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TRUMPAS PAGRINDIMAS

I. Komisijos pasiūlymo santrauka

Strategijoje „Europa 2020“ ES nustatė tikslą iki 2020 m. bent 20 milijonų sumažinti žmonių, 
kurie skursta arba kuriems gresia skurdas ir socialinė atskirtis, skaičių. 2010 m. beveik 
ketvirtadaliui visų europiečių (116 mln.) grėsė skurdas arba socialinė atskirtis. Kaip teisingai 
primena Komisija, padėtis blogėja kasdien, visose Sąjungos šalyse skurdas paliečia vis 
daugiau gyventojų, jis paliečia naujas socialines kategorijas, pvz., neturtingus darbininkus 
arba mažas pajamas gaunančius pensininkus. Tam tikra gyventojų dalis (43 mln.) kenčia 
didelį materialinį nepriteklių ir negali patenkinti būtiniausių savo pragyvenimo poreikių, 
kadangi neturi galimybės gauti pakankamai kokybiško maisto. Be to, labiausiai pažeidžiami iš 
jų yra pernelyg nutolę nuo darbo rinkos, kad galėtų pasinaudoti ESF siūlomomis socialinės 
įtraukties priemonėmis.

Komisija siūlo įsteigti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondą (EPSAF), 
jis pakeistų pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims programą (PSAP), kurią kai kurios 
valstybės narės kritikuoja teigdamos, kad ši problema yra socialinis klausimas, už kurį 
atsakingos tik valstybės narės. Naujuoju fondu, kuris turėtų veikti pagal struktūrinių fondų 
taisykles, būtų siekiama spręsti maisto nepritekliaus, benamystės ir vaikų materialinio 
nepritekliaus problemas. Jo lėšomis būtų finansuojamas maisto produktų ir pagrindinių 
asmeninio vartojimo prekių pirkimas, taip pat papildomos priemonės, skirtos socialinei 
įtraukčiai skatinti. Fondas priklausys ES ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos 
politikos sričiai ir bus finansuojamas tik ESF lėšomis.

II. Komisijos pasiūlymo kritika

1) Numatyta labai nedaug lėšų

a) 2014–2020 m. laikotarpiui Komisija siūlo skirti 2,5 mlrd. biudžeto lėšų. Tai vienu milijardu 
mažiau, nei lėšos, kurios šiuo metu skiriamos pagalbai maistu 20-iai valstybių narių, 
dalyvaujančių pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims programoje (PSAP). Per šiuo metu 
vykstančias valstybių ir vyriausybių vadovų derybas šios lėšos buvo netgi sumažintos iki 
2,1 mlrd. Primename, kad pagal šiuo metu vykdomą PSAP praėjusiu daugiamečiu laikotarpiu 
buvo numatyta 3,5 mlrd. Tai, kad padėčiai blogėjant mažinamas labiausiai skurstantiems 
skiriamas biudžetas, ypač sukrečia. Daugeliui piliečių sunku tai suprasti, taigi skatinamas 
gyventojų neigiamas nusiteikimas Europos Sąjungos atžvilgiu.

b) Pasiūlymas neatitinka strategijos „Europa 2020“ tikslo, kadangi apsiribojama tam tikrais 
visuomenės sluoksniais. Fondo paskirstymo kriterijams apibrėžti naudojami tik du iš 
keturių rodiklių, kurie strategijoje „Europa 2020“ naudojami skurdui ir atskirčiai apibrėžti; šie 
rodikliai – labai didelį skurdą patiriantys asmenys ir labai mažo užimtumo namų ūkiuose 
gyvenantys asmenys. Naudojant tik šiuos du kriterijus atimama galimybė pagalbą teikti 
daugeliui gyventojų – pvz., tiems, kurie patiria atskirtį, ar tiems, kurie gyvena skurde ir jiems 
gresia didelis atskirties pavojus. Iš tiesų 4 straipsnyje iš esmės nurodomi benamiai ir vaikai.
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c) Be maisto skirstymo, dalis fondo lėšų gali būti naudojamos pagrindinėms asmeninio 
vartojimo prekėms (drabužiams) benamiams ar vaikams pirkti. Fondas taip pat gali būti 
naudojamas socialinės įtraukties veiklai remti.

Nuomonės referentas mano, kad atsižvelgiant į lėšų, kurios skiriamos labiausiai skurstančių 
asmenų maistui, trūkumą, nereikėtų perdaug išsklaidyti ne maistui skiriamų lėšų. Jam atrodo, 
kad socialinei įtraukčiai, kurią būtina vykdyti, jau numatytos tam tikros priemonės: valstybės 
narės savo nacionalinėse programose privalės jai numatyti 20 proc. ESF lėšų.

2) Numatytos labai nelanksčios ir sudėtingos fondo įgyvendinimo taisyklės

Dauguma pasiūlymų dėl fondo reglamentavimo parengti remiantis dabartinių struktūrinių 
fondų taisyklėmis ir jiems būdingas ypatingas biurokratizmas. Aprašytos administravimo 
procedūros neatitinka fondo tikslo, kurio siekiant reikia veikti lanksčiai ir prisitaikant 
skubiose situacijose. Be to, privaloma iš anksto suteikti veiksmų vykdymui reikiamą kreditą, 
o tai gali sudaryti sunkumų kai kurioms valstybėms narėms.

Nuomonės referentas mano, kad toks sunkus įgyvendinimas gali būti neveiksmingas ir gali 
susidaryti paradoksali situacija, kai lėšų yra, tačiau jos nepanaudojamos.

3) 2014 m. bus sudėtingo perėjimo metai

Turint galvoje fondo įgyvendinimo sudėtingumą tikriausiai jis pradės veikti tik 2014 m. 
rudenį. Taigi, bus jau per vėlu reaguoti į 2014 m. atsiradusius labiausiai skurstančių asmenų 
pagrindinius poreikius.

III. Nuomonės referento pasiūlymai

Dėl biudžeto ir principų:

 išlaikyti dabartinį lėšų lygį, tai yra 3,5 mlrd. eurų 7 metams;
 asmenimis, kuriems teiktina pagalba, laikyti asmenis, atitinkančius keturis ES 

strategijoje „Europa 2020“ nurodytus rodiklius;
 suteikti pirmenybę maistui, kadangi tai pagrindinis skurdžiausiai gyvenančių asmenų 

poreikis, paliekant teisę kiekvienai valstybei narei nuspręsti pagalbą teikti tiems 
gyventojams, kuriems jos labiausiai reikia;

 Sąjunga, siekdama veiksmingumo, privalo įtraukti savo veiksmus į bendrą visapusišką 
ir nuoseklią kovos su skurdu ir atskirtimi politiką, aprėpiančią asmens poreikius;
šiomis aplinkybėmis yra būtina mobilizuoti visas Sąjungos politikos sritis ir visas 
turimas priemones: ESF, EŽŪFKP, ERPF ir kt.;

 intervencinių produktų atsargos galės būti toliau naudojamos ir skirstomos labiausiai 
skurstantiems. Vis dėlto referentas pabrėžia, kad šių atsargų vertė neturėtų būti 
įskaičiuota kaip fondui skiriamų lėšų dalis;

 be to, reikia skatinti aukoti produktus.

2014 m. – perėjimo metams
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 reikėtų pasiūlyti pereinamojo laikotarpio sprendimą. Remiantis PSAP modeliu, 
kiekvienai valstybei narei galėtų būti suteikiama iš skirtingų fondų skiriama ES 
paskola, kad valstybės narės galėtų pradėti vykdyti savo programas.

IV. Galimybė fondui skirti papildomus įnašus pagal BŽŪP. Referento pasiūlymai

a) Skatinti aukoti maistą mažinant maisto švaistymą

Pranešėjas mano, kad būtina kovoti su maisto švaistymu, kuris yra tikra bėda Europoje.
Komisija ir Europos Parlamentas (savo 2012 m. sausio 19 d. rezoliucijoje1 – S. Caronna 
pranešimas) tvirtina, kad visoje maisto grandinėje iššvaistoma maždaug 190 kg maisto per 
metus vienam Europos gyventojui.

Taigi referentas siūlo:

 informuoti vartotojus apie tam tikras pagal Bendrijos teisės aktus ant žemės ūkio ir 
maisto produktų pateikiamas nuorodas, pvz., tinkamumo vartoti terminas („Tinka 
vartoti iki…“) ir optimaliausio vartojimo terminas („Geriausia suvartoti iki…“), nes 
šios nuorodos labai klaidina vartotojus ir dėl to labai švaistomas maistas;

 peržiūrėti ES teisės aktus dėl prekybos žemės ūkio produktais standartų (ypač vaisių 
ir daržovių sektoriuje) siekiant sudaryti galimybes pateikti prekybai nestandartinio 
dydžio vaisius ir daržoves;

 prekybos centrams įsisteigimo teisę ir teisę veikti suteikti tik nustatant aiškiai 
suformuluotą sąlygą, kad jie aukos neparduotus maisto produktus.

b) Sutelkti EŽŪFKP lėšas

Tam tikros priemonės, numatytos pagal du kaimo plėtros reformos prioritetus, galėtų padėti 
skirti daugiau maisto labiausiai skurstantiems:

– 3 prioritetas. Skatinti maisto produktų grandinės ir ypač trumpų tiekimo grandinių 
organizavimą. Trumpos tiekimo grandinės, dėl kurių sumažėja tarpininkų skaičius ir 
puoselėjami socialiniai ryšiai, sudaro galimybes ūkininkams savo produktus parduoti 
tinkamai ir vartotojams prieinama kaina. Be to, galėtų būti investuojama į logistikos ir 
neparduotų produktų perdirbimo ir konservavimo centrus;

– 6 prioritetas. Skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą.

c) Išnaudoti būsimos bendro vaisių ir daržovių rinkos organizavimo reformos teikiamas 
galimybes

Fondo remiami gyventojai turi valgyti subalansuotą ir geros kokybės maistą. Svarbu valgyti 
vaisius ir daržoves. Galiojantys teisės aktai sudaro galimybes nemokamai skirstyti šiuos 
produktus labdaros organizacijoms, valstybių narių valdomiems fondams ar viešosioms 
įstaigoms (ligoninėms, mokykloms, globos namams ir pan.). Reikėtų daugiau tokių produktų 
skirti ir organizacijoms, kurios yra fondo partnerės.

                                               
1 P7_TA-PROV(2012)0014.
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PAKEITIMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) vadovaudamosi 2010 m. birželio 17 d. 
Europos Vadovų Tarybos, priėmusios 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategiją, išvadomis, Sąjunga ir 
valstybės narės įsipareigojo iki 2020 m. 
žmonių, kuriems gresia skurdas ir socialinė 
atskirtis, skaičių sumažinti bent 20 mln.;

(1) kadangi būtina užtikrinti maisto 
produktų bei žemės ūkio produktų tiekimą 
ir padėti labiausiai skurstantiems 
asmenims, vadovaudamosi 2010 m. 
birželio 17 d. Europos Vadovų Tarybos, 
priėmusios Sąjungos pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategiją, išvadomis, 
Sąjunga ir valstybės narės įsipareigojo iki 
2020 m. žmonių, kuriems gresia skurdas ir 
socialinė atskirtis, skaičių sumažinti bent 
20 mln.;

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) materialinį ar itin didžiulį materialinį 
nepriteklių kenčiančių asmenų skaičius 
Sąjungoje didėja, ir tie asmenys dažnai 
negali pasinaudoti Reglamente (ES) 
Nr. [...BNR], ir visų pirma Reglamente 
(ES) Nr. […ESF] nustatytomis aktyvumo 
skatinimo priemonėmis;

(2) maisto ir materialinį ar itin didelį
maisto ir materialinį nepriteklių kenčiančių 
asmenų skaičius Sąjungoje didėja, ir tie 
asmenys dažnai negali pasinaudoti 
Reglamente (ES) Nr. [...BNR], ir visų 
pirma Reglamente (ES) Nr. […ESF] 
nustatytomis aktyvumo skatinimo 
priemonėmis;
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Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) 2010 m. skurdas arba socialinė 
atskirtis Europos Sąjungoje grėsė beveik 
ketvirtadaliui Europos gyventojų 
(119,6 mln.) – tai beveik 4 mln. asmenų 
daugiau nei 2009 m. Iš šių 119,6 mln. 
asmenų 18 mln. asmenų pragyvenimas 
beveik kasdien priklauso nuo maisto 
paketų arba savanorių organizacijų 
dalinamo nemokamo maisto;

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Europos pagalbos labiausiai 
skurstantiems asmenims fondas (toliau –
Fondas) turėtų stiprinti socialinę sanglaudą 
ir drauge mažinti skurdą Sąjungoje, 
remiant nacionalines nefinansinės 
pagalbos labiausiai skurstantiems 
asmenims sistemas, taip siekiant padėti 
spręsti maisto nepritekliaus, benamystės ir 
vaikų materialinio nepritekliaus
problemas;

(4) Europos pagalbos labiausiai 
skurstantiems asmenims fondas (toliau –
Fondas) turėtų stiprinti socialinę sanglaudą 
ir drauge mažinti skurdą Sąjungoje ir remti
nacionalines nefinansinės pagalbos 
labiausiai skurstantiems asmenims 
sistemas, ypač tiekdamas maistą, ir taip
siekdamas padėti spręsti maisto ir 
materialinio nepritekliaus, kurį ypač 
patiria benamiai ir vaikai, problemas;

Pagrindimas

Panaudojant simbolinę šiam Fondui numatytą sumą visų pirma dėmesys turėtų būti telkiamas 
į maisto tiekimą.. Tačiau valstybės narės neturėtų traktuoti šio Fondo kaip galimybės 
sumažinti nacionalinėms skurdo panaikinimo ir socialinės reintegracijos programoms 
numatytus biudžetus, nes tokios programos yra valstybių narių atsakomybė.

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Fondas negali būti alternatyva 
valstybių narių vyriausybių vykdomai 
viešajai politikai, kuria siekiama apriboti 
skubios pagalbos maistu poreikį, nustatyti 
tvarius tikslus ir vykdyti politiką, skirtą 
badui, skurdui ir socialinei atskirčiai 
visiškai panaikinti;

Pagrindimas

Valstybės narės turi toliau plėtoti ilgalaikius, tvarius projektus, skirtus skurdui, nepritekliui ir 
socialinei atskirčiai panaikinti. Ši atsakomybė jokiu būdu negali būti panaikinta ar sumažinta 
naudojant Europos fondų lėšas.

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) šiomis nuostatomis taip pat 
užtikrinama, kad remiami veiksmai atitiktų 
taikytinus Sąjungos ir nacionalinius teisės 
aktus, visų pirma susijusius su labiausiai 
skurstantiems asmenims teikiamų prekių 
sauga;

(6) šiomis nuostatomis taip pat 
užtikrinama, kad remiami veiksmai atitiktų 
taikytinus Sąjungos ir nacionalinės teisės 
aktus, visų pirma susijusius su labiausiai 
skurstantiems asmenims teikiamų prekių 
sauga ir maisto produktų kokybe;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) šiomis nuostatomis taip pat turėtų 
būti užtikrinama, kad Fondas atitiktų 
Sąjungos socialinę ir aplinkos politiką, 
pavyzdžiui, kovos su maisto švaistymu 
politiką;

Pagrindimas

Maisto švaistymas kelia didžiulį pasipiktinimą Europoje ir ES nusprendė įveikti šią problemą. 
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Visi su Fondu susiję subjektai turėtų naudoti numatytas priemones ir mechanizmus, siekdami 
prisidėti prie kovos su maisto švaistymu.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) norėdama nustatyti tinkamą finansinę 
programą, Komisija įgyvendinimo aktais 
turėtų objektyviai ir skaidriai kiekvienai 
valstybei narei kasmet paskirstyti visus 
išteklius, atsižvelgdama į skurdo ir 
materialinio nepritekliaus lygio skirtumus;

(7) norėdama parengti tinkamą finansinę 
programą, Komisija įgyvendinimo aktais 
turėtų kiekvienai valstybei narei kasmet 
paskirstyti visus išteklius, taikydama 
objektyvų ir skaidrų metodą, pagal kurį 
atsižvelgiama į skurdo ir materialinio 
nepritekliaus lygio skirtumus, pvz., į 
santykinio skurdo ribą, ir į asmenų, 
kuriuos galima priskirti labiausiai 
skurstantiems asmenims, skaičių 
kiekvienoje valstybėje narėje;

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) kiekviena valstybė narė savo veiksmų 
programoje turėtų nurodyti ir pagrįsti 
materialinio nepritekliaus problemos, kurią 
ji sieks spręsti, pobūdį ir aprašyti pagalbos 
labiausiai skurstantiems asmenims, kuri 
bus teikiama remiant esamas nacionalines 
sistemas, tikslus ir ypatumus. Taip pat 
reikėtų nurodyti elementus, būtinus 
efektyviam ir veiksmingam veiksmų 
programos įgyvendinimui užtikrinti;

