket.
A Bizottság nyilvános internetes honlapot 
hoz létre és tart fenn, amely kifejezetten a 
platform céljait szolgálja. A honlap 
ismerteti többek között a különböző 
partnerszervezeteket, fellépéseiket és 
elhelyezkedésüket Európa egész területén, 
ideértve a legkülső régiókat is. A honlap 
tartalmazza a platform működtetésével és 
munkájával kapcsolatos valamennyi 
dokumentumot és információt is.

Or. fr

Módosítás 58
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

*A Bizottság ezenfelül évente legalább egy 
alkalommal tanácskozik a 
partnerszervezeteket uniós szinten 
képviselő szervezetekkel az alapból
származó támogatás megvalósulásáról.

A Bizottság a platform keretében ezenfelül 
évente legalább egy alkalommal 
tanácskozik a partnerszervezeteket uniós 
szinten képviselő szervezetekkel és az
egyes tagállamok szintjén működő fő 
partnerszervezetekkel az alapból biztosított
támogatás felhasználásáról, valamint az 
alap felhasználóbarát jellegéről. A 
Bizottság a platform céljait szolgáló 
internetes honlapon ismerteti e 
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tanácskozás mérlegét és eredményeit.

Or. fr

Módosítás 59
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a várható teljesítmények eredményekhez
való hozzájárulását;

d) a várható teljesítményeknek az alappal 
kapcsolatban kitűzött célok eléréséhez
való hozzájárulását;

Or. fr

Módosítás 60
Younous Omarjee

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az alap irányításával és gyakorlati 
megvalósításával kapcsolatos 
problémákat, a partnerszervezetek és a 
kedvezményezettek szempontjából.

Or. fr

Módosítás 61
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság saját kezdeményezésére és a A Bizottság saját kezdeményezésére és a 
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tagállamokkal szoros együttműködésben, 
külső szakértők segítségével utólagos 
értékelést végez a kapott eredmények
eredményességéről és 
fenntarthatóságáról, valamint az alap 
hozzáadott értékének felmérése céljából.
Az utólagos értékelést 2023. december 31-
ig kell befejezni.

tagállamokkal szoros együttműködésben, 
külső szakértők segítségével utólagos 
értékelést végez a programok 
irányításának eredményességéről és 
egyszerűségéről, az elért eredmények
fenntarthatóságáról, az élelmiszereknek a 
leginkább rászoruló személyekhez történő 
eljuttatásával összefüggésben a 
partnerszervezetek és a kezdeményezettek 
részéről jelentkező pénzügyi igényekről,
valamint az alap által teremtett hozzáadott
értékről. Az utólagos értékelést 
2023. december 31-ig kell befejezni.

Or. fr

Módosítás 62
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az alap által támogatott
intézkedésekről a tagállam információt 
szolgáltat, és népszerűsíti azokat. A 
tájékoztatás címzettjei a leginkább 
rászoruló személyek, a média és a 
szélesebb közönség. A tájékoztatásnak ki 
kell emelnie az Unió szerepét és 
biztosítania kell az alapból származó 
hozzájárulás láthatóságát.

(1) A Bizottság – a platform céljaira 
szolgáló internetes honlapján –, valamint 
a tagállamok gondoskodnak az alap által 
támogatott intézkedésekre vonatkozó 
tájékoztatásról, és ezen intézkedések 
népszerűsítéséről. A tájékoztatás címzettjei 
a leginkább rászoruló személyek, a média 
és a szélesebb közönség. A tájékoztatás 
hangsúlya az Európai Unió szerepére 
esik, népszerűsíti az alap hasznosságát, 
kidomborítja a végső kedvezményezettek 
számára jelentett értékét, valamint a 
kedvezményezett szervezetek és a 
partnerszervezetek számára nyújtott 
előnyeit.

