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ĪSS PAMATOJUMS

I. Komisijas priekšlikuma kopsavilkums

Stratēģijā „Eiropa 2020” ES izvirzīja mērķi līdz 2020. gadam par vismaz 20 miljoniem 
samazināt nabadzīgo cilvēku, kā arī nabadzības un sociālās atstumtības riska apdraudēto 
cilvēku skaitu. Eiropā 2010. gadā nabadzības un sociālās atstumtības risks apdraudēja gandrīz 
ceturtdaļu iedzīvotāju (116 miljonus). Kā pareizi norāda Komisija, šī situācija pasliktinās ar 
katru dienu, un minētie riski visās Savienības dalībvalstīs skar arvien lielāku iedzīvotāju 
skaitu un arvien jaunas sociālās kategorijas, piemēram, nabadzīgus strādājošos un pensionārus 
ar zemiem ienākumiem. Daļa no šiem iedzīvotājiem, proti, 40 miljoni cilvēku, ir materiāli 
nenodrošināti un nespēj nodrošināt savas galvenās pamatvajadzības, jo pietiekamā daudzumā 
nav pieejama pienācīgas kvalitātes pārtika. Turklāt visneaizsargātākie iedzīvotāji šajā grupā ir 
pārāk attālināti no darba tirgus, lai varētu izmantot ESF sociālās integrācijas pasākumus.

Komisija ir ierosinājusi izveidot Eiropas Vistrūcīgāko personu atbalstīšanas fondu (EVPAF), 
ar ko tiktu aizstāta Vistrūcīgāko personu atbalsta programma (VPAP), par kuru dažas 
dalībvalstis šaubījās, norādot, ka šī problēma ir sociāla rakstura jautājums, kas ir tikai 
dalībvalstu kompetencē. Šis jaunais fonds, kuram būtu jādarbojas atbilstoši struktūrfondu 
regulējumam, ir vērsts uz nenodrošinātības ar pārtiku, bezpajumtniecības un bērnu materiālās 
nenodrošinātības novēršanu. Par fonda līdzekļiem tiktu finansēti pārtikas produkti un pirmās 
nepieciešamības preces personīgai lietošanai, kā arī papildpasākumi sociālās integrācijas 
veicināšanai. Fonds ir saistīts ar ES ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas politiku, 
un tas tiks finansēts tikai no Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzekļiem.

II. Kritiskas piezīmes par Komisijas priekšlikumu

1) Ievērojama līdzekļu nepietiekamība

a) Laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam Komisija ir paredzējusi finanšu līdzekļus 
2,5 miljardu apmērā. Tādējādi atbalsts ir samazināts par 1 miljardu salīdzinājumā ar 
līdzekļiem, kas pašreiz piešķirti vienīgajam pārtikas atbalstam, kurš tiek sniegts 
20 dalībvalstīs, kas iesaistījušās VPAP. Pašreiz notiekošajās sarunās starp valstu un valdību 
vadītājiem šis līdzekļu apjoms ir samazināts pat līdz 2,1 miljardam. Jāatgādina, ka pašreizējai 
VPAP iepriekšējā daudzgadu periodā bija paredzēti 3,5 miljardi. Brīdī, kad situācija arvien 
pasliktinās, īpaši nepatīkams pārsteigums ir vistrūcīgākajām personām piešķirtā finansējuma 
samazinājums. Daudziem iedzīvotājiem tas nav saprotams, tādējādi iedzīvotāju vidū tiek 
veicināta negatīva attieksme pret Eiropu.

b) Tā kā priekšlikums attiecas uz ierobežotu iedzīvotāju daļu, tas ir pretrunā pat ar stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķi. Lai piešķirtu līdzekļus, nabadzības un atstumtības novērtēšanā tiek 
ņemti vērā tikai 2 no 4 stratēģijas „Eiropa 2020” rādītājiem, proti, to iedzīvotāju skaits, kuri 
cieš no smagas materiālās nenodrošinātības, kā arī to iedzīvotāju skaits, kuri dzīvo 
mājsaimniecībās ar ļoti zemu darba intensitāti. Ar šiem diviem kritērijiem netiek aptverta to 
iedzīvotāju daļa, kas atrodas atstumtībā vai nabadzībā ar atstumtības risku. Regulas 4. pantā ir 
galvenokārt minēti bezpajumtnieki un bērni.