(8) kiekviena valstybė narė savo veiksmų 
programoje turėtų nurodyti ir pagrįsti 
materialinio nepritekliaus problemos, kurią 
ji sieks spręsti, pobūdį ir aprašyti pagalbos 
labiausiai skurstantiems asmenims, kuri 
bus teikiama remiant esamas nacionalines 
sistemas, tikslus ir ypatumus. Pirmasis 
spręstinas valstybių narių nepritekliaus 
klausimas turėtų būti galimybė gauti 
maisto. Programoje taip pat reikėtų 
nurodyti elementus, būtinus efektyviam ir 
veiksmingam jos įgyvendinimui užtikrinti;
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Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) kad būtų galima gerinti kiekvienos 
veiksmų programos kokybę ir struktūrą ir 
įvertinti Fondo efektyvumą ir 
veiksmingumą, turėtų būti atliekami ex 
ante ir ex post vertinimai. Šiuos 
vertinimus turėtų papildyti paramą pagal 
veiksmų programas gavusių labiausiai 
skurstančių asmenų tyrimai ir, prireikus, 
vertinimas programavimo laikotarpiu. 
Turėtų būti nustatyti valstybių narių ir 
Komisijos šios srities įsipareigojimai;

(12) kad būtų galima gerinti kiekvienos 
veiksmų programos kokybę ir struktūrą ir 
įvertinti Fondo efektyvumą ir 
veiksmingumą, turėtų būti atliekami 
vertinimai;

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) piliečiai turi teisę žinoti, kaip ir kokiu 
tikslu investuojami Sąjungos finansiniai 
ištekliai. Siekiant užtikrinti plačią 
informacijos apie Fondo paramos 
pasiekimus sklaidą bei užtikrinti galimybes 
susipažinti su skaidria informacija apie 
finansavimo galimybes, reikėtų nustatyti 
išsamias informavimo ir viešinimo 
taisykles, visų pirma dėl valstybių narių ir 
paramos gavėjų įsipareigojimų;

(13) piliečiai turi teisę žinoti, kaip ir kokiu 
tikslu investuojami Sąjungos finansiniai 
ištekliai. Siekiant užtikrinti plačią 
informacijos apie Fondo paramos 
pasiekimus sklaidą bei užtikrinti galimybes 
susipažinti su skaidria informacija apie 
finansavimo galimybes, reikėtų nustatyti 
išsamias informavimo ir viešinimo 
taisykles, visų pirma dėl valstybių narių ir 
paramos gavėjų įsipareigojimų, 
nepažeidžiant galutinių gavėjų orumo;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) būtina nustatyti didžiausias veiksmų (15) mažiausia veiksmų programų 
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programų bendro finansavimo iš Fondo 
normas, siekiant Sąjungos lėšų 
dauginamojo poveikio, drauge reikėtų 
spręsti valstybių narių, patiriančių laikinus 
biudžeto suvaržymus, problemas;

finansavimo iš Fondo norma turėtų būti 
85 proc. Be to, reikėtų spręsti valstybių 
narių, patiriančių laikinus biudžeto 
suvaržymus, problemas siekiant užtikrinti 
didžiausią įmanomą Fondo paramos 
įsisavinimą;

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Fondo tinkamumo finansuoti 
laikotarpiui, veiksmams ir išlaidoms visoje 
Sąjungoje turėtų būti taikomos vienodos ir
objektyvios taisyklės. Nustatant 
tinkamumo finansuoti sąlygas reikėtų 
atsižvelgti į Fondo tikslų ir tikslinių grupių 
ypatumus, visų pirma nustatyti geras 
veiksmų tinkamumo finansuoti taisykles, 
paramos formas ir kompensavimo sąlygas;

(16) Fondo tinkamumo finansuoti 
laikotarpiui, veiksmams ir išlaidoms visoje 
Sąjungoje turėtų būti taikomos vienodos,
objektyvios ir paprastos taisyklės. 
Nustatant tinkamumo finansuoti sąlygas 
reikėtų atsižvelgti į Fondo tikslų ir tikslinių 
grupių ypatumus, visų pirma nustatyti 
geras ir paprastas veiksmų tinkamumo 
finansuoti taisykles, paramos formas ir 
kompensavimo sąlygas;

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento

16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) daugiausia darbo asociacijose, 
kurios tiekia maistą labiausiai 
skurstantiems Europos žmonėms, atlieka 
savanoriai. Taigi paraiškos Fondo 
paramai gauti pateikimo procedūra neturi 
būti pernelyg sudėtinga;

Pagrindimas

Nors labai svarbu, kad Europos lėšų skyrimas būtų proporcingai kontroliuojamas siekiant 
užtikrinti, kad lėšos būtų tinkamai naudojamos, taip pat labai svarbu, kad žmonės, kuriems 
reikia pagalbos, galėtų pasinaudoti teikiamu finansavimu. Taigi paraiškos Fondo paramai 
gauti pateikimo procedūra neturėtų būti pernelyg sudėtinga.
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento, kuriuo nustatomas bendras 
žemės ūkio rinkų organizavimas, 
[pasiūlyme] (Bendras bendro žemės ūkio 
rinkų organizavimo reglamentas) nustatyta, 
kad taikant intervencines priemones 
perkami produktai gali būti perduodami 
maisto skirstymo labiausiai skurstantiems 
Sąjungos gyventojams programai, jei toje 
programoje numatyta tokia galimybė. 
Atsižvelgiant į tai, kad tam tikromis 
aplinkybėmis ekonomiškai palankiausia 
būtų gauti maistą naudojant, perdirbant ar 
parduodant tokias atsargas, tokia galimybė 
turėtų būti numatyta šiame reglamente. 
Lėšos, gautos iš su tokiomis atsargomis 
susijusių sandorių, turėtų būti naudojamos 
labiausiai skurstančių asmenų reikmėms, 
tačiau dėl to neturėtų sumažėti valstybių 
narių įsipareigojimas bendrai finansuoti 
programą. Siekdama užtikrinti 
efektyviausią intervencinių atsargų ir su 
jomis susijusių įplaukų panaudojimą 
Komisija turėtų pagal Reglamento (ES) 
Nr. [CMO] 19 straipsnio e dalį priimti 
įgyvendinamuosius aktus, kuriais 
nustatoma intervencinių atsargų produktų 
naudojimo, perdirbimo ar pardavimo 
labiausiai skurstantiems asmenims skirtos 
programos tikslais tvarka;

(17) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento, kuriuo nustatomas bendras 
žemės ūkio rinkų organizavimas, 
[pasiūlyme] (Bendras bendro žemės ūkio 
rinkų organizavimo reglamentas) nustatyta, 
kad taikant intervencines priemones 
perkami produktai gali būti perduodami 
maisto skirstymo labiausiai skurstantiems 
Sąjungos gyventojams programai, jei toje 
programoje numatyta tokia galimybė. 
Atsižvelgiant į tai, kad tam tikromis 
aplinkybėmis ekonomiškai palankiausia 
būtų gauti maistą naudojant, perdirbant ar 
parduodant tokias atsargas, tokia galimybė 
turėtų būti numatyta šiame reglamente. 
Lėšos, gautos iš su tokiomis atsargomis 
susijusių sandorių, turėtų būti naudojamos 
labiausiai skurstančių asmenų reikmėms ir
turėtų papildyti Fondo lėšas, tačiau 
naudojimo išlaidos neturėtų būti 
išskaičiuojamos iš skirtų asignavimų.
Siekdama užtikrinti efektyviausią 
intervencinių atsargų ir su jomis susijusių 
įplaukų panaudojimą Komisija turėtų pagal 
Reglamento (ES) Nr. [CMO] 19 straipsnio 
e dalį priimti įgyvendinamuosius aktus, 
kuriais nustatoma intervencinių atsargų 
produktų naudojimo, perdirbimo ar 
pardavimo labiausiai skurstantiems 
asmenims skirtos programos tikslais 
tvarka;

Pagrindimas

Intervencinės atsargos, kai jų būna, turėtų būti pridedamos prie skiriamų lėšų, o ne 
išskaitomos iš jų, siekiant, kad organizacijos partnerės būtų užtikrintos, kad gaus skirtus 
asignavimus.
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Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento

17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) tačiau intervencinių atsargų ir 
maisto, kuris antraip būtų iššvaistytas, 
naudojimas nereiškia, kad nereikia gerai 
valdyti tiekimo ir apdairiai valdyti maisto 
grandinės siekiant išvengti nuolatinio 
struktūrinio perviršio ir užtikrinti, kad 
Europos gamyba atitiktų paklausą; 

Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento

17 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17b) siekdamos užtikrinti didelę 
visuomenės paramą labiausiai 
skurstantiems asmenims ir kovoti su 
maisto švaistymu, valstybės narės turėtų 
panaikinti kliūtis, susijusias su maisto 
produktų ar pagrindinių vartojimo prekių 
dovanojimu, kai įmonės šiuos produktus 
ar prekes tiekia maisto bankams, 
pilietinės visuomenės organizacijoms ir 
kitiems suinteresuotiesiems subjektams;

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) pagal pasidalijamojo valdymo 
principą už veiksmų programos 
įgyvendinimą ir kontrolę pirmiausia turėtų 
būti atsakingos valstybės narės, 
naudodamosi savo valdymo ir kontrolės 
sistemomis;

(19) pagal pasidalijamojo valdymo 
principą už veiksmų programos 
įgyvendinimą ir kontrolę pirmiausia turėtų 
būti atsakingos valstybės narės, 
naudodamosi savo valdymo ir kontrolės 
sistemomis, nuolat siekdamos 
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veiksmingumo ir sumažinti biurokratijos;

Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) valstybės narės turėtų paskirti 
kiekvienos veiksmų programos
vadovaujančiąją instituciją, tvirtinančiąją 
instituciją ir funkciškai nepriklausomą 
audito instituciją. Tam, kad valstybės 
narės galėtų lanksčiai nustatyti kontrolės 
sistemas, reikėtų nustatyti, kad 
tvirtinančiosios institucijos funkcijas gali 
atlikti vadovaujančioji institucija. 
Valstybėms narėms taip pat turėtų būti 
leidžiama paskirti tarpines įstaigas, kurios 
vykdytų tam tikras vadovaujančiosios 
arba tvirtinančiosios institucijos 
funkcijas. Tokiu atveju valstybės narės 
turėtų aiškiai nustatyti tas pareigas ir 
funkcijas;

(21) valstybės narės turėtų paskirti 
kiekvienos veiksmų programos
kompetentingas institucijas,
užtikrinančias gerą Fondo valdymą. 
Siekdamos užtikrinti, kad veiksmų 
programos būtų įgyvendinamos pagal 
galiojančias taisykles, valstybės narės 
turėtų vykdyti atitinkamas 
administracinius ir fizinius patikrinimus 
ir nustatyti pažeidimų atvejais taikytinas 
sankcijas;

Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) vadovaujančiajai institucijai tenka 
pagrindinė atsakomybė už efektyvų ir 
veiksmingą Fondo paramos 
įgyvendinimą, todėl ji atlieka daug 
funkcijų, susijusių su veiksmų programų 
valdymu ir stebėsena, finansų valdymu ir 
kontrole bei projektų atranka. Jos 
pareigas ir funkcijas reikėtų nustatyti;

Išbraukta.
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Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) tvirtinančioji institucija turėtų rengti 
ir teikti Komisijai mokėjimo paraiškas. Ji 
taip pat turėtų rengti metines sąskaitas, 
tvirtinti metinių sąskaitų išsamumą, 
tikslumą ir teisingumą, bei tvirtinti, kad į 
sąskaitas įtrauktos išlaidos atitinka 
taikomas Sąjungos ir nacionalines 
taisykles. Jos pareigas ir funkcijas reikėtų 
nustatyti;

Išbraukta.

Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) audito institucija turėtų užtikrinti, 
kad būtų atliekamas valdymo ir kontrolės 
sistemų, tinkamos veiksmų imties ir 
metinių sąskaitų auditas. Jos pareigas ir 
funkcijas reikėtų nustatyti;

Išbraukta.

Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) nepažeidžiant finansų kontrolės 
srities Komisijos įgaliojimų, turėtų būti 
užtikrintas valstybių narių ir Komisijos 
bendradarbiavimas pagal šį reglamentą, 
taip pat reikėtų nustatyti kriterijus, pagal 
kuriuos Komisija, atsižvelgdama į savo 
nacionalinių sistemų kontrolės strategiją, 
galėtų nustatyti, kokį patikinimą ji turėtų 
gauti iš nacionalinių audito įstaigų;

Išbraukta.
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Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) reikėtų nustatyti Komisijos 
įgaliojimus ir pareigas tikrinti veiksmingą 
valdymo ir kontrolės sistemų veikimą bei 
reikalauti, kad valstybė narė imtųsi 
veiksmų. Be to, Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai atlikti su patikimu 
finansų valdymu susijusių sričių auditą, 
kad ji galėtų padaryti išvadas dėl Fondo 
veiklos rezultatų;

Išbraukta.

Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Sąjungos biudžeto įsipareigojimai 
turėtų būti vykdomi kiekvienais metais. 
Siekiant užtikrinti veiksmingą programų 
valdymą, būtina nustatyti bendras tarpinio 
mokėjimo paraiškų, metinio likučio ir 
galutinio likučio mokėjimo taisykles;

(27) Sąjungos biudžeto įsipareigojimai 
turėtų būti vykdomi kiekvienais metais. 
Siekiant užtikrinti veiksmingą programų 
valdymą, būtina nustatyti paprastas
bendras tarpinio mokėjimo paraiškų, 
metinio likučio ir galutinio likučio 
mokėjimo taisykles;

Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) siekiant užtikrinti, kad iš Sąjungos 
biudžeto finansuojamos išlaidos 
kiekvienais finansiniais metais būtų 
naudojamos laikantis taikomų taisyklių, 
reikėtų nustatyti atitinkamą metinio 
sąskaitų nagrinėjimo ir tvirtinimo tvarką. 
Pagal šią tvarką paskirtosios institucijos dėl 

(32) siekiant užtikrinti, kad iš Sąjungos 
biudžeto finansuojamos išlaidos 
kiekvienais finansiniais metais būtų 
naudojamos laikantis taikomų taisyklių, 
reikėtų nustatyti atitinkamą ir paprastą
metinio sąskaitų nagrinėjimo ir tvirtinimo 
tvarką. Pagal šią tvarką paskirtosios 
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kiekvienos veiksmų programos Komisijai 
turėtų pateikti valdymo deklaraciją, 
patvirtintas metines sąskaitas, galutinių 
audito ataskaitų ir atliktų patikrinimų 
metinę suvestinę ir nepriklausomo audito 
nuomonę bei kontrolės ataskaitą;

institucijos dėl kiekvienos veiksmų 
programos Komisijai turėtų pateikti 
valdymo deklaraciją, patvirtintas metines 
sąskaitas, galutinių audito ataskaitų ir 
atliktų patikrinimų metinę suvestinę ir 
nepriklausomo audito nuomonę bei 
kontrolės ataskaitą;

Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento

35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) veiksmų audito dažnis turėtų būti 
proporcingas Sąjungos paramos iš Fondo 
mastui. Visų pirma reikėtų sumažinti 
atliekamų auditų skaičių tais atvejais, kai 
visos tinkamos finansuoti veiksmo išlaidos 
neviršija 100 000 EUR. Vis dėlto auditą 
turėtų būti galima atlikti bet kuriuo metu, 
kai turima duomenų apie pažeidimą ar 
sukčiavimą, arba kai atliekamas audito 
imties auditas. Tam, kad Komisijos audito 
lygis atitiktų riziką, Komisijai turėtų būti 
suteikta galimybė mažiau audituoti 
veiksmų programas, kurias įgyvendinant 
nenustatyta didelių trūkumų arba kurių 
audito institucija yra patikima. Be to, 
nustatant audito aprėptį reikėtų 
visapusiškai atsižvelgti į Fondo tikslinių 
grupių tikslus ir ypatumus;

(35) veiksmų audito dažnis turėtų būti 
proporcingas Sąjungos paramos iš Fondo 
mastui. Visų pirma reikėtų sumažinti 
atliekamų auditų skaičių tais atvejais, kai 
visos tinkamos finansuoti veiksmo išlaidos 
neviršija 100 000 EUR. Vis dėlto auditą 
turėtų būti galima atlikti bet kuriuo metu, 
kai turima duomenų apie pažeidimą ar 
sukčiavimą, arba kai atliekamas audito 
imties auditas. Tam, kad Komisijos audito 
lygis atitiktų riziką, Komisijai turėtų būti 
suteikta galimybė mažiau audituoti 
veiksmų programas, kurias įgyvendinant 
nenustatyta didelių trūkumų arba kurių 
audito institucija yra patikima. Be to, 
nustatant audito aprėptį reikėtų 
visapusiškai atsižvelgti į Fondo tikslinių 
grupių tikslus, ypatumus ir savanorišką 
organizacijų, gaunančių Fondo paramą, 
pobūdį;

Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento

41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) šiame reglamente laikomasi 
pagrindinių teisių ir principų, pripažintų, 
visų pirma, Europos Sąjungos pagrindinių 

(41) šiame reglamente laikomasi 
pagrindinių teisių ir principų, pripažintų, 
visų pirma, Europos Sąjungos pagrindinių 



PE504.229v02-00 18/78 AD\930763LT.doc

LT

teisių chartijoje, įskaitant pagarbą žmogaus 
orumui ir teisę į privatų ir šeimos 
gyvenimą, teisę į asmens duomenų 
apsaugą, vaiko teises, pagyvenusių asmenų 
teises, moterų ir vyrų lygybę ir 
diskriminacijos draudimą. Šis reglamentas 
turi būti taikomas atsižvelgiant į šias teises 
ir principus;

teisių chartijoje, įskaitant pagarbą žmogaus 
orumui ir teisę į privatų ir šeimos 
gyvenimą, teisę į asmens duomenų 
apsaugą, vaiko teises, teisę gauti socialinę 
paramą ir būstą, pagyvenusių asmenų 
teises, moterų ir vyrų lygybę ir 
diskriminacijos draudimą. Šis reglamentas 
turi būti taikomas atsižvelgiant į šias teises 
ir principus;

Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento

41 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41a) siekdama išvengti staigaus pagalbos 
maistu sumažėjimo tuo atveju, jei 2014 m. 
pradžioje būtų vėluojama įgyvendinti šį 
reglamentą, Komisija turėtų imtis 
pereinamojo laikotarpio priemonių, kurių 
reikia siekiant užtikrinti, kad nuo 
pagalbos maistu priklausomi asmenys 
nepatirtų maisto nepritekliaus;

Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu 2014 m. sausio 1 d.–
2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui 
įsteigiamas Europos pagalbos labiausiai 
skurstantiems asmenims fondas (toliau –
Fondas) ir nustatomi Fondo tikslai, jo 
paramos aprėptis, turimi finansiniai 
ištekliai ir jų skyrimo kriterijai bei Fondo 
veiksmingumui užtikrinti būtinos taisyklės.