Or. fr

Módosítás 63
Younous Omarjee
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Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alapból származó támogatás 
átláthatóságának biztosítása érdekében az 
irányító hatóság CSV vagy XML 
formátumban nyilvántartást vezet az alap 
által támogatott műveletekről, amelyet egy 
weboldalon hozzáférhetővé tesznek. A 
nyilvántartás legalább a kedvezményezett 
nevére, lakcímére és a kiutalt uniós 
támogatásra, valamint az anyagi nélkülözés 
orvosolni kívánt típusára vonatkozó 
adatokat tartalmazza.

Az alapból származó támogatás 
átláthatóságának biztosítása érdekében az 
irányító hatóság CSV vagy XML 
formátumban nyilvántartást vezet az alap 
által támogatott műveletekről, amelyet egy 
weboldalon hozzáférhetővé tesznek. A 
nyilvántartás legalább a kedvezményezett 
nevére, lakcímére és a kiutalt uniós 
támogatásra, valamint az élelmiszerhiány 
és/vagy az anyagi nélkülözés orvosolni 
kívánt típusára vonatkozó adatokat 
tartalmazza.

Or. fr

Módosítás 64
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy művelet végrehajtása során a
kedvezményezettek és a partnerszervezetek
úgy tájékoztatják a nyilvánosságot az 
alaptól kapott támogatásról, hogy a 
nyilvánosság számára jól látható helyen,
az élelmiszer, a termékek és a kísérő 
intézkedések biztosításának valamennyi 
helyszínén – kivéve, ha az elosztás 
körülményei miatt erre nincs lehetőség –
legalább egy (minimum A3-as méretű) 
plakátot helyeznek el, amely tájékoztatást 
ad a műveletről, többek között az Európai 
Uniótól kapott pénzügyi támogatásról.

Egy művelet végrehajtása során a
kedvezményezett szervezetek és a 
partnerszervezetek jól látható helyen vagy 
egy (minimum A3-as méretű) európai 
zászlót tesznek ki, vagy pedig egy plakátot 
helyeznek el, amely tájékoztatást ad a 
műveletről, többek az Európai Uniótól 
kapott pénzügyi támogatásról.

Or. fr
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Módosítás 65
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A saját weboldallal rendelkező 
kedvezményezettek és partnerszervezetek 
rövid leírást is közölnek a műveletről, 
megemlítve annak céljait és az elért 
eredményeket, és kiemelve az Uniótól 
kapott pénzügyi támogatást.

A saját weboldallal rendelkező 
kedvezményezettek és partnerszervezetek 
rövid leírást is közölnek a műveletről, 
megemlítve annak céljait és az elért 
eredményeket, és kiemelve az Uniótól 
kapott pénzügyi támogatást, kidomborítva 
a végső kedvezményezettek számára 
jelentett értékét, valamint a 
partnerszervezetek számára nyújtott 
előnyeit.

Or. fr

Módosítás 66
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kedvezményezett és a 
partnerszervezetek valamennyi 
tájékoztatási és nyilvánosságra hozatali 
intézkedésükben elismerik az alapból a 
művelet számára nyújtott támogatást, 
feltüntetve az Unió jelképét, valamint az 
Unióra és az alapra utaló hivatkozást.

(4) Az Európai Unió által finanszírozott 
valamely művelettel kapcsolatban a 
kedvezményezett szervezetek és a 
partnerszervezetek az általuk adott 
tájékoztatás és ismertetés során – az Unió 
jelképének feltüntetésével, valamint az 
Unióra és az alapra vonatkozó hivatkozás 
elhelyezésével – jelzik az alapból a művelet 
számára nyújtott támogatást.

Or. fr

Módosítás 67
Younous Omarjee
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Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az irányító hatóság a (2) bekezdéssel 
összhangban tájékoztatja a 
kedvezményezetteket a műveletek 
jegyzékének közzétételéről. Az irányító 
hatóság tájékoztatási és nyilvánosságra 
hozatali segédanyagokat biztosít, beleértve 
elektronikus formátumú sablonokat, hogy 
megkönnyítse a kedvezményezettek és a 
partnerszervezetek számára a (3) bekezdés 
szerinti kötelezettségeik teljesítését.