PE504.229v02-00 4/77 AD\930763LV.doc

LV

c) Papildus pārtikas sadalei daļa no fonda līdzekļiem var tikt izmantota pirmās 
nepieciešamības preču (apģērba) iegādei bezpajumtniekiem un bērniem. Ar fonda līdzekļiem 
var atbalstīt arī sociālās integrācijas pasākumus.

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka, ņemot vērā vistrūcīgāko personu uzturam piešķirto 
līdzekļu nepietiekamību, nevajadzētu piešķirt pārāk daudz līdzekļu citām ar pārtikas 
nodrošinātību nesaistītām darbībām. Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka sociālā integrācija ir 
nepieciešama, taču šī problēma jau tiek risināta — dalībvalstis nākamajās valsts programmās 
tai piešķīrušas 20 % no ESF finansējuma.

2) Ļoti stingri un sarežģīti fonda piemērošanas noteikumi

Lielākā daļa fonda regulējuma priekšlikumu ir izstrādāti, izmantojot pašreizējos struktūrfondu 
noteikumus, un rada pārmērīgi lielu administratīvo slogu. Priekšlikumā izklāstītie pārvaldības 
nosacījumi neatbilst fonda mērķim par elastīgu un individuālu pieeju ārkārtas situācijās.
Turklāt, lai īstenotu pasākumus, ir nepieciešams paredzēt apropriācijas, kas vairākām 
dalībvalstīm varētu sagādāt grūtības.

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka tik sarežģīta īstenošana var apdraudēt fonda efektivitāti un 
radīt paradoksālu situāciju, t. i., līdzekļi ir pieejami, taču netiek izmantoti.

3) 2014. gads — problemātisks pārejas posms

Ņemot vērā fonda īstenošanas sarežģītību, ir liela varbūtība, ka tā tiks sākta tikai 2014. gada 
rudenī. Tas ir pārāk vēlu, lai 2014. gadā apmierinātu vistrūcīgāko personu pamatvajadzības.

III. Atzinuma sagatavotāja priekšlikumi

Attiecībā uz budžetu un principiem:

 saglabāt finansējumu pašreizējā līmenī, t. i., 3,5 miljardu apmērā uz 7 gadiem;
 saglabāt kā mērķauditoriju iedzīvotājus, kas atbilst četriem ES stratēģijā „Eiropa 

2020” noteiktajiem rādītājiem;
 atbilstoši vistrūcīgāko personu pamatvajadzībām piešķirt prioritāti pārtikai, sniedzot 

katrai dalībvalstij rīcības brīvību attiecībā uz atbalsta piešķiršanu tai iedzīvotāju daļai, 
kam tas ir visvairāk nepieciešams;

 lai nodrošinātu fonda efektivitāti, Savienībai cīņā pret nabadzību un atstumtību 
jāizmanto visaptveroša un saskaņota pieeja, kas aptver cilvēka vajadzības. Šajos 
apstākļos ir jāmobilizē visa Savienības politika un pieejamie līdzekļi: ESF, ELFLA, 
ERAF u. c.;

 joprojām jābūt iespējai izmantot intervences produktu krājumus, kurus paredzēts 
izdalīt vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem. Tomēr atzinuma sagatavotājs vēlas uzsvērt, ka 
krājumu vērtību nevajadzētu atrēķināt no fondam piešķirtajiem līdzekļiem;

 jāveicina arī pārtikas ziedojumi.

Attiecībā uz 2014. gadu jeb pārejas posmu:
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 ir jāsniedz priekšlikums pārejas posma risinājumam. Atbilstoši VPAP modelim 
Eiropas apropriācijas, kas piešķirtas no dažādiem fondiem, varētu darīt pieejamas 
visām dalībvalstīm, lai tās sāktu īstenot savas programmas.