1. Šiuo reglamentu 2014 m. sausio 1 d.–
2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui 
įsteigiamas Europos pagalbos labiausiai 
skurstantiems asmenims fondas (toliau –
Fondas) ir nustatomi Fondo tikslai, jo 
paramos aprėptis, turimi finansiniai 
ištekliai ir jų skyrimo kriterijai bei Fondo 
veiksmingumui ir paprastumui užtikrinti 
būtinos taisyklės.
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Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) „labiausiai skurstantys asmenys“ – tai 
fiziniai asmenys, atskiri asmenys, šeimos, 
namų ūkiai ar tokių asmenų grupės, kurie 
pagal nacionalinių kompetentingų 
institucijų patvirtintus arba organizacijų 
partnerių apibrėžtus ir minėtų 
kompetentingų institucijų patvirtintus 
kriterijus įvardijami ar pripažįstami 
remtinais;

1) „labiausiai skurstantys asmenys“ – tai 
fiziniai asmenys, atskiri asmenys, šeimos, 
namų ūkiai ar tokių asmenų grupės, kurie 
pripažįstami remtinais pagal objektyvius 
kriterijus, nacionalinių kompetentingų 
institucijų apibrėžtus bendradarbiaujant 
su organizacijomis partnerėmis, ypač su 
nacionalinėmis, regionų ar vietos 
organizacijomis, jau skirstančiomis 
maisto produktus labiausiai skurstantiems 
asmenims arba padedančiomis 
benamiams ir skurdą ar socialinę atskirtį 
patiriantiems asmenims;

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) „organizacijos partnerės“ – tai viešojo 
sektoriaus institucijos arba ne pelno 
organizacijos, kurios tiesiogiai arba per 
kitas organizacijas partneres tiekia maistą 
arba prekes labiausiai skurstantiems 
asmenims ir kurių veiksmus pagal 29 
straipsnio 3 dalies b punktą atrinko 
vadovaujančioji institucija;

2) „organizacijos partnerės“ – tai viešojo 
sektoriaus institucijos arba ne pelno 
organizacijos, kurios tiesiogiai arba per 
kitas organizacijas partneres tiekia maistą 
ir prekes labiausiai skurstantiems 
asmenims ir kurių veiksmus pagal 
29 straipsnio 3 dalies b punktą atrinko 
vadovaujančioji institucija;

Pagrindimas

Maistas yra svarbiausias poreikis, dėl kurio organizacijos partnerės ir valstybės narės galėtų 
susisiekti su asmenimis, kurie patiria socialinę atskirtį. Tai geriausias būdas Fondo 
veiksmingumui užtikrinti.
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Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) „paramos gavėjas“ – tai viešasis arba 
privatus subjektas, atsakingas už veiksmų 
inicijavimą arba inicijavimą ir 
įgyvendinimą;

6) „paramos gavėjas“ – tai ne pelno 
organizacija, viešasis arba privatus 
subjektas (išskyrus komercines įmones), 
atsakingas už veiksmų inicijavimą arba 
inicijavimą ir įgyvendinimą;

Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7) „galutinis gavėjas“ – tai labiausiai 
skurstantys asmenys, gaunantys maistą 
arba prekes ir (arba) besinaudojantys 
papildomomis priemonėmis;

7) „galutinis gavėjas“ – tai labiausiai 
skurstantys asmenys, gaunantys maistą 
arba prekes ir besinaudojantys galimomis
papildomomis priemonėmis;

Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9) „tarpinė įstaiga“ – viešoji ar privačioji 
įstaiga, kuri yra pavaldi vadovaujančiajai 
arba tvirtinančiajai institucijai arba kuri 
tokios institucijos vardu atlieka su 
veiksmus įgyvendinančiais paramos 
gavėjais susijusias pareigas;

9) „tarpinė įstaiga“ – ne pelno 
organizacija, viešoji ar privačioji įstaiga 
(išskyrus komercines įmones), kuri yra 
pavaldi vadovaujančiajai arba 
tvirtinančiajai institucijai arba kuri tokios 
institucijos vardu atlieka su veiksmus 
įgyvendinančiais paramos gavėjais 
susijusias pareigas;

Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Fondas skatina socialinę sanglaudą 
Sąjungoje, padėdamas siekti strategijos 
„Europa 2020“ skurdo mažinimo tikslo –
žmonių, kuriems gresia skurdas ir socialinė 
atskirtis, skaičių sumažinti bent 20 mln.
Fondas, teikdamas nefinansinę pagalbą 
labiausiai skurstantiems žmonėms, padeda 
siekiant konkretaus tikslo – Sąjungoje 
sumažinti itin didelį skurdą patiriančių 
žmonių skaičių. Pažanga, padaryta siekiant 
šio tikslo, bus vertinama pagal Fondo 
pagalbą gaunančių asmenų skaičių.

Fondas skatina socialinę ir teritorinę
sanglaudą Sąjungoje, padėdamas siekti 
strategijos „Europa 2020“ skurdo 
mažinimo tikslo – žmonių, kuriems gresia 
skurdas ir socialinė atskirtis, skaičių 
sumažinti bent 20 mln. Fondas, teikdamas 
nefinansinę pagalbą labiausiai 
skurstantiems žmonėms, padeda siekiant 
konkretaus tikslo – Sąjungoje sumažinti 
itin didelį skurdą patiriančių, visų pirma 
nepakankamai maisto turinčių, žmonių 
skaičių ir per vietines ir regionines maisto 
tiekimo grandines, kurios rūpinasi 
labiausiai skurstančiais asmenimis, tiekti 
jiems maistingą, sveiką, kokybišką maistą, 
pirmenybę teikiant šviežiems ir 
sezoniniams produktams. Pažanga, 
padaryta siekiant šio tikslo, bus vertinama 
pagal Fondo pagalbą gaunančių asmenų 
skaičių ir vietos bei regioninių maisto 
tiekimo tinklų naudojimą.

Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Fondas naudojamas siekiant papildyti 
nacionalines strategijas, o ne tam, kad 
pakeistų nacionalines ilgalaikes ir tvarias 
skurdo panaikinimo ir socialinės 
įtraukties programas, už kurias ir toliau 
atsakingos valstybės narės, ar sumažintų 
jų apimtį.

Pagrindimas

Valstybės narės turi toliau plėtoti ilgalaikius ir tvarius projektus skurdui, nepritekliui ir 
socialinei atskirčiai panaikinti. Ši atsakomybė jokiu būdu negali būti panaikinta ar sumažinta 
naudojant Europos fondų lėšas.
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Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Fondo lėšomis remiamos nacionalinės 
sistemos, per kurias, pasitelkus valstybių 
narių atrinktas organizacijas partneres, 
labiausiai skurstantiems asmenims tiekiami 
maisto produktai ir pagrindinės vartojimo 
prekės, skirtos asmeniniam benamių 
asmenų arba vaikų vartojimui.

1. Fondo lėšomis remiamos nacionalinės 
sistemos, per kurias, pasitelkus valstybių 
narių atrinktas organizacijas partneres, 
labiausiai skurstantiems asmenims visų
pirma tiekiami sveiko maisto produktai, 
paskui – pagrindinės vartojimo prekės, 
skirtos asmeniniam naudojimui.

Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) Pagal atitinkamos atsakomybės sritis 
Komisija ir valstybės narės užtikrina 
derinimą su Europos socialiniu fondu ir 
kitomis Sąjungos politikos sritimis bei 
priemonėmis.

6) Pagal atitinkamos atsakomybės sritis 
Komisija ir valstybės narės užtikrina 
derinimą su Europos socialiniu fondu ir 
kitomis Sąjungos politikos sritimis bei 
priemonėmis, pvz., Europos žemės ūkio 
fondu kaimo plėtrai, pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. XXX/XXXX dėl paramos kaimo 
plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio 
fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, 5 
straipsnio 3 prioritetą (skatinti 
organizuoti maisto grandinę) ir 6 
prioritetą (didinti socialinę įtrauktį ir 
mažinti skurdą).

Pagrindimas

Sąjunga, siekdama veiksmingumo, privalo įtraukti savo veiksmus į bendrą visapusišką ir 
nuoseklią kovos su skurdu ir atskirtimi politiką, apimančią asmens poreikius. Šiomis 
aplinkybėmis būtina sutelkti visas Sąjungos politikos sritis ir visas turimas priemones, 
įskaitant EŽŪFKP. 
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Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) Komisija ir valstybės narės užtikrina 
Fondo veiksmingumą, visų pirma 
vykdydamos stebėseną, taikydamos 
ataskaitų teikimo reikalavimus ir 
atlikdamos vertinimą.

8) Komisija ir valstybės narės užtikrina 
Fondo veiksmingumą, visų pirma 
vykdydamos stebėseną, taikydamos 
ataskaitų teikimo reikalavimus ir 
atlikdamos vertinimą. Jos taip pat 
užtikrina, kad plačioji visuomenė būtų 
informuojama apie Fondo paramos 
teikimą ir turimų asignavimų 
panaudojimą.

Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9) Vykdydamos atitinkamas su Fondais 
susijusias funkcijas, Komisija ir valstybės 
narės siekia mažinti paramos gavėjams 
tenkančią administracinę naštą.

9) Komisija ir valstybės narės užtikrina 
Fondo veiksmingumą, visų pirma 
vykdydamos stebėseną, rengdamos 
ataskaitas ir atlikdamos vertinimą. Jos 
taip pat užtikrina, kad organizacijoms 
partnerėms ir paramos gavėjams būtų 
paprasta juo naudotis.

Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10) Komisija ir valstybės narės užtikrina, 
kad įvairiais Fondo įgyvendinimo etapais 
būtų skatinama moterų ir vyrų lygybė bei 
atsižvelgiama į lyčių integracijos aspektą.
Valstybės narės ir Komisija imasi 
atitinkamų priemonių, kad sudarant 
galimybes gauti Fondo pagalbą būtų 

10) Komisija ir valstybės narės užtikrina, 
kad įvairiais Fondo įgyvendinimo etapais 
būtų skatinama moterų ir vyrų lygybė bei 
atsižvelgiama į lyčių integracijos aspektą.
Valstybės narės ir Komisija imasi 
atitinkamų priemonių, kad sudarant 
galimybes gauti Fondo pagalbą būtų 
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užkirstas kelias diskriminacijai dėl lyties, 
rasinės ar etninės kilmės, religijos ar 
tikėjimo, negalios, amžiaus arba 
seksualinės orientacijos.

užkirstas kelias diskriminacijai dėl lyties, 
rasinės ar etninės kilmės, religijos ar 
tikėjimo, negalios, gyvenamosios vietos,
amžiaus arba seksualinės orientacijos.

Pagrindimas

Reikia pasirūpinti, kad gyvenamoji vieta, ypač atokios kaimo vietovės, nebūtų kliūtis gauti 
Fondo lėšų.

Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11) Fondo finansuojami veiksmai atitinka 
taikytiną Sąjungos ir nacionalinę teisę. 
Visų pirma, Fondo parama gali būti 
naudojama tik Sąjungos vartotojų produktų 
saugos teisės aktus atitinkančiam maistui ar 
prekėms finansuoti.

11) Fondo finansuojami veiksmai atitinka 
taikytiną Sąjungos ir nacionalinę teisę. 
Visų pirma, Fondo parama gali būti 
naudojama tik Sąjungos vartotojų produktų 
saugos teisės aktus atitinkančiam maistui ar 
prekėms finansuoti. Siekiant išvengti, kad 
nebūtų švaistomi maisto produktai, kurie 
neparduoti ir nesuvartoti dėl to, kad 
baigėsi jų galiojimo laikas, ir skatinti jų 
dovanojimą, svarbu, kad Komisija 
platintojams ir vartotojams paaiškintų 
tinkamumo vartoti termino ir ilgiausio 
galiojimo laiko apibrėžtis, numatytas 
Sąjungos teisės aktuose, kad nebūtų 
išmetami maisto produktai, kuriuos pagal 
reikalavimus sveikatai dar galima vartoti.

Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 11 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a) Fondo lėšomis taip pat gali būti 
finansuojami veiksmai, susiję su tam tikrų 
greitai gendančių žemės ūkio produktų 
perdirbimu, siekiant šiuos produktus 
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ilgiau išlaikyti tinkamus vartoti ir platinti 
juos labiausiai skurstantiems asmenims, 
kartu išvengiant švaistymo. Šie 
produktai – tai augintojų nuo laukų 
nenuimti arba platintojų neparduoti 
žemės ūkio produktai. Finansuojami 
veiksmai taip pat gali būti susiję su 
augintojų grupių per savo veiklos fondus 
iš rinkos pašalintais vaisiais ir 
daržovėmis, kurie per tam tikrą laiką 
pagal dabartinius teisės aktus gali būti 
perduoti valstybių narių patvirtintoms 
labdaros organizacijoms ar fondams.

Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) Valstybės narės ir paramos gavėjos
pasirenka maisto produktus ir prekes, 
remdamosi objektyviais kriterijais. 
Renkantis maisto produktus ir, tam tikrais 
atvejais, prekes atsižvelgiama į klimato ir 
aplinkos aspektus, visų pirma siekiant 
mažinti maisto švaistymą.

12) Valstybės narės ir paramos gavėjai
pasirenka maisto produktus ir prekes, 
remdamiesi objektyviais ir teisingais
kriterijais, kuriais užtikrinama, kad 
pirmenybė būtų teikiama maisto produktų 
ir pagrindinių prekių tiekimui. Renkantis 
maisto produktus pirmenybė teikiama 
Europoje pagamintiems produktams.
Maisto produktų atrankos kriterijai 
nustatomi taip, kad būtų užtikrinta sveika 
ir suderinta galutinių gavėjų mityba. 
Renkantis maisto produktus ir, tam tikrais 
atvejais, prekes taikomi kriterijai, pagal 
kuriuos atsižvelgiama į klimato ir aplinkos 
aspektus, visų pirma siekiant mažinti 
maisto švaistymą.

Pagrindimas

Pirmenybė turi būti teikiama maisto produktų ir pagrindinių prekių tiekimui, o ne kitiems 
veiksmams, siekiant užtikrinti, kad beveik 43 mln. Europos gyventojų, kurie negali 
pakankamai arba tinkamai maitintis, galėtų gauti bent jau gyvybiškai svarbių produktų.
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Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 12 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a) Komisija, valstybės narės ir 
organizacijos partnerės prisideda prie 
kovos su maisto švaistymu kiekvienu 
maisto tiekimo grandinės etapu, ypač 
taikydamos priemones, skirtas visiškai 
tinkamiems valgyti maisto produktams, 
kurie jau nebegali būti parduodami, 
surinkti. Be to, pagalbos gavėjų švietimas 
šiuo klausimu taip pat privalo prisidėti 
vengiant maisto švaistymo.

Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 12 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12b) Komisija užtikrina, kad su PVM 
susiję teisės aktai visoje Sąjungoje būtų 
aiškinami vienodai siekiant, kad 
organizacijoms partnerėms maisto 
produktus būtų galima dovanoti 
nebaudžiant galimų paramos teikėjų. 