(5) Az irányító hatóság a (2) bekezdéssel 
összhangban tájékoztatja a 
kedvezményezetteket a műveletek 
jegyzékének közzétételéről. Az irányító 
hatóság tájékoztatási és nyilvánosságra 
hozatali segédanyagokat biztosít, beleértve 
elektronikus formátumú sablonokat és az 
Unió lobogóját ábrázoló öntapadós 
matricákat is, hogy megkönnyítse a 
kedvezményezettek és a partnerszervezetek 
számára a (3) bekezdés szerinti 
kötelezettségeik teljesítését.

Or. fr

Módosítás 68
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Társfinanszírozás Finanszírozás

Or. fr

Módosítás 69
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az operatív program finanszírozási
aránya a támogatható közkiadások 100 %-
ában kerül megállapításra.
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Or. fr

Módosítás 70
Younous Omarjee

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az időközi kifizetések és a 
végsőegyenleg-kifizetések révén nyújtott 
uniós támogatás nem haladhatja meg a 
közpénzekből folyósított támogatást és az 
operatív programot jóváhagyó bizottsági 
határozatban előírt, az alapból nyújtott 
támogatás legmagasabb összegét.

Or. fr

Módosítás 71
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. cikk törölve
Kifizetések emelése az átmeneti 
költségvetési nehézségekkel küzdő 
tagállamok esetében
(1) A tagállam kérésére az időközi 
kifizetést és a végső egyenleg összegét az 
operatív programra vonatkozó 
társfinanszírozási arányhoz képest 
10 százalékponttal növelt szintnek 
megfelelő összeggel lehet megemelni. A 
megemelt arány, amely nem lépheti túl a 
100 %-ot, az olyan kifizetési kérelmekre 
vonatkozik, amelyek azzal a számviteli 
időszakkal kapcsolatosak, amelyre a 
tagállam a kérelmét benyújtotta, és az azt 
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követő számviteli időszakokra, amelyek 
során a tagállam megfelel az alábbi 
feltételek egyikének:
a) amennyiben az érintett tagállam 
bevezette az eurót, makrofinanszírozási 
támogatást kap az Uniótól a 407/2010/EU 
tanácsi rendelettel összhangban;
b) amennyiben az érintett tagállam nem 
vezette be az eurót, középtávú 
finanszírozási támogatást kap a 
332/2002/EK tanácsi rendelet értelmében;
c) a finanszírozási támogatás folyósítása 
az Európai Stabilitási Mechanizmus 
létrehozásáról szóló szerződés szerint 
történik.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak ellenére 
az időközi kifizetések és a végsőegyenleg-
kifizetések révén nyújtott uniós támogatás 
nem haladhatja meg a közpénzekből 
folyósított támogatást és az operatív 
programot jóváhagyó bizottsági 
határozatban előírt, az alapból nyújtott 
támogatás legmagasabb összegét.

Or. fr

Módosítás 72
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kiadás abban az esetben jogosult az 
operatív programból származó 
támogatásra, ha az a kedvezményezettnél
2014. január 1. és 2022. december 31. 
között merül fel, és annak kifizetését 
ugyanebben az időszakban teljesítik.

(1) A kiadás abban az esetben jogosult az 
operatív programból származó 
támogatásra, ha az a kedvezményezettnél
2014. január 1. és 2023. december 31-e 
között merül fel, és annak kifizetését 
ugyanebben az időszakban teljesítik.

Or. fr
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Módosítás 73
Younous Omarjee

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.

Az alap végső kedvezményezettjeinek szánt
élelmiszereket és termékeket maguk a 
partnerszervezetek is beszerezhetik.