IV. Iespējami papildu KLP ieguldījumi fondā — atzinuma sagatavotāja priekšlikumi

a) Pārtikas ziedojumu sekmēšana, samazinot pārtikas izšķērdēšanu

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka ir jācīnās pret pārtikas izšķērdēšanu, kas ir reāla problēma 
Eiropā. Komisija un Eiropas Parlaments (ar 2012. gada 19. janvāra rezolūciju1 — S. Caronna
ziņojums) uzskatīja, ka pārtikas izšķērdēšana visā ķēdē skaitliski ir līdzvērtīga aptuveni 
190 kg pārtikas gadā uz katru eiropieti.

Šajā saistībā atzinuma sagatavotājs ierosina:

 informēt patērētājus par dažām veselības aizsardzības norādēm, kuras paredzētas 
Kopienas tiesību aktos un kuras izvieto uz lauksaimniecības un pārtikas produktiem, 
piemēram, par norādēm „derīguma termiņš” un „ieteicamais derīguma termiņš”, jo tās 
patērētājiem ir ļoti neskaidras un izraisa ievērojamu pārtikas nelietderīgu 
izmantošanu;

 pārskatīt Eiropas tiesību aktus par lauksaimniecības produktu tirdzniecības 
standartiem (jo īpaši attiecībā uz augļiem un dārzeņiem), lai veicinātu nekalibrētu 
augļu un dārzeņu piedāvājumu;

 atzīt tiesības dibināt lielveikalu tīklus un tiesības izmantot tos, skaidri nosakot, ka 
tiem ir jāziedo nepārdotie pārtikas produkti.

b) ELFLA finansējuma mobilizēšana

Ir divi pasākumi, kas attiecas uz divām reformas lauku attīstības prioritātēm un var palīdzēt 
vistrūcīgākos iedzīvotājus labāk nodrošināt ar pārtiku.

– 3. prioritāte: veicināt pārtikas ķēdes un jo īpaši īso piegāžu ķēžu organizāciju. Samazinot 
starpnieku skaitu un veidojot sociālo saikni, šīs īsās ķēdes ļauj lauksaimniekam pareizi pārdot 
savus produktus par patērētājiem pieejamām cenām. Papildus varētu veikt ieguldījumus 
loģistikas un nepārdoto un konservēto produktu pārstrādes platformās.
– 6. prioritāte: sociālās integrācijas veicināšana, nabadzības samazināšana un ekonomiskā 
attīstība.

c) Gaidāmās augļu un dārzeņu TKO reformas izmantošana

Iedzīvotājiem, kas ir iekļauti fonda darbības jomā, jāspēj sevi nodrošināt ar sabalansētām un 
uzturvērtības ziņā pilnvērtīgām maltītēm. Augļi un dārzeņi ir svarīga maltītes daļa.
Pašreizējais regulējums ļauj šos produktus izplatīt bez maksas labdarības mērķiem, 
dalībvalstu vadītajiem nodibinājumiem un publiskajām iestādēm (slimnīcām, skolām, 
patversmēm u. c.). Galvenajām saņēmējām jābūt fonda partnerorganizācijām.

                                               
1 P7_TA-PROV(2012)0014.
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GROZĪJUMI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības 
un sociālo lietu komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Atbilstīgi 2010. gada 17. jūnija 
Eiropadomes secinājumiem, ar ko pieņēma 
Savienības gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes stratēģiju, Savienība 
un dalībvalstis ir izvirzījušas mērķi līdz 
2020. gadam vismaz par 20 miljoniem 
samazināt to cilvēku skaitu, kurus apdraud 
nabadzības un sociālās atstumtības risks.

(1) Tā kā pārtikas un lauksaimniecības 
produktu nodrošināšana un atbalsts 
vistrūcīgākajām personām ir ļoti 
nepieciešams un atbilstīgi 2010. gada 
17. jūnija Eiropadomes secinājumiem, ar 
ko pieņēma Savienības gudras, ilgtspējīgas 
un iekļaujošas izaugsmes stratēģiju, 
Savienība un dalībvalstis ir izvirzījušas 
mērķi līdz 2020. gadam vismaz par 
20 miljoniem samazināt to cilvēku skaitu, 
kurus apdraud nabadzības un sociālās 
atstumtības risks.

Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) To personu skaits, kuri cieš no 
materiālās nenodrošinātības vai pat dziļas
materiālās nenodrošinātības, Savienībā 
pieaug, un šie cilvēki bieži nespēj gūt 
labumu no pasākumiem, kas paredzēti 
iesaistīšanai darba tirgū un noteikti Regulā 
(ES) Nr. [… CPR] un jo īpaši Regulā (ES) 
Nr. [… ESF].

(2) To personu skaits, kuras cieš no 
nenodrošinātības ar pārtiku un materiālās 
nenodrošinātības vai pat ārkārtīgas
nenodrošinātības ar pārtiku un materiālās 
nenodrošinātības, Savienībā pieaug, un šie 
cilvēki bieži nespēj gūt labumu no 
pasākumiem, kas paredzēti iesaistīšanai 
darba tirgū un noteikti Regulā (ES) Nr. 
[… CPR] un jo īpaši Regulā (ES) Nr. 
[… ESF].
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Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums

2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2.a) Gandrīz viena ceturtā daļa Eiropas 
Savienības iedzīvotāju (119,6 miljoni) 
2010. gadā bija pakļauti nabadzības vai 
sociālās atstumtības riskam, un tas ir 
gandrīz par 4 miljoniem cilvēku vairāk
nekā 2009. gadā. No šiem 
119,6 miljoniem cilvēku 18 miljoni ir 
gandrīz katru dienu atkarīgi no 
labdarības organizāciju izsniegtām 
pārtikas pakām vai nodrošinātām 
ēdienreizēm.

Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Eiropas Vistrūcīgāko personu 
atbalstīšanas fondam (turpmāk “Fonds”) 
būtu jāstiprina sociālā kohēzija, veicinot 
nabadzības mazināšanu Savienībā ar 
atbalstu valsts shēmām, kas sniedz 
nefinansiālu palīdzību vistrūcīgākajām 
personām, lai mazinātu nenodrošinātību ar 
pārtiku, bērnu bezpajumtniecību un 
materiālo nenodrošinātību.

(4) Eiropas Vistrūcīgāko personu 
atbalstīšanas fondam (turpmāk „Fonds”) 
būtu jāstiprina sociālā kohēzija, veicinot 
nabadzības mazināšanu Savienībā ar 
atbalstu, galvenokārt nodrošinot pārtikas 
piegādes, valsts shēmām, kas sniedz 
nefinansiālu palīdzību vistrūcīgākajām 
personām, lai mazinātu nenodrošinātību ar 
pārtiku un materiālo nenodrošinātību, jo 
īpaši bērnu un bezpajumtnieku vidū.

Pamatojums

Simboliskā summa, ko piedāvā šis fonds, galvenokārt jāizmanto ārkārtas pārtikas piegādēm. 
Tomēr dalībvalstis nekādā gadījumā nedrīkst uzskatīt šo fondu par iespēju samazināt valsts 
finansējumu nabadzības izskaušanas un sociālās reintegrācijas programmām, kuras paliek 
dalībvalstu atbildībā.
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Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.a) Fonds nevar aizstāt valsts politiku, 
ko dalībvalstu valdības īsteno, lai 
mazinātu vajadzību pēc ārkārtas pārtikas 
palīdzības un izstrādātu ilgtspējīgus 
mērķus un politikas nostādnes bada, 
nabadzības un sociālās atstumtības 
pilnīgai izskaušanai.

Pamatojums

Dalībvalstīm arī turpmāk jāveido ilglaicīgi un ilgtspējīgi projekti nabadzības, trūkuma un 
sociālās atstumtības izskaušanai. Šo atbildību nekādā gadījumā nedrīkst aizstāt vai 
samazināt, izmantojot Eiropas Fonda līdzekļus.

Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Šie noteikumi nodrošina, ka atbalstītās 
darbības atbilst piemērojamiem Savienības 
un valsts tiesību aktiem jo īpaši attiecībā uz 
to preču drošumu, kas tiek izdalītas
vistrūcīgākajām personām.

