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На 23 септември 2010 г. и съответно на 8 октомври 2010 г. Европейският парламент и Съветът 
решиха, в съответствие с член 43, параграф 2 и член 304 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, да се консултират с Европейския икономически и социален комитет 
относно: 

 
„Изменено предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
за изменение на Регламенти (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 1234/2007 по 
отношение на разпределянето на храна на най-нуждаещите се лица в Съюза“ 
COM(2010) 486 окончателен – 2008/0183 (COD). 
 

Специализирана секция „Земеделие, развитие на селските райони, околна среда“, на която 
беше възложено да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 
15 декември 2010 г. 
 
На 468-ата си пленарна сесия, проведена на 19 и 20 януари 2011 г. (заседание от 20 януари), 
Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище със 150 гласа 
„за“, 4 гласа „против“ и 14 гласа „въздържал се“. 
 

* 
 

* * 
 
1. Заключения и препоръки 
 
1.1. ЕИСК счита, че схемата за разпределяне на храна на най-нуждаещите се лица в Съюза 

(PEAD) е доказателство за насърчаването на икономическото развитие на пазара на 
хранителни продукти и за утвърждаването на европейските ценности 
(особено принципа на солидарност) сред социалните групи в най-неравностойно 
положение в ЕС. Гарантирането на снабдяването с храна на всички граждани на ЕС, и 
по-специално на групите в неравностойно положение, трябва да остане една от 
основните цели на селскостопанската политика на Европейския съюз. ЕИСК смята, че 
единствено селскостопанска политика, която стимулира устойчив икономически 
растеж в този сектор, ще бъде от полза за социалните групи в най-неравностойно 
положение в ЕС. 

 
1.2. ЕИСК счита, че преразглеждането на европейската правна рамка е целесъобразно и 

необходимо, с оглед на новите разпоредби на Договора и настъпилите промени в 
рамките на единния пазар по отношение на цените, запасите, пазарните политики и 
специфичните потребности на всяка държава-членка. 
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1.3. Предвид факта, че над 80 млн. души1 в Европейския съюз (над 16 % от гражданите на 
ЕС) живеят в бедност, приоритетите на тематичната 2010 г., обявена за Европейска 
година на борбата с бедността и социалното изключване – и обстоятелството, че поради 
икономическата криза има опасност все повече граждани на ЕС да обедняват все 
повече и повече, ЕИСК подкрепя запазването на схемата за разпределяне на храна на 
най-нуждаещите се хора в ЕС и за постоянното � финансиране от бюджета на ОСП 
(Общата селскостопанска политика). 
 

1.4. ЕИСК счита, че схемата за разпределяне на храна на най-нуждаещите лица в Съюза 
трябва да се превърне в постоянен елемент от ОСП, тъй като този инструмент 
позволява да се подобри положението на уязвимите граждани, които са изправени пред 
колебанията на пазара на хранителни продукти. Същевременно тази схема допринася 
за баланса и стабилизирането на вътрешния пазар, тъй като се разпределят продукти от 
интервенционните складове и от покупки, извършени в рамките на пазара, и в този 
смисъл става въпрос за продукти на европейското селско стопанство. 
Комитетът подчертава необходимостта от запазване на тези непреки помощи за пазара, 
които са част от ОСП и са абсолютно необходими както за хората в неравностойно 
положение, така и за селскостопанските производители, изправени пред настоящата 
криза. 

 
1.5. Предвид мащаба на явлението недостиг на храна, което засяга над 43 млн. европейски 

граждани, и положителното въздействие, което схемата оказва във времето върху най-
нуждаещите се социални групи, ЕИСК е убеден, че схемата се нуждае от постоянен и 
стабилен бюджет. 
 

1.6. Оценката на националните и европейските програми за разпределяне на храна следва 
да започне с разчет на потребностите на всички нуждаещи се хора, включително най-
бедните групи (безпризорни деца, бездомни хора, лица, търсещи убежище, и нелегални 
работници или имигранти и др.), които не получават помощ по схемата за гарантиран 
минимален доход и обикновено не са включени в официалните статистически данни. 
Първата стъпка за предотвратяване и борба със социалното изключване – приоритет на 
Европейската 2010 г., е да се включат всички групи от нуждаещи се хора. 
ЕИСК призовава компетентните власти в държавите-членки при определяне на групите 
нуждаещи се хора да вземат под внимание базите данни с лицата, изключени от 
официалната статистика. С такива статистически данни често разполагат НПО или 
благотворителните организации. 
 