Pagrindimas

PVM yra vartotojo mokamas mokestis. Kai prekybos įmonė nusprendžia dovanoti produktus 
organizacijoms partnerėms, tiekiančioms juos labiausiai skurstantiems asmenims, įmonė, 
negavusi už šį produktą PVM apmokestinamų pajamų, privalo mokėti produkto PVM. Dėl šios 
padėties kyla sunkumų valstybėse narėse, ypač ES teisės aktų, susijusių su PVM, aiškinimo 
srityje. Komisija, siekdama, kad šie teisės aktai būtų vienodai taikomi, valstybėms narėms 
turėtų pateikti paaiškinimus tam, kad būtų skatinama dovanoti maisto produktus.
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Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Fondo biudžetiniams įsipareigojimams 
2014–2020 m. laikotarpiu iš viso skirta 
2 500 000 000 EUR 2011 m. kainomis, jų 
paskirstymas kiekvieniems metams 
pateikiamas II priede.

1. Fondo biudžetiniams įsipareigojimams 
2014–2020 m. laikotarpiu iš viso skirta 
3 500 000 000 EUR 2011 m. kainomis, jų 
paskirstymas kiekvieniems metams 
pateikiamas II priede.

Pagrindimas

Komisijos siūlomame biudžete lėšų numatyta vienu milijardu mažiau, negu šiuo metu 
skiriama pagalbai maistu 20-iai valstybių narių, dalyvaujančių pagalbos labiausiai 
skurstantiems asmenims programoje (PSAP). Reikėtų bent jau išlaikyti PSAP numatytas 
biudžeto lėšas, t. y. 3,5 mlrd. 7 metams.

Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisijos iniciatyva turimų lėšų suma 
gali būti persvarstyta atsižvelgiant į 
ekonominės padėties pokyčių poveikį 
gyvenimo lygiui.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. ... 
(BNR) ir nepažeisdama šio straipsnio 
4 dalies, Komisija įgyvendinimo aktais 
priima sprendimą, kuriuo visus išteklius 
suskirsto pagal valstybes nares ir pagal 
metus, atsižvelgdama į šiuos Eurostato 
nustatytus kriterijus:

3. Vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. ... 
(BNR) ir nepažeisdama šio straipsnio 
4 dalies, Komisija įgyvendinimo aktais 
priima sprendimą, kuriuo visus išteklius 
suskirsto pagal valstybes nares ir pagal 
metus, atsižvelgdama į šiuos Eurostato 
nustatytus kriterijus: 
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-a) maisto stygių patiriančių asmenų 
skaičių;

a) labai didelį skurdą patiriančių asmenų 
skaičių;

a) labai didelį skurdą patiriančių asmenų 
skaičių;

b) labai mažo užimtumo namų ūkiuose 
gyvenančių asmenų skaičių.

b) labai mažo užimtumo namų ūkiuose 
gyvenančių asmenų skaičių;

ba) santykinę skurdą ribą, t. y. gyventojų, 
gyvenančių namų ūkiuose, kurių pajamos 
yra mažesnės nei 60 proc. vidutinių 
nacionalinių pajamų, procentinę dalį.

Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per tris mėnesius nuo šio reglamento 
įsigaliojimo visos valstybės narės 
Komisijai pateikia po vieną veiksmų 
programą, apimančią laikotarpį nuo 
2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 
31 d., ir joje:

Per tris mėnesius nuo šio reglamento 
įsigaliojimo valstybės narės, kurios nėra 
parengusios nacionalinių programų ir 
kurios nusprendžia pasinaudoti Fondo 
lėšomis, Komisijai pateikia po vieną 
veiksmų programą, apimančią laikotarpį 
nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. 
gruodžio 31 d., ir joje:

Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įvardija ir pagrindžia pasirinktą (-as)
materialinio nepritekliaus problemą (-as), 
kuri (-ios) bus sprendžiama (-os) pagal 
veiksmų programą, ir aprašo kiekvieną 
konkrečią materialinio nepritekliaus 
problemą, nurodydamos pagrindinius 
ypatumus ir maisto ar prekių skirstymo 
tikslus bei teiktinas papildomas priemones, 
atsižvelgiant į ex ante vertinimo, atlikto 

a) įvardija materialinio nepritekliaus 
problemą (-as), kuri (-ios) bus sprendžiama
(-os) pagal veiksmų programą, ir aprašo 
kiekvieną konkrečią materialinio 
nepritekliaus problemą, nurodydamos 
pagrindinius ypatumus ir maisto ar prekių 
skirstymo tikslus ir galbūt teiktinas 
papildomas priemones;
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pagal 14 straipsnį, rezultatus;

Pagrindimas

Pirmenybė turi būti teikiama maisto produktų ir pagrindinių prekių tiekimui, o ne kitiems 
veiksmams, siekiant užtikrinti, kad beveik 43 mln. Europos gyventojų, kurie negali 
pakankamai arba tinkamai maitintis, galėtų gauti bent jau gyvybiškai svarbių produktų.

Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) nurodo organizacijas partneres ir 
kompetentingas institucijas;

Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pateikia priemonės, pagal kurią 
nustatomi labiausiai skurstantiems 
asmenims taikytini tinkamumo kriterijai, 
aprašymą, prireikus nurodant 
materialinio nepritekliaus problemą, 
kurią pasirinkta spręsti;

Išbraukta.

Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nurodo veiksmų atrankos kriterijus ir 
pateikia atrankos priemonės aprašymą, 
prireikus nurodant materialinio 
nepritekliaus problemą, kurią pasirinkta 
spręsti;

Išbraukta.
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Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) nurodo organizacijų partnerių atrankos 
kriterijus, prireikus įvardija materialinio 
nepritekliaus problemą, kurią pasirinkta 
spręsti;

Išbraukta.

Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) pateikia priemonės, kuria papildoma 
Europos socialinio fondo veikla, 
aprašymą;

Išbraukta.

Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos j punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) lentelė, kurioje nurodoma kiekvieniems 
metams numatytos Fondo paramos ir 
bendro finansavimo pagal 18 straipsnį 
finansinių asignavimų suma;

i) lentelė, kurioje nurodoma kiekvieniems 
metams numatytos Fondo paramos pagal 
18 straipsnį finansinių asignavimų suma;

Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Maistą ar prekes tiesiogiai tiekiančios 
organizacijos partnerės, nurodytos e 
dalyje, pačios imasi materialinę pagalbą 

Išbraukta.
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papildančios veiklos, kuria siekiama 
socialinės labiausiai skurstančių asmenų 
įtraukties, neatsižvelgdamos į tai, ar ši 
veikla finansuojama Fondo lėšomis ar ne.

Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės parengia savo veiksmų 
programas pagal I priede pateiktą 
šabloną.

Išbraukta.

Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atsižvelgdama į pagal 14 straipsnį 
atliktą ex ante vertinimą Komisija įvertina 
veiksmų programos derėjimą su šiuo 
reglamentu ir jos indėlį siekiant Fondo 
tikslų.

1. Komisija įvertina veiksmų programos 
derėjimą su šiuo reglamentu ir jos indėlį 
siekiant Fondo tikslų.

Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu į visas Komisijos pastabas buvo 
tinkamai atsižvelgta, Komisija 
įgyvendinimo aktais patvirtina veiksmų 
programos pakeitimą ne vėliau kaip per 
penkis mėnesius nuo tos dienos, kai 
valstybė narė ją oficialiai pateikė.

3. Jeigu į visas Komisijos pastabas buvo 
tinkamai atsižvelgta, Komisija 
įgyvendinimo aktais patvirtina veiksmų 
programos pakeitimą ne vėliau kaip per tris
mėnesius nuo tos dienos, kai valstybė narė 
ją oficialiai pateikė.
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Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinimo ataskaitos ir rodikliai Įgyvendinimo ataskaitos

Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės pagal Komisijos 
patvirtintą pavyzdį parengia metinę 
įgyvendinimo ataskaitą, įskaitant bendrų 
išteklių ir rezultatų rodiklių sąrašą.

Išbraukta.

Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Metinės įgyvendinimo ataskaitos yra 
priimtinos, jei jose pateikta visa 
informacija, kurios reikalaujama pagal 2 
dalyje nurodytą pavyzdį, įskaitant bendrus 
rodiklius. Jei ataskaita nepriimtina, 
Komisija valstybei narei apie tai praneša 
per 15 darbo dienų nuo metinės 
įgyvendinimo ataskaitos gavimo dienos. 
Jei Komisija per šį terminą tokio 
pranešimo neatsiunčia, ataskaita laikoma 
priimtina.

Išbraukta.

Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 5 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės parengia galutinę 
įgyvendinimo ataskaitą pagal Komisijos 
patvirtintą pavyzdį.

Išbraukta.

Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija įgyvendinimo aktu patvirtina 
metinės įgyvendinimo ataskaitos, įskaitant 
bendrų rodiklių sąrašą, ir galutinės 
įgyvendinimo ataskaitos pavyzdžius. Šis 
įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 60 
straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios 
procedūros.

6. Komisija įgyvendinimo aktu patvirtina 
metinės įgyvendinimo ataskaitos ir 
galutinės įgyvendinimo ataskaitos 
pavyzdžius. Šis įgyvendinimo aktas 
priimamas laikantis 60 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos patariamosios procedūros.

Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija valstybei narei gali pateikti 
pastabų dėl veiksmų programos 
įgyvendinimo. Vadovaujančioji institucija 
per tris mėnesius praneša Komisijai apie 
įgyvendintas taisomąsias priemones.

7. Komisija valstybei narei gali pateikti 
pastabų dėl veiksmų programos 
įgyvendinimo.

Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Vadovaujančioji institucija viešai 
paskelbia kiekvienos metinės ir galutinės 

Išbraukta.
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įgyvendinimo ataskaitos santrauką.

Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 2014–2022 m. Komisija ir kiekviena 
valstybė narė kasmet susitinka, nebent 
susitarta kitaip, įgyvendinant veiksmų 
programą padarytai pažangai įvertinti; 
vertindamos jos atsižvelgia į metinę 
įgyvendinimo ataskaitą ir prireikus 11 
straipsnio 7 dalyje nurodytas Komisijos 
pastabas.

1. Prireikus Komisija ir kiekviena valstybė 
narė susitinka įgyvendinant veiksmų 
programą padarytai pažangai įvertinti.

Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dvišaliam peržiūros posėdžiui 
pirmininkauja Komisija.

Išbraukta.

Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybė narė užtikrina, kad į visas po 
posėdžio Komisijos pateiktas pastabas 
būtų tinkamai atsižvelgta.

Išbraukta.

Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės suteikia išteklius, kurių 
reikia vertinimams atlikti, ir užtikrina, kad 
būtų nustatyta vertinimams reikalingų 
duomenų, įskaitant duomenis apie 11 
straipsnyje nurodytus bendrus rodiklius,
parengimo ir surinkimo tvarka.

1. Valstybės narės suteikia išteklius, kurių 
reikia vertinimams atlikti, ir užtikrina, kad 
būtų nustatyta vertinimams reikalingų 
duomenų parengimo ir surinkimo tvarka.

Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Programavimo laikotarpiu 
vadovaujančioji institucija gali vertinti 
veiksmų programos veiksmingumą ir 
efektyvumą.

1. Programavimo laikotarpiu 
kompetentinga institucija gali vertinti 
veiksmų programos veiksmingumą ir 
efektyvumą.

Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 2017 ir 2021 m. vadovaujančioji 
institucija atlieka struktūrinį galutinių 
gavėjų tyrimą pagal Komisijos patvirtintą 
pavyzdį. Komisija šį šabloną patvirtina 
įgyvendinimo aktu. Šis įgyvendinimo 
aktas priimamas laikantis 60 straipsnio 2 
dalyje nurodytos patariamosios 
procedūros.

Išbraukta.

Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali savo iniciatyva vertinti 
veiksmų programas.

3. Komisija gali savo iniciatyva vertinti 
veiksmų programas, jei turi įrodymų, kad 
jas įgyvendinant padarytas pažeidimas.

Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija savo iniciatyva ir glaudžiai 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, taip pat padedama išorės ekspertų, 
atlieka ex post vertinimą, siekdama 
įvertinti pasiektų rezultatų veiksmingumą 
ir tvarumą bei išmatuoti papildomą Fondo 
naudą. Ex post vertinimas užbaigiamas iki 
2023 m. gruodžio 31 d.

Komisija savo iniciatyva ir glaudžiai 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, taip pat padedama išorės ekspertų, 
atlieka ex post vertinimą, siekdama 
įvertinti programų veiksmingumą ir jų 
valdymo paprastumą, pasiektų rezultatų 
tvarumą, organizacijų partnerių 
nurodytus poreikius, taip pat išmatuoti 
papildomą Fondo naudą. Ex post
vertinimas užbaigiamas iki 
2023 m. gruodžio 31 d.

Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės teikia informaciją apie 
Fondo remiamus veiksmus ir tuos 
veiksmus viešina. Informacija turi būti 
skiriama labiausiai skurstantiems 
asmenims, žiniasklaidai ir visuomenei. Joje 
pabrėžiamas Sąjungos vaidmuo ir 
užtikrinama, kad Fondo parama būtų 
aiškiai matoma.

1. Europos Komisija ir valstybės narės 
teikia informaciją apie Fondo remiamus 
veiksmus ir tuos veiksmus viešina. 
Informacija turi būti skiriama labiausiai 
skurstantiems asmenims, žiniasklaidai ir 
visuomenei. Joje pabrėžiamas Sąjungos 
vaidmuo ir užtikrinama, kad Fondo, 
organizacijų partnerių ir jų savanorių
parama būtų aiškiai matoma.
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Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama užtikrinti Fondo paramos 
skaidrumą, vadovaujančioji institucija 
CSV arba XML formatu parengia Fondo 
finansuojamų veiksmų sąrašą, kuris 
skelbiamas svetainėje. Sąraše nurodomas 
bent paramos gavėjo pavadinimas, adresas
ir jam skirta Sąjungos finansavimo suma 
bei materialinio nepritekliaus problema, 
kurią pasirinkta spręsti.

Siekdama užtikrinti Fondo paramos 
skaidrumą, kompetentinga institucija CSV 
arba XML formatu parengia Fondo 
finansuojamų veiksmų sąrašą, kuris 
skelbiamas svetainėje. Sąraše nurodomas 
bent paramos gavėjų skaičius pagal 
kiekvieną remiamą veiksmą ir jiems skirta 
Sąjungos finansavimo suma bei 
materialinio nepritekliaus problema, kurią 
pasirinkta spręsti.

Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinant veiksmą, paramos gavėjai ir 
organizacijos partnerės informuoja 
visuomenę apie iš Fondo gautą paramą, 
gerai matomoje vietoje ir kiekvienoje 
vietoje, kurioje teikiama pagalba maistu ar 
prekėmis ir taikomos papildomos 
priemonės, iškabindamos bent vieną 
plakatą (ne mažesnį kaip A3 formato), 
kuriame pateikiama informacija apie 
veiksmą ir Sąjungos finansinę paramą, 
išskyrus atvejus, kai tai neįmanoma dėl 
maisto ar prekių skirstymo aplinkybių.

Įgyvendinant veiksmą, paramos gavėjai ir 
organizacijos partnerės informuoja 
visuomenę apie iš Fondo gautą paramą, 
gerai matomoje vietoje ir kiekvienoje 
vietoje, kurioje teikiama pagalba maistu ar 
prekėmis ir taikomos papildomos 
priemonės, iškabindamos bent vieną 
plakatą (ne mažesnį kaip A3 formato), 
kuriame pateikiama informacija apie 
veiksmą ir Sąjungos finansinę paramą, 
arba ES vėliavą, išskyrus atvejus, kai tai 
neįmanoma dėl maisto ar prekių skirstymo 
aplinkybių.

Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 3 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Interneto svetaines turintys paramos 
gavėjai ir organizacijos partnerės jose taip 
pat glaustai aprašo veiksmą, jo tikslus ir 
rezultatus bei pabrėžia Sąjungos finansinę 
paramą.

Paramos gavėjai ir organizacijos partnerės 
privalo suteikti galimybę plačiajai 
visuomenei susipažinti su visa informacija 
apie jų vykdomą veiklą, išskyrus 
informaciją, susijusią su galutinių gavėjų 
tapatybe, didžiausią dėmesį skiriant
Sąjungos teikiamai finansinei paramai.

Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Vadovaujančioji institucija informuoja 
paramos gavėjus apie veiksmų sąrašo 
paskelbimą pagal 2 dalį. Vadovaujančioji 
institucija suteikia informaciją ir viešinimo 
priemonių rinkinius, taip pat elektroninių 
formų pavyzdžius, kad padėtų paramos 
gavėjams ir organizacijoms partnerėms 
įvykdyti 3 dalyje nurodytus 
įsipareigojimus.

5. Kompetentinga institucija informuoja 
paramos gavėjus apie veiksmų sąrašo 
paskelbimą pagal 2 dalį. Vadovaujančioji 
institucija suteikia informaciją ir viešinimo 
priemonių rinkinius, taip pat elektroninių 
formų pavyzdžius, kad padėtų paramos 
gavėjams ir organizacijoms partnerėms 
įvykdyti 3 dalyje nurodytus 
įsipareigojimus.

Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Tvarkant asmens duomenis pagal šį 
straipsnį, vadovaujančioji institucija, 
paramos gavėjai ir organizacijos partnerės 
laikosi Direktyvos 95/46/EB.