(6) Šie noteikumi nodrošina, ka atbalstītās 
darbības atbilst piemērojamiem Savienības 
un valsts tiesību aktiem jo īpaši attiecībā uz 
to preču drošumu un pārtikas produktu 
kvalitāti, kas tiek izdalīti vistrūcīgākajām 
personām.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6.a) Ar noteikumiem vajadzētu garantēt 
Fonda atbilstību Savienības sociālajai un 
vides politikai, piemēram, centieniem 
apkarot pārtikas izšķērdēšanu.
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Pamatojums

Pārtikas izšķērdēšana ir problēma, kura Eiropā izraisījusi lielu sašutumu un kuru Eiropas 
Savienība ir nolēmusi apkarot. Visiem Fonda dalībniekiem vajadzētu integrēt tādus rīkus un 
mehānismus, kas palīdz apkarot pārtikas izšķērdēšanu.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai izveidotu atbilstošu finanšu shēmu, 
Komisijai, izmantojot objektīvu un 
caurredzamu metodi, kas ņem vērā 
atšķirības starp nabadzību un materiālo 
nenodrošinātību, ar īstenošanas aktiem 
būtu jānosaka kopējo resursu sadalījums pa 
gadiem un dalībvalstīm.

(7) Lai izveidotu atbilstošu finanšu shēmu, 
Komisijai, izmantojot objektīvu un 
pārredzamu metodi, kas ņem vērā 
atšķirības starp nabadzību un materiālo 
nenodrošinātību, piemēram, relatīvo 
nabadzības slieksni, un ņemot vērā to 
cilvēku skaitu, kas katrā dalībvalstī ir 
klasificējami kā vistrūcīgākie, ar 
īstenošanas aktiem būtu jānosaka kopējo 
resursu sadalījums pa gadiem un 
dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Katras dalībvalsts darbības programmā 
būtu jānorāda un jāpamato risināmās 
materiālās nenodrošinātības formas un 
jāapraksta tās vistrūcīgākajām personām 
paredzētās palīdzības mērķi un īpatnības, 
ko nodrošinās valsts shēmas. Tajā būtu 
jāietver arī elementi, kas vajadzīgi, lai 
nodrošinātu efektīvu un lietderīgu darbības
programmas īstenošanu.

(8) Katras dalībvalsts darbības programmā 
būtu jānorāda un jāpamato risināmās 
materiālās nenodrošinātības formas un 
jāapraksta tās vistrūcīgākajām personām 
paredzētās palīdzības mērķi un īpatnības, 
ko nodrošinās valsts shēmas. Pārtikas 
pieejamības trūkumam būtu jākļūst par 
pirmo problēmu, ko risina dalībvalstis. 
Programmā būtu jāietver arī elementi, kas 
vajadzīgi, lai nodrošinātu tās efektīvu un 
lietderīgu īstenošanu.
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Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai uzlabotu katras darbības 
programmas kvalitāti un plānojumu un 
novērtētu Fonda efektivitāti un lietderību, 
jāveic ex ante un ex post izvērtēšana. Šī 
izvērtēšana būtu jāpapildina ar 
apsekojumiem par vistrūcīgākajām 
personām, kas saņēmušas atbalstu no 
darbības programmas, un vajadzības 
gadījumā ar izvērtēšanu plānošanas 
periodā. Saistībā ar to būtu jānosaka 
dalībvalstu un Komisijas atbildība.

(12) Lai uzlabotu katras darbības 
programmas kvalitāti un plānojumu un 
novērtētu Fonda efektivitāti un lietderību, 
jāveic izvērtēšana.

Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Pilsoņiem ir tiesības zināt, kā un 
kādam mērķim tiek ieguldīti Savienības 
finanšu līdzekļi. Lai nodrošinātu plašu 
informācijas izplatīšanu par Fonda 
panākumiem un lai nodrošinātu 
finansēšanas darbību pieejamību un 
caurredzamību, būtu jāizveido sīki 
izstrādāti noteikumi par informāciju un 
saziņu, jo īpaši attiecībā uz dalībvalstu un 
saņēmējinstitūciju atbildību.