                                                      
1 

 http://www.2010againstpoverty.eu/about/?langid=bg. 
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1.7. ЕИСК призовава Комисията да насърчава държавите-членки да създават благоприятни 
условия за партньорства между публичните власти и гражданското общество с цел да 
се направи възможно участието на възможно най-голям брой НПО или доброволчески 
организации в процеса на разпределяне на храна. ЕИСК е на мнение, че хранителните 
помощи в рамките на схемата могат да допълват социалните услуги, предоставяни като 
част от процеса на социална интеграция на хората в неравностойно положение. 
 

1.8. ЕИСК е на мнение, че неправителствените и благотворителните организации, които 
предоставят едновременно хранителни помощи и здравни или социални грижи 
(особено тези, които осигуряват подслон за нуждаещи се хора и поддържат кухни за 
топла храна или дневни центрове), следва да получават подкрепа за покриване на 
административните им разходи. 
 

1.9. ЕИСК приветства инициативата на Комисията в измененото предложение да се включи 
изменението, с което Европейският парламент препоръчва да се възстановяват 
административните разходи и разходите за съхранение, поемани от благотворителните 
организации. 

 
1.10. В условията на сегашната икономическа криза, особено в държавите-членки, където 

доходът на глава от населението е нисък и има много нуждаещи се хора, националното 
съфинансиране може да доведе до увеличаване на бюрокрацията при прилагането на 
европейската схема и да я направи неефективна. ЕИСК е на мнение, че това ще бъде в 
ущърб на интересите на най-нуждаещите се групи в ЕС и ще накърни принципите на 
социална интеграция, отстоявани в рамките на Европейската година на борбата с 
бедността. 
 

1.11. ЕИСК е на мнение, че схемата за хранителни помощи за хората в неравностойно 
положение трябва да се превърне в програма на ЕС и да се финансира изцяло от 
бюджета на ОСП. Понастоящем държавите-членки и националните благотворителни 
организации поемат конкретните разходи по изпълнението на програмата (разходи за 
транспорт на продуктите до базите за съхранение, административни разходи, 
транспортни разходи, разходи за съхранение, ДДС и разходите, свързани със 
социалните услуги, съпътстващи предоставянето на хранителните помощи). 
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2. Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване 2010 г. е 
насочена към подпомагане на хората в неравностойно положение, включително 
застрашените от недостиг на храна 

 
2.1 Над 80 млн. души в ЕС живеят в бедност2. 16 % от населението на Европа е в уязвимо 

положение и над 43 млн. души са застрашени от недостиг на храна. През 2006 г. делът 
на застрашеното от недостиг на храна население в ЕС е бил от 2 % (Дания) до 37 % 
(Словакия). В поне седем държави-членки на ЕС над 20 % от хората живеят в бедност. 
Само в Полша и Германия съответно 11 и 9 млн. души са застрашени от бедност. Тези 
данни определено доказват, че е необходимо да се оказва хранителна помощ. 

 
2.2 Групите от хора, които са най-застрашени от непълноценно хранене или недохранване 

поради недостатъчна или неподходяща храна, са децата от бедни семейства, 
възрастните хора, бездомните хора, лицата, търсещи убежище, и нелегално 
имигриралите работници, както и възрастните и децата с увреждания. В някои 
държави-членки част от бенефициерите по схемата за разпределяне на храна получават 
и социални помощи, отпускани съгласно критерия за гарантиран минимален доход. 

 
2.2.1 ЕИСК обръща внимание върху факта, че голяма част от хората в неравностойно 

положение, особено бездомните, търсещите убежище и нелегалните работници или 
имигранти, не са обхванати от никаква форма на социална закрила и не са включени в 
националните статистически данни. Някои от тях нямат документи за самоличност, 
така че е трудно да се оценят техните социални и хранителни потребности. Подходяща 
оценка би могла да бъде изготвена в сътрудничество с НПО и благотворителните 
организации. 

 
2.2.2 ЕИСК препоръчва да се обърне особено внимание на децата от бедни семейства, 

защото хранителните им навици могат да породят в бъдеще здравни проблеми, 
недостатъчно развитие на познавателните способности и затруднения при ученето. Ето 
защо ЕИСК подкрепя разнообразяването на продуктите, предоставяни по схемата за 
разпределяне на храна, и включването на плодове и зеленчуци. 
 

                                                      
2 

 Пак там. 
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2.3 През 2010 г. – Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване – 
борбата с бедността е отговорност на всички. Стратегията за насърчаване на 
социалното приобщаване и за борба с бедността има няколко приоритета: 

 

− активна интеграция въз основа на гарантиран минимален доход, връщане на 
трудовия пазар и предоставяне на социални услуги за подпомагане на 
реинтеграцията; 

− борба с бедността при децата; 
− предотвратяване на изключването от достъпа до жилище и на изключването на 

бездомните хора3. 
 