6. Tvarkant asmens duomenis pagal šį 
straipsnį, kompetentinga institucija, 
paramos gavėjai ir organizacijos partnerės 
laikosi asmens duomenų apsaugos 
taisyklių ir Direktyvos 95/46/EB.
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Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18 straipsnis 18 straipsnis

Bendras finansavimas Finansavimas

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendro finansavimo norma veiksmų 
programos lygmeniu neviršija 85 proc. 
tinkamų finansuoti viešųjų išlaidų.

1. Finansavimo norma veiksmų programai 
yra bent jau 85 proc. tinkamų finansuoti 
viešųjų išlaidų ir gali siekti 100 proc.

Fondo lėšos naudojamos nacionalinėms 
strategijoms papildyti, o ne valstybių 
narių valdžios institucijų atsakomybei už 
skurdo ir socialinės atskirties naikinimą 
prisiimti, visų pirma rengiant ilgalaikes, 
tvarias programas, kuriomis siekiama 
socialinės reintegracijos, o ne skubaus 
maisto stygiaus mažinimo ir materialinių 
poreikių tenkinimo.

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijos sprendime, kuriuo 
patvirtinama veiksmų programa, nustatoma 
veiksmų programai taikytina bendro 
finansavimo norma ir didžiausia galima 
Fondo paramos suma. 

2. Komisijos sprendime, kuriuo 
patvirtinama veiksmų programa, nustatoma 
veiksmų programai taikytina finansavimo 
norma ir didžiausia galima Fondo paramos 
suma.
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Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijos iniciatyva arba jos vardu 
įgyvendinamos techninės pagalbos 
priemonės gali būti finansuojamos 
100 proc.

Išbraukta.

Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Priemonės, apimančios maisto 
produktų paskirstymą labiausiai 
skurstantiems asmenims kaimo vietovėse, 
gali būti finansuojamos 100 proc. 

Pagrindimas

Labai dažnai būtent kaimo vietovėse daug žmonių gyvena žemiau skurdo ribos. Suteikus 
100 proc. finansavimo galimybę vietos valdžios institucijos galėtų padėti kiek įmanoma 
didesniam skaičiui potencialių Fondo pagalbos gavėjų.

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės prašymu tarpinis 
mokėjimas ir galutinio likučio mokėjimas 
gali būti padidinti, prie veiksmų 
programai taikomos bendro finansavimo 
normos pridėjus 10 procentinius punktus. 
Padidinta norma, kuri negali būti didesnė 
kaip 100 proc., taikoma mokėjimo 
prašymams, susijusiems su ataskaitiniu 
laikotarpiu, kuriuo valstybė narė pateikė 

1. Valstybių narių, patiriančių laikinų 
biudžeto sunkumų, prašymu gali būti 
taikoma 100 proc. finansavimo norma. 
Padidinta norma, kuri negali būti didesnė 
kaip 100 proc., taikoma mokėjimo 
prašymams, susijusiems su ataskaitiniu 
laikotarpiu, kuriuo valstybė narė pateikė 
prašymą, ir vėlesniais ataskaitiniais 
laikotarpiais, kuriais valstybė narė atitinka 
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prašymą, ir vėlesniais ataskaitiniais 
laikotarpiais, kuriais valstybė narė atitinka 
vieną iš šių sąlygų:

vieną iš šių sąlygų:

Pakeitimas 90
Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Veiksmai negali būti atrinkti, kad jiems 
būtų teikiama parama pagal veiksmų 
programą, jeigu iki paraiškos skirti 
finansavimą pagal veiksmų programą 
pateikimo vadovaujančiajai institucijai jie 
buvo fiziškai baigti arba visiškai 
įgyvendinti, nepaisant to, ar paramos 
gavėjas atliko visus su jais susijusius 
mokėjimus.

2. Veiksmai negali būti atrinkti, kad jiems 
būtų teikiama parama pagal veiksmų 
programą, jeigu iki paraiškos skirti 
finansavimą pagal veiksmų programą 
pateikimo kompetentingai institucijai jie 
buvo fiziškai baigti arba visiškai 
įgyvendinti, nepaisant to, ar paramos 
gavėjas atliko visus su jais susijusius 
mokėjimus.

Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Benamiams arba vaikams skirto maisto ir 
prekių gali įsigyti pačios organizacijos 
partnerės.

Galutiniams pagalbos gavėjams skirto 
maisto ir prekių gali įsigyti pačios 
organizacijos partnerės.

Pagrindimas

Fondas skirtas padėti labiausiai skurstantiems asmenims, kurie sudaro gana didelę asmenų, 
kuriems reikalinga pagalba, kategoriją. 2 straipsnio 1 ir 7 punktuose, 3 straipsnyje ir 
21 straipsnio 4 dalyje minimi būtent labiausiai skurstantys asmenys. Taigi šiuo pakeitimu 
siekiama užtikrinti šiame reglamente daugiau nuoseklumo.
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Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jų taip pat gali įsigyti viešojo sektoriaus 
institucija ir nemokamai skirti 
organizacijoms partnerėms. Tokiu atveju 
maistą galima gauti naudojant, perdirbant 
ar parduodant intervencinių atsargų 
produktus, gautus pagal reglamento (ES) 
Nr. [CMO] 15 straipsnį, jei tai 
ekonomiškai naudingiausias variantas ir 
dėl to nepagrįstai nevėluojama maisto 
produktų pristatyti organizacijoms 
partnerėms. Visos lėšos, gautos iš su 
tokiomis atsargomis susijusių sandorių, turi 
būti naudojamos labiausiai skurstančių 
asmenų reikmėms, tačiau dėl to neturėtų 
sumažėti valstybių narių įsipareigojimas, 
nustatytas šio reglamento 18 straipsnyje, 
bendrai finansuoti programą.

Jų taip pat gali įsigyti viešojo sektoriaus 
institucija ir nemokamai skirti 
organizacijoms partnerėms. Tokiu atveju 
maistą galima gauti naudojant, perdirbant 
ar parduodant intervencinių atsargų 
produktus, gautus pagal reglamento (ES) 
Nr. [CMO] 15 straipsnį, jei tai 
ekonomiškai naudingiausias variantas ir 
dėl to nepagrįstai nevėluojama maisto 
produktų pristatyti organizacijoms 
partnerėms. Visos lėšos, gautos iš sandorių, 
susijusių su tokiomis atsargomis, turi būti 
naudojamos labiausiai skurstančių asmenų 
reikmėms papildant Fondo lėšas, tačiau tų 
lėšų naudojimo išlaidos neturėtų būti 
išskaičiuojamos iš skirtų asignavimų.

Pagrindimas

Intervencinės atsargos, kai jų būna, turėtų būti pridedamos prie skiriamų lėšų, o ne 
išskaitomos iš jų, siekiant, kad organizacijos partnerės būtų užtikrintos, kad gaus skirtus 
asignavimus.

Pakeitimas 93
Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Materialinė pagalba gali būti teikiama 
vertybiniais popieriais, skirtais išimtinai 
maisto produktams pirkti.

Pakeitimas 94
Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Materialinė pagalba labiausiai 
skurstantiems asmenims teikiama 
nemokamai.

4. Materialinė pagalba labiausiai 
skurstantiems asmenims teikiama 
nemokamai arba už ją mokama kaina, 
kuri neviršija 10 proc. rinkos kainos ir 
sąnaudų, kurias paskirtos organizacijos 
patyrė skirstydamos šią paramą.

Pakeitimas 95
Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) benamiams arba vaikams skirto maisto 
ir pagrindinių asmeninio vartojimo prekių 
pirkimo išlaidos;

a) galutiniams pagalbos gavėjams skirto 
maisto pirkimo, laikantis kokybės ir 
maisto saugos reikalavimų, ir pagrindinių 
asmeninio vartojimo prekių pirkimo 
išlaidos;

Pagrindimas

Fondas skirtas padėti labiausiai skurstantiems asmenims, kurie sudaro gana didelę asmenų, 
kuriems reikalinga pagalba, kategoriją. 2 straipsnio 1 ir 7 punktuose, 3 straipsnyje ir 
21 straipsnio 4 dalyje minimi būtent labiausiai skurstantys asmenys. Taigi šiuo pakeitimu 
siekiama užtikrinti šiame reglamente daugiau nuoseklumo.

Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) viešojo sektoriaus institucijai įsigyjant 
benamiams asmenims arba vaikams skirto 
maisto ar pagrindinių asmeninio vartojimo 
prekių ir jas tiekiant organizacijoms 
partnerėms, – maisto arba prekių 
pervežimo į organizacijų partnerių 
sandėlius išlaidos, nustatomos taikant 
fiksuoto dydžio 1 proc. a punkte nurodytų 
išlaidų normą;

b) viešojo sektoriaus institucijai įsigyjant 
galutiniams paramos gavėjams skirto 
maisto ar pagrindinių asmeninio vartojimo 
prekių ir jas tiekiant organizacijoms 
partnerėms, – maisto arba prekių 
pervežimo į organizacijų partnerių 
sandėlius išlaidos, nustatomos taikant 
fiksuoto dydžio 1 proc. a punkte nurodytų 
išlaidų normą;
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Pagrindimas

Fondas skirtas padėti labiausiai skurstantiems asmenims, kurie sudaro gana didelę asmenų, 
kuriems reikalinga pagalba, kategoriją. 2 straipsnio 1 ir 7 punktuose, 3 straipsnyje ir 
21 straipsnio 4 dalyje minimi būtent labiausiai skurstantys asmenys. Taigi šiuo pakeitimu 
siekiama užtikrinti šiame reglamente daugiau nuoseklumo.

Pakeitimas 97
Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) produktų įsigijimo išlaidos, kurios, 
kaip nustatyta, dažnai patiriamos iš 
turimų produktų ir (arba) prekių 
nesirenkant ekonomiškiausio pagal 
kokybės ir kainos santykį (ir, jei reikia, 
tvarumą);

Pakeitimas 98
Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) socialinės įtraukties veiklos, kurią 
vykdo ir deklaruoja organizacijos 
partnerės, tiesiogiai teikiančios 
materialinę pagalbą labiausiai 
skurstantiems asmenims, išlaidos, 
nustatomos taikant fiksuoto dydžio 5 proc. 
a punkte nurodytų išlaidų normą;

Išbraukta.

Pakeitimas 99
Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) pridėtinės vertės mokestis (PVM).
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Pagrindimas

Dėl priežasties, kad teks sumokėti privalomą PVM, daugelis pagalbos teikėjų nenori tiekti 
maisto produktų ir kitų prekių skurstantiems asmenims. Toks elgesys ypač būdingas 
smulkiems verslininkams ir asociacijoms. Taigi PVM suma turi būti priskiriama visiškai 
tinkamoms finansuoti pagal programą sąnaudoms.

Pakeitimas 100
Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pridėtinės vertės mokestis. Tačiau PVM 
sumos laikomos tinkamomis finansuoti, 
jei jos nėra susigrąžinamos pagal 
nacionalinius PVM teisės aktus ir jas 
sumoka paramos gavėjas, išskyrus 
neapmokestinamus asmenis, kaip 
apibrėžta Tarybos direktyvos 2006/112/EB 
13 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje.

Išbraukta.

Pagrindimas

Išbraukiama, atsižvelgiant į 1 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 101
Pasiūlymas dėl reglamento

25 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25a straipsnis
1. Valstybės narės vykdo administracinius 
ir fizinius patikrinimus siekdamos 
užtikrinti, kad veiksmų programos būtų 
įgyvendinamos pagal galiojančias 
taisykles, ir nustato pažeidimų atvejais 
taikytinas sankcijas.
2. Valstybės narės vykdo valdymo, 
kontrolės ir audito įsipareigojimus ir 
prisiima atitinkamą atsakomybę, nustatytą 
Finansiniame reglamente pateiktose 
pasidalijamojo valdymo taisyklėse ir 



PE504.229v02-00 46/78 AD\930763LT.doc

LT

šiame reglamente.
3. Valstybės narės užkerta kelią 
pažeidimams, juos nustato ir ištaiso, taip 
pat susigrąžina neteisėtai sumokėtas 
sumas ir visus delspinigius.
4. Valstybės narės nustato ir įgyvendina 
procedūrą, pagal kurią užtikrinamas 
nepriklausomas skundų dėl Fondo 
bendrai finansuojamų veiksmų atrankos 
arba jų įgyvendinimo nagrinėjimas ir 
sprendimas.

Pakeitimas 102
Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26 straipsnis Išbraukta.
Valstybių narių valdymo ir kontrolės 
sistemų bendrieji principai
Valdymo ir kontrolės sistemose: (a)
a) apibūdinamos kiekvienos institucijos 
valdymo ir kontrolės funkcijos bei 
funkcijų pasiskirstymas toje institucijoje;
b) nurodoma, kaip turi būti laikomasi 
funkcijų atskyrimo tarp šių institucijų ir 
šių institucijų viduje principo;
c) nustatomos procedūros, kuriomis 
užtikrinamas deklaruojamų išlaidų 
teisingumas ir tvarkingumas;
d) veikia kompiuterizuotos apskaitos 
sistemos, skirtos finansiniams duomenims 
ir duomenims apie rodiklius stebėsenos ir 
atsiskaitymo tikslais saugoti ir perduoti;
e) nustatoma atsiskaitymo ir stebėsenos 
sistema, kai atsakingoji institucija patiki 
vykdyti funkcijas kitai institucijai;
f) nustatoma valdymo ir kontrolės sistemų 
veikimo audito tvarka;
g) nustatomos tinkamos audito sekos 
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užtikrinimo sistemos ir procedūros;
h) nustatomos pažeidimų, įskaitant 
sukčiavimą, prevencijos, nustatymo ir 
taisymo priemonės ir netinkamai 
išmokėtų lėšų susigrąžinimo tvarka.

Pakeitimas 103
Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27 straipsnis Išbraukta.
Valstybių narių pareigos
1. Valstybės narės vykdo valdymo, 
kontrolės ir audito įsipareigojimus ir 
prisiima atitinkamą atsakomybę, kaip 
nustatyta Finansiniame reglamente ir 
šiame reglamente išdėstytose 
pasidalijamojo valdymo taisyklėse. 
Vadovaujantis pasidalijamojo valdymo 
principu valstybės narės yra atsakingos už 
veiksmų programų valdymą ir kontrolę.
2. Valstybės narės užkerta kelią 
pažeidimams, juos nustato ir ištaiso bei 
susigrąžina neteisėtai sumokėtas sumas ir 
visus delspinigius. Apie šiuos pažeidimus 
jos praneša Komisijai ir nuolat 
informuoja Komisiją apie susijusių 
administracinių ir teisinių procedūrų 
eigą.
Kai paramos gavėjui neteisėtai sumokėtų 
sumų susigrąžinti neįmanoma ir tai įvyko 
dėl valstybės narės kaltės arba aplaidumo, 
valstybė narė yra atsakinga už atitinkamų 
sumų grąžinimą į bendrąjį Sąjungos 
biudžetą.
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 59 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatomos išsamios šioje dalyje 
nustatytų valstybių narių prievolių 
vykdymo taisyklės.
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3. Valstybės narės nustato ir įgyvendina 
procedūrą, pagal kurią nepriklausomai 
nagrinėjami ir sprendžiami skundai dėl 
Fondo bendrai finansuojamų veiksmų 
atrankos arba įgyvendinimo. Valstybės 
narės, gavusios prašymą, apie jų 
nagrinėjimo rezultatus praneša Komisijai.
4. Visa oficialia informacija tarp valstybės 
narės ir Komisijos keičiamasi elektroninio 
keitimosi duomenimis sistema, nustatyta 
laikantis Komisijos įgyvendinimo aktais 
nustatytų sąlygų. Tie įgyvendinimo teisės 
aktai priimami laikantis 60 straipsnio 3 
dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas 104
Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28 straipsnis Išbraukta.
Valdymo ir kontrolės įstaigų skyrimas ir 
organizavimas
1. Valstybė narė vadovaujančiąja 
institucija skiria nacionalinę valdžios 
instituciją arba įstaigą.
2. Valstybė narė, nepažeisdama 3 dalies, 
paskiria nacionalinę valdžios instituciją 
arba įstaigą, kuri veikia kaip tvirtinančioji 
institucija.
3. Valstybė narė gali paskirti 
vadovaujančiąją instituciją, kuri 
papildomai atlieka tvirtinančiosios 
institucijos funkcijas.
4. Valstybė narė paskiria nacionalinę 
valdžios instituciją arba įstaigą, funkciniu 
požiūriu nepriklausomą nuo 
vadovaujančiosios institucijos ir 
tvirtinančiosios institucijos, kuri veikia 
kaip audito institucija.
5. Vadovaujančiosios, tvirtinančiosios ir 
audito institucijų funkcijas gali vykdyti ta 
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pati viešosios valdžios institucija arba 
įstaiga, jeigu laikomasi funkcijų 
atskyrimo principo.
6. Valstybė narė gali paskirti vieną ar 
kelias tarpines įstaigas, kurios vykdytų 
tam tikras vadovaujančiosios arba 
tvirtinančiosios institucijos funkcijas, 
tačiau atsakomybė už tų funkcijų 
vykdymą tenka tai institucijai. Atitinkami 
vadovaujančiosios arba tvirtinančiosios 
institucijos ir tarpinių įstaigų susitarimai 
įforminami raštu.
7. Valstybė narė arba vadovaujančioji 
institucija gali dalies veiksmų programos 
valdymą patikėti tarpinei įstaigai pagal 
rašytinį valstybės narės arba 
vadovaujančiosios institucijos ir tarpinės 
įstaigos susitarimą. Tarpinė įstaiga 
pateikia garantijas dėl savo mokumo ir 
kompetencijos atitinkamoje srityje ir jos 
administracinio bei finansų valdymo.
8. Valstybė narė raštu nustato taisykles, 
reglamentuojančias jos santykius su 
vadovaujančiąja, tvirtinančiąja ir audito 
institucijomis, šių institucijų tarpusavio 
santykius ir santykius su Komisija.