(13) Pilsoņiem ir tiesības zināt, kā un 
kādam mērķim tiek ieguldīti Savienības 
finanšu līdzekļi. Lai nodrošinātu plašu 
informācijas izplatīšanu par Fonda 
panākumiem un lai nodrošinātu 
finansēšanas darbību pieejamību un 
pārredzamību, būtu jāizveido sīki izstrādāti 
noteikumi par informāciju un saziņu, jo 
īpaši attiecībā uz dalībvalstu un 
saņēmējinstitūciju atbildību, neapdraudot 
galīgo saņēmēju cieņu.
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Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai Savienības resursiem 
nodrošinātu daudzkāršotāja efektu, 
nepieciešams noteikt maksimālo 
līdzfinansējuma apmēru, ko no Fonda 
piešķir darbības programmām, un 
vienlaikus būtu jāuzlabo to dalībvalstu 
situācija, kuras uz laiku saskārušās ar 
budžeta grūtībām.

(15) Minimālajam finansējuma apmēram, 
ko no Fonda piešķir darbības 
programmām, vajadzētu būt 85 %. 
Turklāt, lai nodrošinātu pēc iespējas 
lielāku Fonda  līdzekļu izmantojumu, 
būtu atbilstīgi risināt situāciju 
dalībvalstīs, kuras uz laiku ir saskārušās ar 
budžeta grūtībām.

Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Visā Savienībā attiecībā uz Fondu 
būtu jāpiemēro vienveidīgi un taisnīgi 
noteikumi par attiecināmības periodu, 
darbībām un izdevumiem. Attiecināmības 
nosacījumos būtu jāatspoguļo Fonda mērķu 
īpašais raksturs un mērķauditorija, proti, 
būtu vajadzīgi pienācīgi darbību 
attiecināmības nosacījumi, kā arī atbalsta 
formas un atmaksāšanas nosacījumi.

(16) Visā Savienībā attiecībā uz Fondu 
būtu jāpiemēro vienkārši, vienveidīgi un 
taisnīgi noteikumi par attiecināmības 
periodu, darbībām un izdevumiem. 
Attiecināmības nosacījumos būtu 
jāatspoguļo Fonda mērķu īpašais raksturs 
un mērķauditorija, proti, būtu vajadzīgi 
vienkārši un pienācīgi darbību 
attiecināmības nosacījumi, kā arī atbalsta 
formas un atmaksāšanas nosacījumi.

Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums

16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16.a) Brīvprātīgie paveic lielu daļu 
darba, ko uzņemas asociācijas, kas 
nodrošina ar pārtiku Eiropas 
vistrūcīgākos iedzīvotājus. Tādēļ 
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nevajadzētu pārāk sarežģīt pieteikšanās 
procesu Fonda līdzekļu saņemšanai.

Pamatojums

Kaut arī Eiropas fondu proporcionāla kontrole ir būtiska, lai nodrošinātu to pareizu 
izmantošanu, svarīgi ir arī tas, lai tie, kam ir vajadzība, varētu saņemt pieejamo finansējumu. 
Tādēļ pieteikšanās procesu Fonda izmantošanai nevajadzētu pārāk sarežģīt.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Eiropas Parlamenta un Padomes 
regula [priekšlikums], ar ko izveido 
lauksaimniecības produktu tirgu kopīgo 
organizāciju (vienotā KTO regula), paredz, 
ka produktus, kas iepirkti publiskā sektora 
intervencē, var realizēt, darot tos pieejamus 
vistrūcīgākajām personām adresētai 
pārtikas izdalīšanas shēmai, ja vien 
attiecīgā shēma to paredz. Ņemot vērā, ka 
atkarībā no apstākļiem pārtikas ieguve no 
šādu krājumu izmantošanas, apstrādes vai 
pārdošanas varētu būt ekonomiski 
vislabākais variants, šajā regulā ir lietderīgi 
paredzēt tādu iespējamību. Summas, ko 
iegūst darījumos, kas skar šādus krājumus, 
būtu jāizmanto vistrūcīgāko personu 
interesēs, un tās nebūtu jāizmanto, lai 
mazinātu dalībvalstu pienākumu 
līdzfinansēt programmu. Lai intervences 
krājumu un no tiem gūto ienākumu 
izmantošana būtu iespējami efektīva, 
Komisijai saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. [KTO] 19. panta e) punktu būtu 
jāpieņem īstenošanas akti, ar ko iedibina 
procedūru, kā izmantot, apstrādāt vai 
pārdot produktus no intervences krājumiem 
vistrūcīgāko personu programmas 
vajadzībām.