От тази гледна точка хранителните помощи трябва да се допълват от здравни грижи, 
образователно и социално подпомагане, така че да се подпомага професионалната и 
социална интеграция на различните категории нуждаещи се хора. 
 

3. Предложение на Комисията 
 

3.1 Настоящата схема за разпределяне на храна разчита на разпределянето на продукти от 
интервенционните складове на ЕС, които биват временно допълвани посредством 
закупуване на пазара. Последователните реформи на ОСП и благоприятното развитие 
на цените обаче доведоха до постепенно намаляване на интервенционните запаси, 
както и на разнообразието от налични продукти. Затова е целесъобразно закупуването 
на пазара също да се превърне в постоянен източник на доставки за схемата с цел 
допълване на интервенционните запаси, в случай на недостиг на съответните 
продукти. 

 
3.1.1 Предложението за регламент за изменение на основния регламент включва разпоредби, 

целящи привеждане в съответствие с ДФЕС, както и изменения по същество в полза на 
предложените селскостопански мерки с цел хармонизиране на изпълнението на 
програмата за разпределяне на хранителни продукти във всички държави-членки. 

 
3.1.2 Комисията предлага промяна на правната рамка въз основа на следните елементи: два 

източника на доставки (храните могат да се доставят от интервенционните складове 
или от пазара), разпределяне на по-голямо разнообразие от храни и по-ясни 
приоритети, дългосрочна перспектива (три години), засилване на мониторинга и 
докладването, въвеждане на съфинансиране (процентите на съфинансиране от страна 
на Съюза ще бъдат 75 % и 85 % в държавите-членки, които се ползват от Кохезионния 
фонд за плана 2010-2012 г. Впоследствие, в съответствие с програмата за 2013-2015 г., 
се предвижда тези проценти да бъдат съответно 50 % и 75 %). 

 

                                                      
3 

 Пак там. 
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4. Общи и конкретни бележки 
 

4.1 Схемата за разпределяне на храна за нуждаещи се хора функционира в 
20 държави-членки. В повечето от тях храната се разпределя в партньорство и с 
помощта на неправителствени организации. 
 

4.2 През 2006 г. над 13 млн. души от 15 държави-членки са се възползвали от 
европейската програма за разпределяне на храна. През 2008 г. 19 държави-членки 
взеха участие в доброволчески проект с бюджет 305 млн. евро. Пред 2009 г. бюджетът, 
отпуснат на Европейската програма за хранителни помощи, беше увеличен и достигна 
500 млн. евро, предназначени за 20-те държави-членки, участващи в програмата. 

 
4.3 Икономическата криза, загубата на работни места и растящите цени на някои основни 

хранителни продукти доведоха до увеличаване на групите уязвими хора. Смята се, че 
броят на нуждаещите се хора нараства постоянно. 

 
4.4 100 % финансиране или съфинансиране? 
 
4.4.1 Комисията счита, че въвеждането на съфинансиране ще подчертае кохезионното 

измерение на схемата, ще осигури подходящо планиране и ще подсили полезните 
взаимодействия. Комисията желае да бъде постигнато бюджетно равновесие и 
увеличаване на равнището на отговорност на държавите-членки. Тя приветства факта, 
че въвеждането на принципа на съфинансиране ще гарантира един по-стабилен 
бюджет за схемата. 

 
4.4.2 Европейската комисия включва в изчисленията си променливата, която представляват 

частните дарения на благотворителните организации, които могат да се считат за част 
от съфинансирането от страна на държавите-членки. В същото време ЕИСК счита, че 
доброволният труд на благотворителните организации е количествено определим и 
допустим по отношение на принципа за съфинансиране. 

 
4.4.3 Европейският парламент предлага схемата за разпределяне на храна да се финансира 

изцяло от бюджета на ЕС, тъй като някои държави-членки няма да могат да вземат 
участие в програмата, ако тя изисква прилагането на прагове на съфинансиране. 
ЕИСК счита, че държавите-членки, които не могат да гарантират исканото равнище на 
финансиране поради липса на средства, няма да могат да изпълнят целите на 
програмата, а именно стабилизиране на пазара и социалния аспект. 

 
4.4.4 ЕИСК е на мнение, че в случай на система за съфинансиране най-бедните бенефициери 

от държави-членки с нисък доход на глава от населението могат да бъдат изключени от 
схемата. 
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4.4.5 ЕИСК изтъква, че една от целите на Европейската 2010 година е „борбата с 
изключването“. А съфинансирането може да доведе до социално изключване на някои 
групи в неравностойно положение именно през тематичната европейска година, сред 
чиито цели е социалната интеграция. 