Pakeitimas 105
Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29 straipsnis Išbraukta.
Vadovaujančiosios institucijos funkcijos
1. Vadovaujančioji institucija atsako už 
veiksmų programos valdymą laikantis 
patikimo finansų valdymo principo.
2. Valdydama veiksmų programą 
vadovaujančioji institucija:
a) rengia ir Komisijai teikia metinę ir 
galutinę įgyvendinimo ataskaitas;
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b) tarpinėms įstaigoms ir paramos 
gavėjams teikia informaciją, kuri yra 
svarbi jų užduotims vykdyti ir veiksmams 
įgyvendinti;
c) nustato kompiuterizuotų duomenų, 
kurie yra reikalingi stebėsenai, 
vertinimui, finansų valdymui, tikrinimui 
ir auditui, kaupimo ir saugojimo sistemą;
d) užtikrina, kad c punkte nurodyti 
duomenys būtų renkami, įvedami į 
sistemą ir joje saugomi laikantis 
Direktyvos 95/46/EB nuostatų.
3. Veiksmų atrankos srityje 
vadovaujančioji institucija:
a) parengia ir taiko tinkamas atrankos 
procedūras ir kriterijus, kurie yra 
nediskriminaciniai ir skaidrūs;
b) užtikrina, kad atrankos veiksmas:
i) atitiktų Fondo ir veiksmų programos 
aprėptį;
ii) atitiktų veiksmų programoje ir 20, 21 
bei 24 straipsniuose nustatytus kriterijus;
iii) atitiktų 5 straipsnio 10–12 dalyse 
nustatytus principus;
c) paramos gavėjui pateikia dokumentą, 
kuriame išdėsto paramos teikimo 
kiekvienam veiksmui sąlygas, taip pat
konkrečius reikalavimus dėl pagal 
veiksmą teiktinų produktų arba paslaugų, 
finansavimo plano ir vykdymo termino;
d) prieš patvirtindama veiksmą įsitikina, 
ar paramos gavėjas turi administracinių, 
finansinių ir veiklos pajėgumų įvykdyti c 
punkte nurodytas sąlygas;
e) jeigu veiksmą pradėta vykdyti prieš 
pateikiant finansavimo paraišką 
vadovaujančiajai institucijai, įsitikina, 
kad buvo laikomasi veiksmui taikomų 
Sąjungos ir nacionalinių taisyklių;
f) nustato materialinės paramos rūšis, 
prie kurių priskiriamos veiksmo išlaidos.
4. Veiksmų programos finansų valdymo ir 
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kontrolės srityje vadovaujančioji 
institucija:
a) tikrina, ar bendrai finansuojami 
produktai ir paslaugos suteikti ir ar 
paramos gavėjų deklaruotos išlaidos buvo 
jų apmokėtos ir atitinka taikomą Sąjungos 
ir nacionalinę teisę, veiksmų programą ir 
paramos veiksmui sąlygas;
b) užtikrina, kad įgyvendinant veiksmą 
dalyvaujantys paramos gavėjai, kuriems 
išlaidos atlyginamos pagal 23 straipsnio 1 
dalies a punktą, turėtų atskirą apskaitos 
sistemą arba tinkamą visų su veiksmu 
susijusių sandorių apskaitos kodeksą;
c) atsižvelgdama į nustatytą riziką nustato 
veiksmingas ir proporcingas kovos su 
sukčiavimu priemones;
d) nustato procedūras, užtikrinančias, kad 
visi su išlaidomis ir auditu susiję 
dokumentai, reikalingi tinkamai audito 
sekai garantuoti, būtų saugomi laikantis 
26 straipsnio g punkto reikalavimų;
e) rengia valdymo deklaraciją ir metinę 
santrauką, nurodytą Finansinio 
reglamento 56 straipsnio 5 dalies a ir b 
punktuose punkte.
5. Tikrinant pagal 4 dalies a punktą 
atliekamos šios procedūros:
a) kiekvienos paramos gavėjų pateiktos 
išlaidų atlyginimo paraiškos 
administracinis tikrinimas;
b) veiksmų patikros vietoje.
Patikrų vietoje dažnis ir aprėptis turi 
proporcingai atitikti viešosios paramos 
veiksmui dydį bei per tas patikras ir audito 
institucijos atliktą visos valdymo ir 
kontrolės sistemos auditą nustatytą rizikos 
lygį.
6. Konkrečių veiksmų patikros vietoje 
pagal 5 straipsnio b punktą gali būti 
atliekamos atrankos būdu.
7. Jeigu vadovaujančioji institucija pagal 
veiksmų programą taip pat yra ir paramos 



PE504.229v02-00 52/78 AD\930763LT.doc

LT

gavėja, 4 dalies a punkte nurodyta 
tikrinimų tvarka užtikrinamas tinkamas 
funkcijų atskyrimas.
8. Komisija pagal 59 straipsnį priima 
deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatomos išsamios 2 dalies c punkte 
nurodyto keitimosi informacija sąlygos.
9. Komisija pagal 59 straipsnį priima 
deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatomos 4 dalies d punkte nurodytos 
audito sekos tvarkos taisyklės.
10. Komisija įgyvendinimo aktais 
patvirtina 4 dalies e punkte nurodytos 
valdymo deklaracijos pavyzdį. Tokie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 60 
straipsnio 2 dalyje nurodytos 
patariamosios procedūros.

Pakeitimas 106
Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30 straipsnis Išbraukta.
Tvirtinančiosios institucijos funkcijos
Tvirtinančioji institucija visų pirma yra 
atsakingą už:
1. mokėjimo paraiškų parengimą ir 
pateikimą Komisijai bei patvirtinimą, kad 
jos parengtos naudojant patikimas 
apskaitos sistemas, yra pagrįstos 
patikrinamais patvirtinamaisiais 
dokumentais ir buvo vadovaujančiosios 
institucijos patikrintos;
2. Finansinio reglamento 56 straipsnio 5 
dalies a punkte nurodytų metinių 
ataskaitų rengimą;
3. patvirtinimą, kad metinės sąskaitos yra 
išsamios, tikslios ir teisingos ir kad į 
sąskaitas įtrauktos išlaidos atitinka 
taikomas Sąjungos ir nacionalines 
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taisykles, buvo patirtos vykdant veiksmus, 
atrinktus finansuoti pagal veiksmų 
programai taikytinus kriterijus bei 
laikantis Sąjungos ir nacionalinių 
taisyklių;
4. užtikrinimą, kad veiktų 
kompiuterizuota sistema, kurioje būtų 
registruojami ir saugomi kiekvieno 
veiksmo apskaitos duomenys, saugomi 
mokėjimo paraiškoms ir metinėms
sąskaitoms parengti reikalingi duomenys, 
įskaitant duomenis apie susigrąžintinas, 
susigrąžintas ir anuliuotas sumas, 
panaikinus dalį veiksmui arba veiksmų 
programai skirto įnašo arba visą įnašą;
5. užtikrinimą mokėjimo paraiškų 
rengimo ir teikimo tikslais, kad iš 
vadovaujančiosios institucijos gauta 
tinkama informacija apie įvykdytas su 
išlaidomis susijusias procedūras ir 
patikrinimus;
6. tai, kad rengiant ir teikiant mokėjimo 
paraiškas būtų atsižvelgta į visų auditų, 
kuriuos atliko audito institucija arba 
kurie buvo atlikti jai už tai prisiimant 
atsakomybę, rezultatus;
7. Komisijai deklaruotų išlaidų ir 
atitinkamo viešojo paramos gavėjams 
skirto įnašo apskaitos įrašų saugojimą 
kompiuterinėse laikmenose;
8. susigrąžintinų sumų ir anuliuotų sumų 
apskaitą panaikinus dalį veiksmui skirto 
įnašo arba visą įnašą. Susigrąžintos 
sumos iki veiksmų programos užbaigimo 
turi būti grąžintos į Sąjungos bendrąjį 
biudžetą išskaitant jas iš kitos išlaidų 
ataskaitos.

Pakeitimas 107
Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31 straipsnis Išbraukta.
Audito institucijos funkcijos
1. Audito institucija užtikrina, kad būtų 
atliekamas valdymo ir kontrolės sistemų, 
tinkamos veiksmų imties ir metinių 
sąskaitų auditas.
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 59 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus ir 
juose nustatyti sąlygas, kurias šie auditai 
turi atitikti.
2. Jeigu auditą atlieka ne audito 
institucija, o kita įstaiga, audito institucija 
užtikrina, kad ta įstaiga funkciniu 
požiūriu būtų pakankamai 
nepriklausoma.
3. Audito institucija užtikrina, kad 
atliekant auditą būtų atsižvelgiama į 
tarptautiniu mastu pripažintus audito 
standartus.
4. Audito institucija per šešis mėnesius 
nuo veiksmų programos patvirtinimo 
parengia audito strategiją. Audito 
strategijoje išdėstoma audito metodika, 
veiksmų atrankos auditui metodas ir 
audito planavimas per einamuosius ir 
dvejus paskesnius ataskaitinius metus. 
Audito strategija nuo 2016 iki 2022 m. 
imtinai kasmet atnaujinama. Audito 
institucija, gavusi prašymą, audito 
strategiją pateikia Komisijai.
5. Audito institucija parengia:
a) audito nuomonę pagal Finansinio 
reglamento 56 straipsnio 5 punktą;
b) metinę kontrolės ataskaitą, kurioje 
išdėstomi per praėjusiais ataskaitiniais 
metais atliktą auditą nustatyti faktai.
b punkte nurodytoje ataskaitoje išdėstomi 
visi nustatyti valdymo ir kontrolės 
sistemos trūkumai ir visos taisomosios 
priemonės, kurių buvo imtasi arba 
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pasiūlyta imtis.
6. Komisija įgyvendinimo aktais patvirtina 
audito strategijos, audito nuomonės ir 
metinės audito ataskaitos pavyzdžius ir 4 
dalyje minėto atrankos metodo nustatymo 
būdus. Tie įgyvendinimo teisės aktai 
priimami laikantis 60 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.
7. Taikydama 60 straipsnio 3 dalyje 
nustatytą nagrinėjimo procedūrą Komisija 
priima įgyvendinimo taisykles dėl per 
Komisijos pareigūnų arba įgaliotų 
Komisijos atstovų atliktą auditą surinktų 
duomenų naudojimo.

Pakeitimas 108
Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32 straipsnis Išbraukta.
Valdančiosios ir tvirtinančiosios 
institucijų skyrimo procedūra
1. Valstybės narės per šešis mėnesius nuo 
sprendimo, kuriuo patvirtinama veiksmų 
programa, priėmimo dienos Komisijai 
praneša vadovaujančiosios institucijos, o 
tam tikrais atvejais ir tvirtinančiosios 
institucijos, paskyrimo datą ir nurodo jos 
arba jų paskyrimo formą.
2. 1 dalyje nurodytas paskyrimas 
grindžiamas nepriklausomos audito 
įstaigos, vertinančios valdymo ir kontrolės 
sistemą, taip pat jai priklausančių 
tarpinių įstaigų funkcijas ir tai, kaip ji 
atitinka 26, 27, 29 ir 30 straipsnius, 
ataskaita ir nuomone, remiantis vidaus 
aplinkos, kontrolės veiklos, informacijos, 
komunikacijos ir stebėsenos kriterijais, 
kuriuos Komisija nustato deleguotaisiais 
aktais pagal 59 straipsnį.
3. Nepriklausoma audito įstaiga savo 
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darbą atlieka vadovaudamasi tarptautiniu 
mastu pripažintais audito standartais.
4. Valstybės narės gali nuspręsti, kad 
vadovaujančioji institucija arba 
tvirtinančioji institucija, paskirta darbui 
su ESF bendrai finansuojama veiksmų 
programa pagal Reglamentą (ES) 
Nr. [CPR], laikoma paskirta ir pagal šį 
reglamentą.
Per du mėnesius nuo 1 dalyje nurodyto 
pranešimo gavimo dienos Komisija gali 
paprašyti nepriklausomos audito įstaigos 
ataskaitos bei nuomonės ir valdymo bei 
kontrolės sistemos aprašymo.
Komisija gali pateikti pastabas per du 
mėnesius nuo tų dokumentų gavimo.
5. Valstybė narė prižiūri paskirtąją 
instituciją ir oficialiu sprendimu 
panaikina paskyrimą, jei nesilaikoma 
vieno arba kelių 2 dalyje nurodytų 
kriterijų, nebent institucija per bandomąjį 
laikotarpį, kurį valstybė narė nustato 
remdamasi problemos sudėtingumu, imasi 
reikiamų taisomųjų veiksmų. Valstybė 
narė nedelsdama praneša Komisijai apie 
visus bandomojo laikotarpio nustatymo 
paskirtajai institucijai ir institucijos 
paskyrimo panaikinimo atvejus.

Pakeitimas 109
Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33 straipsnis Išbraukta.
Komisijos įgaliojimai ir pareigos
1. Komisija, remdamasi turima 
informacija, įskaitant informaciją apie 
vadovaujančiosios institucijos paskyrimą 
ir tvirtinančiąją instituciją, metinę 
valdymo deklaraciją, metines kontrolės 
ataskaitas, metinę audito nuomonę, 
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metinę įgyvendinimo ataskaitą ir 
nacionalinių bei Sąjungos instituciją 
atliktą auditą, įsitikina, ar valstybės narės 
yra įdiegusios šį reglamentą atitinkančias 
valdymo ir kontrolės sistemas ir ar šios 
sistemos įgyvendinant veiksmų programą 
yra veiksmingos.
2. Nepažeidžiant valstybių narių 
atliekamo audito, Komisijos pareigūnai 
arba įgaliotieji Komisijos atstovai, 
tinkamai iš anksto pranešę, gali atlikti 
auditą arba patikrinimus vietoje. Per tokį 
auditą arba patikrinimus gali būti visų 
pirma tikrinama, ar veiksmų programos 
arba jos dalies valdymo ir kontrolės 
sistemos yra veiksmingos, taip pat 
vertinama, ar veiksmų arba veiksmų 
programų finansų valdymas yra 
patikimas. Valstybės narės pareigūnai 
arba įgaliotieji atstovai gali dalyvauti 
atliekant tokį auditą.
Komisijos pareigūnai ar įgaliotieji 
Komisijos atstovai, tinkamai įgalioti atlikti 
auditą vietoje, turi teisę susipažinti su 
visais duomenimis, dokumentais ir 
metaduomenimis, susijusiais su Fondo 
remiamais veiksmais arba valdymo ir 
kontrolės sistemomis, nepaisant to, 
kokioje terpėje jie yra saugomi. Valstybė 
narė, gavusi prašymą, Komisijai pateikia 
tokių duomenų, dokumentų ir 
metaduomenų kopijas.
Šioje dalyje nurodyta teisė neturi įtakos 
nacionalinių nuostatų, pagal kurias tam 
tikrus veiksmus atlieka tik specialiai pagal 
nacionalinius teisės aktus paskirti 
atstovai, taikymui. Komisijos pareigūnai 
ir įgaliotieji atstovai, inter alia, 
nedalyvauja gyvenamojoje vietoje 
atliekamuose patikrinimuose ar 
oficialiose asmenų apklausose pagal 
nacionalinius teisės aktus. Tačiau jie gali 
naudotis tokiu būdu gauta informacija.
3. Komisija gali reikalauti, kad valstybės 
narės imtųsi veiksmų užtikrindamos, kad 
jų valdymo ir kontrolės sistemos veiktų 
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efektyviai arba išlaidos atitiktų šį 
reglamentą.
4. Komisija gali reikalauti, kad valstybė 
narė išnagrinėtų Komisijai pateiktą 
skundą dėl Fondo bendrai finansuojamų 
veiksmų įgyvendinimo arba dėl valdymo ir 
kontrolės sistemos veikimo.

Pakeitimas 110
Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

34 straipsnis Išbraukta.
Bendradarbiavimas su audito institucija
1. Komisija bendradarbiauja su audito 
institucijomis, derindama savo audito 
planus ir metodus, ir nedelsdama 
pasikeičia atlikto valdymo ir kontrolės 
sistemų audito rezultatais.
2. Komisija ir audito institucija 
reguliariai, bent kartą per metus, jeigu 
nesusitarta kitaip, rengia posėdžius, 
kuriuose nagrinėja metinę kontrolės 
ataskaitą, nuomonę ir audito strategiją, 
keičiasi nuomonėmis dėl valdymo ir 
kontrolės sistemų gerinimo.