Or. fr

Módosítás 74
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az élelmiszert és termékeket közszervezet 
is megvásárolhatja, és díjmentesen a 
partnerszervezetek rendelkezésére 
bocsáthatja. Ebben az esetben az élelmiszer 
az egységes közös piacszervezésről szóló 
…/.../EU rendelet 15. cikkének 
megfelelően rendelkezésre bocsátott 
intervenciós készletekből származó 
termékek felhasználásából, feldolgozásából 
vagy értékesítéséből is származhat, feltéve, 
hogy ez a gazdaságilag legkedvezőbb 
lehetőség, és nem késlelteti indokolatlanul 
az élelmiszerek partnerszervezetekhez való 
szállítását. Minden olyan összeg, amely e 
készletekkel kapcsolatos ügyletből 
származik, a leginkább rászoruló 
személyek javára használandó fel, és nem 
használható fel a tagállamok e rendelet 
18, cikkében előírt, a program 
társfinanszírozására vonatkozó 
kötelezettségeinek csökkentésére.

Az élelmiszert és termékeket közszervezet 
is megvásárolhatja, és díjmentesen a 
partnerszervezetek rendelkezésére 
bocsáthatja. Ebben az esetben az élelmiszer 
az egységes közös piacszervezésről szóló 
…/.../EU rendelet 15. cikkének 
megfelelően rendelkezésre bocsátott 
intervenciós készletekből származó 
termékek felhasználásából, feldolgozásából 
vagy értékesítéséből is származhat, feltéve, 
hogy ez nem késlelteti indokolatlanul az 
élelmiszerek partnerszervezetekhez való 
szállítását. Minden olyan összeg, amely e 
készletekkel kapcsolatos ügyletből 
származik, a leginkább rászoruló 
személyek javára használandó fel.

Or. fr
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Módosítás 75
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ezt az anyagi támogatásnyújtást
díjmentesen kell eljuttatni a leginkább 
rászoruló személyekhez.

(4) Ezt az élelmiszertámogatást és/vagy
anyagi támogatást általában díjmentesen 
kell eljuttatni a leginkább rászoruló 
személyekhez. Amennyiben a leginkább 
rászoruló személyek számára szánt 
élelmiszertámogatás és/vagy anyagi 
támogatás egyúttal a társadalmi 
beilleszkedés vagy rehabilitáció céljait is 
szolgálja, úgy a piaci ár 10%-át meg nem 
haladó vételár – de semmi esetre sem a 
partnerszervezetek által a fellépés 
elvégzése során viselt költségek által 
indokolt árszint – igényelhető a végső 
kedvezményezettől.

Or. fr

Módosítás 76
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) közpénzekből folyósított egyösszegű, 
100 000 EUR-t nem meghaladó támogatás;

b) közpénzekből folyósított egyösszegű,
évente 100 000 EUR-t nem meghaladó 
támogatás;

Or. fr

Módosítás 77
Younous Omarjee
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Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) százalékban meghatározott átalánydíjas
finanszírozás alkalmazása egy vagy több 
meghatározott költségkategóriára.

c) adott finanszírozás egy vagy több 
meghatározott költségkategóriára.

Or. fr

Módosítás 78
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 79
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben közszervezet a
hajléktalanok és a gyermekek számára
személyes felhasználásra szánt élelmiszert 
és alapvető fogyasztási cikket vásárol és
partnerszervezetek számára továbbítja 
azokat, az élelmiszernek és a termékeknek 
a partnerszervezetek raktárába történő 
szállításának költségei, az a) pontban 
említett költségek 1 %-ának megfelelő 
átalányösszegként megadva;

b) amennyiben egy közszervezet a végső 
kedvezményezettek személyes 
felhasználására szánt élelmiszereket vagy
alapvető fogyasztási cikkeket vásárol, 
amelyeket a partnerszervezetek számára
továbbít, úgy ezen élelmiszereknek és 
cikkeknek a partnerszervezetek raktáraiba
történő szállításának költségei, az a) 
pontban említett költségek 1 %-ának 
megfelelő átalányösszegként megadva;