 
4.4.6 EИСК изтъква, че в случай че бъде избран вариантът със съфинансиране, това ще 

доведе до изостряне на социалните проблеми и недостига на храна. При тази хипотеза, 
поради свободното движение в ЕС част от най-нуждаещите се хора биха мигрирали 
към по-богати държави-членки. На практика, това би прехвърлило въпроса за решаване 
на проблемите с недостига на храна за някои европейски граждани от по-бедни региони 
към региони с по-висок доход на глава от населението. 

 
4.4.7 ЕИСК е на мнение, че в условията на сегашната икономическа криза схемата за 

разпределяне на храна за нуждаещи се хора следва да представлява европейска 
програма, която да се финансира изцяло от бюджета на ОСП. 

 
4.5 ЕИСК подкрепя предложението на Комисията хранителните продукти да се закупуват 

изключително на европейския пазар, за да се осигури същевременно и непряко 
подпомагане на европейските селскостопански производители. 

 
4.6 Разнообразяване на видовете продукти, предлагани чрез схемата 
 
4.6.1 Въпреки че е трудно да се постигне балансиран хранителен режим, при положение че 

по-голямата част от разпределяната храна идва от интервенционните складове, 
ЕИСК подкрепя осигуряването на възможно най-разнообразна и здравословна храна, 
като се отчитат препоръките за хранене и насоките за хранителния режим на 
населението на ЕС. 

 
4.6.2 ЕИСК смята, че разпределянето на храна следва да бъде съпътствано от социално 

подпомагане и препоръчва разпределянето на храна да се извършва често (вместо по 
изключение), най-вече там където НПО или публичните власти предлагат 
допълнителни услуги (подслон, здравни грижи, образование, професионално обучение, 
социална интеграция и др.). 

 
5. Участие и роля на гражданското общество, благотворителните и доброволческите 

организации 
 
5.1 На 30 юни 2010 г. Европейската комисия проведе среща на организациите, участващи в 

прилагането на схемата за разпределяне на храни. Участие взеха представители на 18 
НПО от 15 държави-членки, една европейска организация (Европейски алианс за 
обществено здраве – EPHA), служби за услуги и плащания. 
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5.2 Някои НПО4 в Европа предлагат хранителната си помощ по интегриран начин, като 
част от пакет от общи социални услуги, предоставяни на хората в неравностойно 
положение с цел все по-тясната им интеграция в обществото. 

 

5.3 Благотворителните организации могат най-добре да оценяват въздействието на 
програмата, защото имат преки отношения с групите от нуждаещи се хора. 
Благотворителните организации посочват, че някои бенефициери по схемата 
препоръчват да се разшири гамата от продукти, за да се осигури балансиран 
хранителен режим, да се създаде правна база за разпределяне на традиционните местни 
продукти и накрая, да се удължи продължителността на прилагането на програмата. 

 

5.4 Участието на НПО и на голям брой доброволци е показателно за заинтересоваността и 
подкрепата на европейското гражданско общество за най-нуждаещите се. ЕИСК счита, 
че принципът на субсидиарност е спазен, тъй като държавите-членки могат свободно да 
установят необходимите процедури и критерии за определяне на организациите, които 
ще участват в изпълнението на програмата. Освен това подборът на бенефициерите на 
хранителни помощи също е от компетенцията на държавите-членки. Програмата 
насърчава развитието на отношения на сътрудничество между благотворителните 
организации и публичните власти. 

 

5.5 В някои държави-членки НПО и благотворителните организации биха могли да се 
включат по-активно, ако са налице достатъчно финансови ресурси за покриване на 
административните разходи. ЕИСК приветства решението на Комисията в измененото 
предложение да се включи изменението, с което Европейският парламент предлага да 
се възстановяват разходите за администриране, съхранение и транспорт (между базите 
за съхранение и пунктовете за разпределение), поемани от благотворителните 
организации (виж член 27, параграф 7 от изменения регламент). 

 
 

Брюксел, 20 януари 2011 г. 
 

Председател 
на  

Европейския икономически и социален 
комитет 

 
 
 
 

Staffan Nilsson 
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 Например, в Полша има 44 регионални представителства, 100 центъра на организацията „Каритас“, 
4 500 щатни служители и 70 000 доброволци, които участват в прилагането на тази схема. Благотворителната 
организация „Каритас Полша“ започна прилагането на схемата през 2004 г. и сега има 44 бази за съхранение и 
20 хладилни бази за съхранение. „Каритас Полша“ посочва, че бъдещите предизвикателствата ще са свързани с 
управлението на схемата, транспорта на продуктите и закупуването на дълготрайни активи. 