Pakeitimas 111
Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vadovaujančioji institucija užtikrina, 
kad, kai dotacijos skiriamos 
organizacijoms partnerėms, paramos 
gavėjai gautų pakankamai lėšų tinkamam 
veiksmų įgyvendinimui užtikrinti.

1. Kompetentinga institucija užtikrina, kad, 
kai dotacijos skiriamos organizacijoms 
partnerėms, paramos gavėjai gautų 
pakankamai lėšų tinkamam veiksmų 
įgyvendinimui užtikrinti.
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Pakeitimas 112
Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vadovaujančioji institucija užtikrina, 
kad paramos gavėjai viešosios paramos 
sumą gautų kuo greičiau ir visą, bet jokiu 
būdu ne prieš atitinkamas išlaidas 
įtraukiant į mokėjimo paraišką. 
Neatimamos ir neišskaičiuojamos jokios 
sumos ir neimamas joks papildomas 
specialus mokestis ar kitas lygiavertis 
mokestis, kuris sumažintų šias paramos 
gavėjams skirtas sumas.

2. Kompetentinga institucija užtikrina, kad 
paramos gavėjai viešosios paramos sumą 
gautų kuo greičiau ir visą, bet jokiu būdu 
ne prieš atitinkamas išlaidas įtraukiant į 
mokėjimo paraišką. Neatimamos ir 
neišskaičiuojamos jokios sumos ir 
neimamas joks papildomas specialus 
mokestis ar kitas lygiavertis mokestis, 
kuris sumažintų šias paramos gavėjams 
skirtas sumas.

Pakeitimas 113
Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai priėmus sprendimą, kuriuo 
patvirtinama veiksmų programa, Komisija 
veiksmų programai įgyvendinti sumoka 
pradinę išankstinio finansavimo sumą, 
sudarančią 11 proc. viso Fondo įnašo.

1. Komisijai priėmus sprendimą, kuriuo 
patvirtinama veiksmų programa, Komisija 
veiksmų programai įgyvendinti sumoka 
pradinę išankstinio finansavimo sumą, 
sudarančią 20 proc. viso Fondo įnašo.

Pakeitimas 114
Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tvirtinančioji institucija reguliariai 
teikia tarpinio mokėjimo paraiškas, į kurias 
įrašomos sumos, įtrauktos į jos sąskaitos 
kaip viešoji parama, išmokėta paramos 
gavėjams per ataskaitinius metus, 
pasibaigusius birželio 30 d.

1. Kompetentinga institucija reguliariai 
teikia tarpinio mokėjimo paraiškas, į kurias 
įrašomos sumos, įtrauktos į jos sąskaitos 
kaip viešoji parama, išmokėta paramos 
gavėjams per ataskaitinius metus, 
pasibaigusius birželio 30 d.
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Pakeitimas 115
Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tvirtinančioji institucija galutinę 
tarpinio mokėjimo paraišką pateikia iki 
liepos 31 d., pasibaigus ankstesniems 
ataskaitiniams metams ir bet kuriuo atveju 
– iki pirmos kitų ataskaitinių metų tarpinio 
mokėjimo paraiškos pateikimo.

2. Kompetentinga institucija galutinę 
tarpinio mokėjimo paraišką pateikia iki 
liepos 31 d., pasibaigus ankstesniems 
ataskaitiniams metams ir bet kuriuo atveju 
– iki pirmos kitų ataskaitinių metų tarpinio 
mokėjimo paraiškos pateikimo.

Pakeitimas 116
Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pirmos tarpinio mokėjimo paraiškos 
negalima teikti tol, kol Komisija nėra 
gavusi pranešimo apie vadovaujančiosios 
ir tvirtinančiosios institucijų paskyrimą 
pagal 32 straipsnio 1 dalį.

3. Pirmos tarpinio mokėjimo paraiškos 
negalima teikti tol, kol Komisija nėra 
gavusi pranešimo apie kompetentingų
institucijų paskyrimą.

Pakeitimas 117
Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

43 straipsnis Išbraukta.
Mokėjimo termino sustabdymas
1. Tarpinio mokėjimo prašymo įvykdymo 
terminą Finansiniame reglamente 
nurodytas įgaliotasis leidimus suteikiantis 
pareigūnas gali sustabdyti ne ilgesniam 
kaip devynių mėnesių laikotarpiui, jei:
a) iš nacionalinės arba Sąjungos audito 
institucijos pateiktos informacijos matyti, 
kad esama svarbių valdymo ir kontrolės 
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sistemų veikimo trūkumų;
b) įgaliotasis leidimus suteikiantis 
pareigūnas turi atlikti papildomus 
patikrinimus, nes gavo informacijos, kad 
mokėjimo prašyme nurodytos išlaidos yra 
susijusios su pažeidimu, turinčiu sunkių 
finansinių pasekmių;
c) nepateikiamas kuris nors iš 45 
straipsnio 1 dalyje nurodytų dokumentų.
2. Įgaliotasis leidimus suteikiantis 
pareigūnas sustabdymą gali taikyti tik tai 
mokėjimo prašyme nurodytų išlaidų 
daliai, kurią paveikė 1 dalyje nurodyti 
veiksniai. Įgaliotasis leidimus suteikiantis 
pareigūnas nedelsdamas informuoja 
valstybę narę ir vadovaujančiąją 
instituciją apie sustabdymo priežastį ir 
prašo ištaisyti padėtį. Įgaliotasis leidimus 
suteikiantis pareigūnas nedelsdamas 
panaikina sustabdymą, kai įvykdomos 
reikiamos priemonės.

Pakeitimas 118
Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

44 straipsnis Išbraukta.
Mokėjimo sustabdymas
1. Komisija gali sustabdyti visą tarpinį 
mokėjimą arba dalį jo, jei:
a) esama svarbių veiksmų programos 
valdymo ir kontrolės sistemos trūkumų, 
kuriems pašalinti nesiimta taisomųjų 
priemonių;
b) išlaidų suvestinėje pateiktos išlaidos 
susijusios su pažeidimu, turinčiu svarbių 
finansinių pasekmių, dėl kurių nesiimta 
taisomųjų veiksmų;
c) valstybė narė nesiėmė reikiamų 
veiksmų, kad ištaisytų padėtį, dėl kurios 
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pagal 43 straipsnį sustabdyti mokėjimai;
d) esama didelių stebėsenos sistemos arba 
duomenų apie rodiklius kokybės ir 
patikimumo trūkumų.
2. Komisija, priimdama įgyvendinimo 
aktus, gali nuspręsti sustabdyti visas 
tarpinio mokėjimo išmokas arba jų dalį, 
prieš tai suteikusi valstybei narei galimybę 
pateikti pastabas.
3. Komisija nutraukia visų tarpinio 
mokėjimo išmokų ar jų dalies 
sustabdymą, jei valstybė narė imasi būtinų 
priemonių, kad išmokas vėl būtų galima 
mokėti.

Pakeitimas 119
Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) visa į tvirtinančiosios institucijos 
sąskaitas įrašyta tinkamų finansuoti išlaidų, 
kurias paramos gavėjai patyrė ir sumokėjo 
įgyvendindami veiksmus, suma, visa 
tinkamų finansuoti viešųjų išlaidų, patirtų 
įgyvendinant veiksmus, suma ir 
atitinkamas paramos gavėjams išmokėtas 
reikalavimus atitinkantis viešasis įnašas;

a) visa į kompetentingos institucijos 
sąskaitas įrašyta tinkamų finansuoti išlaidų, 
kurias paramos gavėjai patyrė ir sumokėjo 
įgyvendindami veiksmus, suma, visa 
tinkamų finansuoti viešųjų išlaidų, patirtų 
įgyvendinant veiksmus, suma ir 
atitinkamas paramos gavėjams išmokėtas 
reikalavimus atitinkantis viešasis įnašas;

Pakeitimas 120
Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tvirtinančioji institucija gali sąskaitose 
nustatyti rezervą, kuris negali viršyti 
5 proc. visų už tam tikrus ataskaitinius 
metus pateikiamose mokėjimo paraiškose 
nurodytų išlaidų, jeigu išlaidų teisėtumas ir 
tvarkingumas tuo metu tikrinamas audito 

2. Kompetentinga institucija gali 
sąskaitose nustatyti rezervą, kuris negali 
viršyti 5 proc. visų už tam tikrus 
ataskaitinius metus pateikiamose mokėjimo 
paraiškose nurodytų išlaidų, jeigu išlaidų 
teisėtumas ir tvarkingumas tuo metu 
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institucijos. Suma, kuriai taikoma ta 
procedūra, negali būti įtraukiama į visą 1 
dalies a punkte nurodytą tinkamų 
finansuoti išlaidų sumą. Šios sumos 
galutinai įtraukiamos arba neįtraukiamos į 
metines kitų metų sąskaitas.

tikrinamas audito institucijos. Suma, kuriai 
taikoma ta procedūra, negali būti 
įtraukiama į visą 1 dalies a punkte nurodytą 
tinkamų finansuoti išlaidų sumą. Šios 
sumos galutinai įtraukiamos arba 
neįtraukiamos į metines kitų metų 
sąskaitas.

Pakeitimas 121
Pasiūlymas dėl reglamento

48 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

48 straipsnis Išbraukta.
Dokumentų pateikimas
1. Vadovaujančioji institucija užtikrina, 
kad, Komisijai ir Audito Rūmams 
paprašius, būtų pateikti visi trejų metų 
laikotarpio patvirtinamieji veiksmų 
dokumentai. Šis trejų metų laikotarpis 
skaičiuojamas nuo tų metų, kuriais 
Komisija priima sprendimą dėl sąskaitų 
patvirtinimo pagal 47 straipsnį, gruodžio 
31 d. arba vėliausiai – nuo galutinio 
likučio sumokėjimo dienos.
Šis trejų metų laikotarpis sustabdomas dėl 
teisinių arba administracinių procedūrų 
arba tinkamai pagrįstu Komisijos 
prašymu.
2. Dokumentai kaip originalai arba 
patvirtintos tikslios jų originalų kopijos 
saugomi bendrai priimtinose duomenų 
laikmenose, įskaitant elektronines 
dokumentų originalų kopijas arba tik 
elektronine forma saugomus dokumentus.
3. Dokumentai saugomi tokia forma, kad 
būtų galima identifikuoti duomenų 
objektus, bet ne ilgiau nei reikalinga tais 
tikslais, kuriais tie duomenys buvo 
surinkti arba dėl kurių jie toliau saugomi.
4. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
59 straipsnį priimti deleguotuosius aktus 



PE504.229v02-00 64/78 AD\930763LT.doc

LT

ir juose nustatyti, kokios duomenų 
laikmenos gali būti laikomos bendrai 
priimtinomis.
5. Dokumentų, saugomų bendrai 
priimtinose laikmenose, atitikties 
dokumentų originalams tvarką nustato 
nacionalinės valdžios institucijos, ta 
tvarka užtikrinama, kad saugomos 
versijos atitiktų nacionalinių teisės aktų 
reikalavimus ir jas būtų galima naudoti 
audito tikslais.
6. Jeigu saugoma tik elektroninė 
dokumento versija, naudojamos 
kompiuterinės sistemos turi atitikti 
pripažintus saugumo standartus, kuriais 
užtikrinama, kad saugomi dokumentai 
atitiktų nacionalinių teisės aktų 
reikalavimus ir juos būtų galima naudoti 
audito tikslais.

Pakeitimas 122
Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybė narė atlieka reikiamą 
finansinį koregavimą, susijusį su 
veiksmuose arba veiksmų programoje 
nustatytais pavieniais ar sistemingais 
pažeidimais. Atliekant finansinę pataisą 
panaikinamas visas veiksmui arba 
veiksmų programai skirtas viešasis įnašas 
arba jo dalis. Valstybė narė atsižvelgia į 
pažeidimų pobūdį, svarbą ir Fondo 
finansinius nuostolius ir nustato 
proporcingą pataisą. Vadovaujančioji 
institucija finansinę pataisą įtraukia į tų 
ataskaitinių metų, kuriais priimtas 
sprendimas dėl panaikinimo, metines 
sąskaitas.

Išbraukta.
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Pakeitimas 123
Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal 2 dalį panaikintą Fondo įnašą 
valstybė narė gali dar kartą panaudoti 
atitinkamai veiksmų programai, 
laikydamasi 4 dalies nuostatų.

Išbraukta.

Pakeitimas 124
Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pagal 2 dalį panaikintas įnašas negali
būti dar kartą panaudotas jokiam 
veiksmui, kuriam taikyta finansinė 
pataisa, arba, jei finansinė pataisa taikyta 
dėl sistemingo pažeidimo, – jokiam 
veiksmui, kuriam tas sistemingas 
pažeidimas turėjo poveikio.

Išbraukta.

Pakeitimas 125
Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisijos padaryta finansinė pataisa 
neapriboja valstybės narės įsipareigojimo 
vykdyti susigrąžinimą pagal šį straipsnį.

Išbraukta.

Pakeitimas 126
Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

51 straipsnis Išbraukta.
Komisijos atliekamos finansinės pataisos
1. Komisija, priimdama įgyvendinimo 
aktą, atlieka finansines pataisas, 
panaikindama visą Sąjungos įnašą 
veiksmų programai arba jo dalį ir 
susigrąžindama lėšas iš valstybės narės, 
kad iš Sąjungos lėšų nebūtų 
finansuojamos išlaidos, kuriomis 
pažeidžiama taikytina Sąjungos ir 
nacionalinė teisė, įskaitant tuos atvejus, 
kai pažeidimai susiję su Komisijos arba 
Europos Audito Rūmų nustatytais 
valdymo ir kontrolės sistemų trūkumais.
2. Pažeidus taikytiną Sąjungos arba 
nacionalinę teisę finansinės pataisos 
taikomos tik jeigu įvykdoma viena iš šių 
sąlygų:
a) pažeidimas paveikė arba galėjo paveikti 
už Fondo paramą atsakingos 
vadovaujančiosios institucijos vykdomą 
veiksmo atranką;
b) pažeidimas paveikė arba galėjo paveikti 
išlaidų sumą, pateiktą atlyginti iš 
Sąjungos biudžeto.

Pakeitimas 127
Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

52 straipsnis Išbraukta.
Komisijos atliekamų finansinių pataisų 
kriterijai
1. Po būtino tyrimo Komisija atlieka 
finansines pataisas, jei nustato, kad:
a) esama svarbių veiksmų programos 
valdymo ir kontrolės sistemos trūkumų, 
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keliančių pavojų Sąjungos įnašui, kuris 
programai jau išmokėtas;
b) prieš pradėdama taikyti šioje dalyje 
nustatytą pataisos procedūrą valstybė 
narė neįvykdė savo įsipareigojimų pagal 
50 straipsnį;
c) mokėjimo paraiškoje nurodytos išlaidos 
yra neteisėtos, ir prieš pradėdama šioje 
dalyje numatytą pataisos procedūrą 
valstybė narė tų trūkumų neištaisė.
Atlikdama finansines pataisas Komisija 
remiasi konkrečiais nustatytų pažeidimų 
atvejais ir atsižvelgia į tai, ar pažeidimas 
yra sistemingas. Jeigu iš Fondo prašomų 
padengti neteisėtų išlaidų sumos tiksliai 
kiekybiškai įvertinti neįmanoma, Komisija 
finansinę pataisą atlieka remdamasi 
fiksuoto dydžio suma arba finansinę 
pataisą ekstrapoliuoja.
2. Nustatydama 1 dalyje nurodytos 
pataisos sumą Komisija atsižvelgia į 
pažeidimo pobūdį ir svarbą bei į nustatytų 
atitinkamos veiksmų programos valdymo 
ir kontrolės sistemos trūkumų mastą ir 
finansinį poveikį.
3. Jeigu Komisija savo poziciją grindžia 
ne savo tarnybų auditorių ataskaitomis, 
savo išvadas dėl finansinių pasekmių ji 
parengia išnagrinėjusi priemones, kurių 
atitinkama valstybė narė ėmėsi pagal 50 
straipsnio 2 dalį, pagal 27 straipsnio 2 
dalį pateiktus pranešimus ir visus 
valstybės narės atsakymus.
4. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
59 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatomi kriterijai, taikytini 
apskaičiuojant taikytinos finansinės 
pataisos dydį.