PE505.979v02-00 42/45 PA\928358HU.doc

HU

Or. fr

Módosítás 80
Younous Omarjee

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 
megfelelő átalányösszegként megadva;

d) az élelmiszertámogatást és/vagy az 
anyagi támogatást közvetlen vagy 
közvetett módon a végső  
kedvezményezettekhez eljuttató
partnerszervezetek által végzett, a 
társadalmi beilleszkedés megvalósítását 
célzó tevékenységek bejelentett  költségei, 
az a) pontban említett költségek 5 %-ának 
megfelelő átalányösszegként megadva;

Or. fr

Módosítás 81
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok kezdeményezésére az 
alapból elkülönített források legfeljebb
4 %-áig az operatív programból 
finanszírozhatók az e rendelet 
végrehajtásához szükséges előkészítő, 
irányítási, figyelemmel kísérési, igazgatási 
és technikai segítségnyújtási, auditálási, 
tájékoztatási, ellenőrzési és értékelési 
intézkedések. Az alapból ugyancsak 
finanszírozható a partnerszervezetek 
számára biztosított technikai 
segítségnyújtás és kapacitásépítés.

(2) A tagállamok kezdeményezésére az 
alapból elkülönített források legfeljebb
0,5 %-áig az operatív programból 
finanszírozhatók az e rendelet 
végrehajtásához szükséges előkészítő, 
irányítási, figyelemmel kísérési, igazgatási 
és technikai segítségnyújtási, auditálási, 
tájékoztatási, ellenőrzési és értékelési 
intézkedések. Az alapból ugyancsak 
finanszírozható a partnerszervezetek 
számára biztosított technikai 
segítségnyújtás és kapacitásépítés, a 
tagállam számára az alapból juttatott 
részesedés 2%-ának erejéig.
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Módosítás 82
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Időközi kifizetésként a Bizottság 
visszatéríti az operatív programot 
jóváhagyó határozatban szereplő 
társfinanszírozási arány felhasználásával 
kiszámolt összeg 90 %-át, amely megfelel 
a kifizetési kérelemben szereplő 
támogatható közkiadásnak. Az éves 
egyenleget a 47. cikk (2) bekezdése szerint 
állapítja meg.

(1) A Bizottság időközi kifizetések 
formájában visszatéríti a művelet teljes 
összegének 90 %-át, amely megfelel a 
kifizetési kérelemben szereplő támogatható 
közkiadásnak.  Az éves egyenleget a 
47. cikk (2) bekezdése szerint állapítja 
meg.

Or. fr

Módosítás 83
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 19. cikkben foglaltaktól függetlenül
az időközi kifizetések és a végsőegyenleg-
kifizetés révén nyújtott uniós támogatás 
nem haladhatja meg az operatív programot 
jóváhagyó bizottsági határozatban előírt, az 
alapból nyújtott támogatás maximális 
összegét.

(2) Az időközi kifizetések és a 
végsőegyenleg-kifizetés révén nyújtott 
uniós támogatás nem haladhatja meg az 
operatív programot jóváhagyó bizottsági 
határozatban előírt, az alapból nyújtott 
támogatás maximális összegét.

Or. fr

Módosítás 84
Younous Omarjee
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Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság által teljesített 
előfinanszírozás és időközi kifizetések, 
valamint az éves egyenleg halmozott 
összege nem haladhatja meg az alapból az 
operatív programra szánt összeg 95 %-át.

(3) A Bizottság által teljesített 
előfinanszírozás és időközi kifizetések, 
valamint az éves egyenleg halmozott 
összege nem haladhatja meg az alapból az 
operatív programra szánt összeget.

Or. fr

Módosítás 85
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) E 95 %-os felső határérték elérését 
követően a tagállamok továbbra is 
benyújtanak kifizetési kérelmeket a 
Bizottságnak.

(4) E felső határérték elérését követően a 
tagállamok továbbra is benyújtanak 
kifizetési kérelmeket a Bizottságnak.

Or. fr

Módosítás 86
Younous Omarjee

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben az Európai Bizottság 
teljesen vagy részben felfüggeszti az 
időközi kifizetéseket, úgy a 
kedvezményezett vagy partnerszervezetek 
számára járó időközi kifizetések 
teljesítését magának kell biztosítania. 
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