Pakeitimas 128
Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

53 straipsnis Išbraukta.
Komisijos atliekamos finansinės pataisos
1. Prieš priimdama sprendimą dėl 
finansinės pataisos, Komisija pradeda 
procedūrą informuodama valstybę narę 
apie preliminarias savo tyrimo išvadas ir 
prašydama jos per du mėnesius pateikti 
savo pastabas.
2. Jeigu Komisija siūlo finansinę pataisą 
apskaičiuoti ekstrapoliuojant arba taikant 
fiksuoto dydžio sumą, valstybei narei 
suteikiama galimybė įrodyti, nagrinėjant 
atitinkamus dokumentus, kad faktinis 
pažeidimo mastas buvo mažesnis nei 
nustatė Komisija. Suderinusi su Komisija, 
valstybė narė gali apriboti tyrimo mastą ir 
nagrinėti tik atitinkamų dokumentų dalį 
arba atrinktus dokumentus. Šiam tyrimui 
skirtas laikas negali viršyti dar vieno 
dviejų mėnesių laikotarpio, praėjus 1 
dalyje nurodytiems dviem mėnesiams, 
išskyrus deramai pagrįstus atvejus.
3. Komisija atsižvelgia į visus valstybės 
narės per 1 ir 2 dalyse nurodytą terminą 
pateiktus įrodymus.
4. Jeigu valstybė narė nesutinka su 
preliminariomis Komisijos išvadomis, ji 
yra kviečiama į Komisijos posėdį, siekiant 
užtikrinti, kad Komisija išvadoms dėl 
finansinės pataisos taikymo pagrįsti 
turėtų visą reikiamą informaciją ir 
pastabas.
5. Norėdama taikyti finansines pataisas 
Komisija per šešis mėnesius nuo posėdžio 
dienos arba nuo papildomos informacijos 
gavimo dienos, jei valstybė narė sutinka 
po posėdžio pateikti tokią papildomą 
informaciją, įgyvendinimo aktu priima 
sprendimą. Komisija atsižvelgia į visą per 
procedūrą pateiktą informaciją ir 
pastabas. Jei posėdis neįvyksta, šešių 
mėnesių laikotarpis pradedamas 
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skaičiuoti praėjus dviem mėnesiams nuo
Komisijos kvietimo atvykti į posėdį 
išsiuntimo dienos.
6. Jeigu Komisija arba Europos Audito 
Rūmai nustato pažeidimų, turinčių 
poveikio Komisijai pateiktoms metinėms 
sąskaitoms, atitinkamos finansinės 
pataisos suma mažinama Fondo parama 
veiksmų programai.

Pakeitimas 129
Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

54 straipsnis Išbraukta.
Grąžinimas į Sąjungos biudžetą. 
Susigrąžinimas
1. Visos Sąjungos bendrajam biudžetui 
grąžintinos sumos grąžinamos iki pagal 
Finansinio reglamento 77 straipsnį 
parengtame vykdomajame rašte sumoms 
išieškoti nurodyto termino. Mokėjimo 
terminas yra paskutinė antro mėnesio po 
vykdomojo rašto priėmimo diena.
2. Uždelsus grąžinti sumą nustatomi 
delspinigiai, kurie pradedami skaičiuoti 
nuo mokėjimo termino iki faktinio 
sumokėjimo dienos. Tokių delspinigių 
dydis apskaičiuojamas prie Europos 
Centrinio Banko savo pagrindiniams 
perfinansavimo veiksmams to mėnesio, 
kurį sueina mokėjimo terminas, pirmą 
darbo dieną taikomos normos pridėjus 1,5 
procentinio punkto.

Pakeitimas 130
Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

55 straipsnis Išbraukta.
Proporcinga veiksmų programų kontrolė
1. Veiksmų, kurių visos tinkamos 
finansuoti išlaidos neviršija 100 000 EUR, 
auditas atliekamas tik vieną kartą; auditą 
atlieka audito institucija arba Komisija iki 
visų atitinkamų išlaidų patikrinimo pagal 
47 straipsnį. Kitų veiksmų auditą audito 
institucija arba Komisija atlieka tik vieną 
kartą per ataskaitinius metus iki visų 
atitinkamų išlaidų patikrinimo pagal 47 
straipsnį. Šios nuostatos taikomos 
nepažeidžiant 5 ir 6 dalių.
2. Veiksmo auditas gali apimti visus jo 
įgyvendinimo etapus ir visus platinimo 
grandinės lygmenis, išskyrus faktinių 
galutinių gavėjų kontrolę, nebent 
atliekant rizikos vertinimą nustatyta 
konkreti pažeidimo arba sukčiavimo 
rizika.
3. Jeigu naujausioje audito nuomonėje 
apie veiksmų programą nurodoma, kad 
reikšmingų trūkumų nėra, Komisija 
paskesniame susitikime, nurodytame 34 
straipsnio 2 dalyje, gali susitarti su audito 
institucija, kad būtino audito veiksmų 
lygis gali būti sumažintas taip, kad 
proporcingai atitiktų nustatytą riziką. 
Tokiais atvejais Komisija pati neatlieka 
audito vietoje, nebent yra faktų, 
liudijančių, kad esama valdymo ir 
kontrolės sistemos trūkumų, kurie 
paveikia Komisijai ataskaitiniais metais, 
kurių sąskaitos patvirtintos, deklaruotas 
išlaidas.
4. Padariusi išvadą, kad gali kliautis 
audito institucijos nuomone dėl veiksmų 
programos, Komisija su audito institucija 
gali susitarti apriboti savo auditus vietoje 
ir audituoti tik audito institucijos veiklą, 
nebent yra faktų, liudijančių, kad audito 
institucijos veikloje, susijusioje su 
ataskaitiniais metais, kurių sąskaitos 
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patvirtintos, esama trūkumų.
5. Audito institucija ir Komisija gali bet 
kuriuo metu atlikti veiksmų auditus, jeigu 
atliekant rizikos vertinimą nustatyta 
konkreti pažeidimo arba sukčiavimo 
rizika, yra didelio veiksmų programos 
valdymo ir kontrolės sistemos trūkumų 
faktų, taip pat per 3 metus nuo visų 
veiksmo išlaidų patvirtinimo pagal 47 
straipsnį, jei veiksmai įtraukti į audito 
imtį. 
6. Komisija bet kuriuo metu gali atlikti 
veiksmų auditus, kad įvertintų audito 
institucijos veiklą, ją atlikdama 
pakartotinai.

Pakeitimas 131
Pasiūlymas dėl reglamento

56 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

56 straipsnis Išbraukta.
Įsipareigojimų panaikinimo taisyklės
1. Komisija panaikina visas pagal antrą 
pastraipą apskaičiuotas veiksmų 
programai numatytų įsipareigojimų dalis, 
kurios iki antrų finansinių metų po tų 
metų, kuriais prisiimti biudžetiniai
įsipareigojimai dėl veiksmų programos, 
gruodžio 31 d. nebuvo panaudotos 
pradiniam ir metiniam išankstiniam 
finansavimui, tarpiniam mokėjimui ir 
metiniam likučiui, arba dėl kurių pagal 38 
straipsnį parengta mokėjimo paraiška 
nebuvo pateikta pagal 42 straipsnį.
Komisija panaikinamo įsipareigojimo 
sumą apskaičiuoja prie kiekvieno 2015–
2020 m. biudžetinio įsipareigojimo 
pridėdama po vieną šeštąją metinio 
biudžetinio įsipareigojimo, susijusio su 
visu metiniu 2014 m. įnašu, dalį.
2. Nukrypstant nuo 1 dalies pirmos 



PE504.229v02-00 72/78 AD\930763LT.doc

LT

pastraipos, panaikinimo terminai 
netaikomi metiniams biudžetiniams 
įsipareigojimams, susijusiems su visu 
metiniu 2014 m. įnašu.
3. Nukrypstant nuo 1 dalies, jeigu 
pirmasis metinis biudžetinis 
įsipareigojimas yra susijęs su visu metiniu 
2015 m. įnašu, įsipareigojimo 
panaikinimo terminai metiniam 
biudžetiniam įsipareigojimui, susijusiam 
su 2015 m. visu metiniu įnašu, netaikomi. 
Tokiais atvejais Komisija 1 dalies pirmoje 
pastraipoje nurodytą sumą apskaičiuoja 
prie kiekvieno 2016–2020 m. biudžetinio 
įsipareigojimo pridėdama po vieną 
penktąją metinio biudžetinio 
įsipareigojimo, susijusio su visu metiniu 
2015 m. įnašu, dalį.
4. 2022 m. gruodžio 31 d. dar 
neįgyvendinti įsipareigojimai 
panaikinami, jeigu Komisijai iki 2023 m. 
rugsėjo 30 d. nepateikiami kurie nors iš 
pagal 47 straipsnio 2 dalį reikalaujamų 
dokumentų.

Pakeitimas 132
Pasiūlymas dėl reglamento

57 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

57 straipsnis Išbraukta.
Įsipareigojimų panaikinimo išimtis
1. Iš panaikinamų įsipareigojimų sumos 
atimamos sumos, kurių atsakinga 
institucija negalėjo deklaruoti Komisijai 
dėl šių priežasčių:
a) veiksmai sustabdyti dėl teisinio proceso 
arba sustabdomąjį poveikį turinčio 
administracinio skundo, arba
b) dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, 
kurios labai paveikė visos veiksmų 
programos ar jos dalies įgyvendinimą. 
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Nenugalimos jėgos aplinkybes 
nurodančios nacionalinės valdžios 
institucijos turi įrodyti tiesioginį 
nenugalimos jėgos aplinkybių poveikį 
visos veiksmų programos arba jos dalies 
įgyvendinimui.
c) Atimti šias sumas galima prašyti vieną 
kartą, jei sustabdymas arba nenugalimos 
jėgos aplinkybės truko iki metų, arba kelis 
kartus pagal tai, kiek truko nenugalimos 
jėgos aplinkybės, arba tai, kiek metų 
praėjo nuo teisinio proceso ar 
administracinio sprendimo sustabdyti 
veiksmo įgyvendinimą datos iki galutinio 
teisinio ar administracinio sprendimo 
datos.
2. Valstybė narė iki sausio 31 d. pateikia 
Komisijai 1 dalyje nurodytą informaciją 
apie išimtis, susijusią su sumomis, kurias 
reikėjo deklaruoti iki praėjusių metų 
pabaigos.

Pakeitimas 133
Pasiūlymas dėl reglamento

58 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

58 straipsnis Išbraukta.
Įsipareigojimų panaikinimo procedūra
1. Komisija iš anksto informuoja 
atitinkamą valstybę narę ir 
vadovaujančiąją instituciją, jei esama 
rizikos, kad įsipareigojimai bus panaikinti 
pagal 56 straipsnį.
2. Komisija, remdamasi sausio 31 d. 
turima informacija, informuoja valstybę 
narę ir vadovaujančiąją instituciją apie 
tai, kokia įsipareigojimų suma bus 
panaikinta pagal turimą informaciją.
3. Valstybė narė per du mėnesius pritaria 
panaikintinų įsipareigojimų sumai arba 
pateikia savo pastabas.
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4. Valstybė narė iki birželio 30 d. 
Komisijai pateikia patikslintą finansavimo 
planą, kuriame atsižvelgiama į sumažintą 
atitinkamų finansinių metų veiksmų 
programos paramos sumą. Jei patikslintas 
planas nepateikiamas, Komisija peržiūri 
finansinį planą, sumažindama atitinkamų 
finansinių metų Fondo įnašą.
5. Komisija, priimdama įgyvendinimo 
aktus, iki rugsėjo 30 d. iš dalies pakeičia 
sprendimą, kuriuo patvirtinama veiksmų 
programa.

Pakeitimas 134
Pasiūlymas dėl reglamento

60 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

60a straipsnis
1. Nustatyta 2014 m. taikoma pereinamojo 
laikotarpio programa, pagal kurią maisto 
produktus labiausiai skurstantiems 
Sąjungos gyventojams gali skirstyti 
valstybių narių paskirtos organizacijos, 
išskyrus komercines įmones. Taikant šią 
maisto produktų skirstymo programą, 
leidžiama skirstyti intervencinių atsargų 
produktus arba, jei nėra maisto produktų 
skirstymo programai tinkamų 
intervencinių atsargų, pirkti maisto 
produktus rinkoje.
2. Valstybės narės, norinčios dalyvauti 1 
dalyje nurodytoje maisto produktų 
skirstymo programoje, pateikia Komisijai 
maisto produktų skirstymo programą, 
kurioje nurodoma ši informacija:
a) išsamūs tokių programų ypatumai ir 
pagrindiniai tikslai;
b) paskirtosios organizacijos; 

c) prašymai, kuriuose nurodomi maisto 
produktų, kuriuos ketinama paskirstyti 
2014 m., kiekiai, ir kita susijusi 
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informacija. 
Valstybės narės maisto produktus renkasi 
atsižvelgdamos į objektyvius kriterijus, 
įskaitant maisto produktų maistinę vertę ir 
jų tinkamumą skirstyti. Šiuo tikslu 
valstybės narės gali teikti pirmenybę 
Sąjungos kilmės maisto produktams. 
3. Komisija, remdamasi prašymais ir kita 
susijusia informacija, nurodyta 2 dalies 
pirmos pastraipos c punkte, kurią 
valstybės narės pateikia savo maisto 
produktų paskirstymo programose, 
patvirtina 2014 m. planą. Tada 
nustatomas kiekvienai valstybei narei 
skiriamas Sąjungos finansavimas.
Jei valstybė narė neturi 2014 m. plane 
nurodytų maisto produktų intervencinių 
atsargų tuo metu, kai tokių produktų 
prireikia, Komisija numato galimybę šiuos 
produktus tai valstybei narei perduoti iš 
kitų valstybių narių, kurios turi tokių 
produktų intervencines atsargas.
4. Maisto produktai paskirtosioms 
organizacijoms perduodami nemokamai. 
Labiausiai skurstantiems asmenims 
maisto produktai skirstomi:
a) nemokamai arba 
b) už kainą, kuri jokiu būdu neturi viršyti 
tos kainos, kuri pagrindžiama paskirtųjų 
organizacijų skirstant produktus 
patirtomis išlaidomis, kurios nėra išlaidos, 
tinkamos finansuoti pagal 7 dalies antros 
pastraipos a ir b punktus. 
5. 1 dalyje numatytoje maisto produktų 
skirstymo programoje dalyvaujančios 
valstybės narės: 
a) pateikia Komisijai maisto produktų 
skirstymo programos įgyvendinimo 
ataskaitas; 
b) laiku informuoja Komisiją apie 
pokyčius, turinčius įtakos maisto 
produktų skirstymo programos 
įgyvendinimui.
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6. Sąjunga kompensuoja vykdant 
programą patirtas tinkamas finansuoti 
išlaidas. Šis finansavimas suderinamas su
pateikta 2014–2020 m. laikotarpio 
veiksmų programa.
7. Pagal programą tinkamos finansuoti 
išlaidos yra šios:
a) iš intervencinių atsargų paimtų maisto 
produktų kaina;
b) rinkoje įsigytų maisto produktų kaina 
ir 
c) vienos valstybės narės maisto produktų 
intervencinių atsargų pervežimo į kitą 
valstybę narę išlaidos.
Nacionalinės kompetentingos valdžios 
institucijos, atsižvelgdamos į turimus 
finansinius išteklius 2014 m. planui 
įgyvendinti kiekvienoje valstybėje narėje, 
tinkamomis finansuoti gali laikyti tokias 
išlaidas:
a) maisto produktų pristatymo į paskirtųjų 
organizacijų sandėlius išlaidas;
b) toliau nurodytas paskirtųjų 
organizacijų patirtas išlaidas, jei jos 
tiesiogiai susijusios su 2014 m. plano
įgyvendinimu: 
i) administracines išlaidas; 
ii) vežimo nuo paskirtųjų organizacijų 
sandėlių iki galutinio paskirstymo punktų 
išlaidas ir
iii) saugojimo sandėliuose išlaidas.
8. Valstybės narės vykdo administracinius 
ir fizinius patikrinimus, kad įsitikintų, jog 
2014 m. planas įgyvendinamas laikantis 
galiojančių taisyklių, ir nustato pažeidimų 
atvejais taikytinas sankcijas.
9. Ant maisto produktų pakuočių, 
platinamų pagal 2014 m. planą, ir maisto 
skirstymo punktuose turi būti aiškus 
užrašas „Europos Sąjungos pagalba“ ir 
Europos Sąjungos emblema.
10. 1 dalyje numatytos maisto produktų 
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skirstymo programos įgyvendinimas 
neturi poveikio Sąjungos teisę 
atitinkančioms nacionalinėms 
programoms, pagal kurias maisto 
produktai skirstomi labiausiai 
skurstantiems asmenims.
11. Šis straipsnis taikomas, kol bus 
užbaigtas 2014 m. planas.

Pagrindimas

Nauja priemonė turi įsigalioti 2014 m. sausio 1 d., tačiau pagal preliminarų dokumento 
įgyvendinimo planą visos priemonės nuostatos valstybėse turi būti įgyvendintos maždaug 
prieš 10 mėnesių iki šios datos. O tai yra neįmanoma, nes reglamentas geriausiu atveju bus 
priimtas tik 2013 m. viduryje. Todėl reikėtų numatyti 2014 m. taikyti supaprastintą 
pereinamojo laikotarpio tvarką, skirtą tik pagalbai maistu, nes tai yra svarbiausias 
prioritetas. Taigi siūloma perimti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims 
programos procedūrą, įtraukiant ją į šį pasiūlymą (ir atitinkamai finansuojant iš ESF).

Pakeitimas 135
Pasiūlymas dėl reglamento

1 priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis priedas išbrauktas.
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