(17) Eiropas Parlamenta un Padomes 
regula [priekšlikums], ar ko izveido 
lauksaimniecības produktu tirgu kopīgo 
organizāciju (vienotā KTO regula), paredz, 
ka produktus, kas iepirkti publiskā sektora 
intervencē, var realizēt, darot tos pieejamus 
vistrūcīgākajām personām adresētai 
pārtikas izdalīšanas shēmai, ja vien 
attiecīgā shēma to paredz. Ņemot vērā, ka 
atkarībā no apstākļiem pārtikas ieguve no 
šādu krājumu izmantošanas, apstrādes vai 
pārdošanas varētu būt ekonomiski 
vislabākais variants, šajā regulā ir lietderīgi 
paredzēt tādu iespējamību. Summas, ko 
iegūst darījumos, kas skar šādus krājumus, 
būtu jāizmanto vistrūcīgāko personu 
interesēs papildus Fonda līdzekļiem, taču 
izmantošanas izmaksas netiek atskaitītas 
no piešķirtajām apropriācijām. Lai 
intervences krājumu un no tiem gūto 
ienākumu izmantošana būtu iespējami 
efektīva, Komisijai saskaņā ar Regulas
(ES) Nr. [KTO] 19. panta e) punktu būtu 
jāpieņem īstenošanas akti, ar ko iedibina 
procedūru, kā izmantot, apstrādāt vai 
pārdot produktus no intervences krājumiem 
vistrūcīgāko personu programmas 
vajadzībām.
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Pamatojums

Intervences produktu krājumus, ja tādi ir, vajadzētu pievienot, bet tos nevajadzētu atskaitīt no 
piešķirtajiem līdzekļiem, lai partnerorganizācijas varētu prognozēt apropriācijas, kas tām tiks 
piešķirtas.

Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums

17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17.a) Tomēr, izmantojot intervences 
krājumus un pārtiku, ko citādi izmestu 
atkritumos, nemazinās vajadzība 
organizēt pareizu piegādes pārvaldību un 
saprātīgu pārtikas ķēdes pārvaldību, kas 
novērš regulāru strukturālu 
pārprodukciju un pielāgo ražošanu 
Eiropā pieprasījumam. 

Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums

17.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17.b) Lai nodrošinātu plašu sabiedrības 
atbalstu vistrūcīgākajām personām un 
cīnītos pret pārtikas izšķērdēšanu, 
dalībvalstīm jānovērš šķēršļi, kas traucē 
uzņēmumiem nodot pārtikas produktus 
vai pirmās nepieciešamības patēriņa 
preces pārtikas bankām, pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām un citiem 
iesaistītajiem dalībniekiem.

Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums

19. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Saskaņā ar dalītas pārvaldības 
principu dalībvalstīm ar savu pārvaldības 
un kontroles sistēmu būtu jāuzņemas 
galvenā atbildība par savas darbības 
programmas īstenošanu un kontroli.

(19) Saskaņā ar dalītas pārvaldības 
principu dalībvalstīm ar savu pārvaldības 
un kontroles sistēmu būtu jāuzņemas 
galvenā atbildība par savas darbības 
programmas īstenošanu un kontroli, 
pastāvīgi cenšoties efektīvi rīkoties un 
samazināt birokrātiju.

Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums

21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Dalībvalstīm attiecībā uz savu 
darbības programmu jānorīko vadošā 
iestāde, sertifikācijas iestāde un 
funkcionāli neatkarīga revīzijas iestāde.
Lai nodrošinātu dalībvalstīm elastību 
kontroles sistēmu izveidē, ir lietderīgi 
paredzēt iespēju vadošajai iestādei veikt 
sertifikācijas iestādes uzdevumus. Būtu 
jāļauj dalībvalstīm arī norīkot 
starpniekinstitūcijas konkrētu vadošās 
iestādes vai sertifikācijas iestādes 
uzdevumu veikšanai. Tādā gadījumā 
dalībvalstij būtu precīzi jānosaka šādas 
starpniekinstitūcijas atbildība un 
uzdevumi.

(21) Dalībvalstīm attiecībā uz savu 
darbības programmu jānorīko kompetentas 
iestādes Fonda pareizas pārvaldības 
nodrošināšanai. Dalībvalstīm būtu 
jāuzņemas pienācīgas administratīvās un 
fiziskās pārbaudes un jāparedz sankcijas 
pārkāpumu gadījumos, lai nodrošinātu, 
ka darbības programmas tiek īstenotas 
saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem.

Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums

22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Vadošajai iestādei ir lielāka atbildība 
par Fonda efektīvu un lietderīgu 
īstenošanu, un tādējādi tā veic vairākus 
uzdevumus, kas saistīti ar programmas 
pārvaldību un uzraudzību, finanšu 

svītrots
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pārvaldību un kontroli, kā arī projektu 
atlasi. Būtu jānosaka tās atbildība un 
uzdevumi.

Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums

23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Sertifikācijas iestādei būtu 
jāsagatavo un jāiesniedz Komisijai 
maksājumu pieteikumi. Tai būtu 
jāsagatavo gada pārskats, kur apliecina 
gada pārskata pilnīgumu, precizitāti un 
ticamību, un to, ka pārskatā norādītie 
izdevumi atbilst piemērojamajiem 
Savienības un valstu noteikumiem. Būtu 
jānosaka tās atbildība un uzdevumi.

svītrots

Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums

24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Revīzijas iestādei būtu jānodrošina, 
lai notiktu pārvaldības un kontroles 
sistēmu revīzija, pamatojoties uz atbilstoši 
atlasītām darbībām un uz gada pārskatu. 
Būtu jānosaka tās atbildība un uzdevumi.

svītrots

Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums

25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Neskarot Komisijas pilnvaras 
attiecībā uz finanšu kontroli, ar šo regulu 
būtu jānodrošina dalībvalstu un 
Komisijas sadarbība un jāiedibina 

svītrots
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kritēriji, kas ļauj Komisijai saistībā ar tās 
valsts sistēmu kontroles stratēģiju noteikt 
valsts revīzijas institūciju nodrošinātās 
ticamības līmeni.

Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums

26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Būtu jānosaka Komisijas pilnvaras 
un pienākumi pārbaudīt, vai pārvaldības 
un kontroles sistēmas darbojas efektīvi, 
un pieprasīt dalībvalsts rīcību. Turklāt, lai 
izdarītu secinājumus par Fonda darbības 
rezultātiem, būtu jāpilnvaro Komisija 
veikt revīziju par jautājumiem, kas saistīti 
ar pareizu finanšu pārvaldību.

svītrots

Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums

27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Katru gadu būtu jāizpilda Savienības 
budžeta saistības. Lai nodrošinātu efektīvu 
programmas pārvaldību, būtu jāparedz 
kopīgi noteikumi par starpposma 
maksājumu pieprasījumiem, un gada un 
galīgā atlikuma maksājumiem.

(27) Katru gadu būtu jāizpilda Savienības 
budžeta saistības. Lai nodrošinātu efektīvu 
programmas pārvaldību, būtu jāparedz 
vienkārši kopīgi noteikumi par starpposma 
maksājumu pieprasījumiem un gada un 
galīgā atlikuma maksājumiem.

Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums

32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Lai nodrošinātu, ka izdevumi, ko 
līdzfinansē no Savienības budžeta, ikvienā 
konkrētajā finanšu gadā, tiek izmantoti 

(32) Lai nodrošinātu, ka izdevumi, ko 
finansē no Savienības budžeta, ikvienā 
konkrētajā finanšu gadā tiek izmantoti 
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saskaņā ar piemērojamajiem noteikumiem, 
būtu jāizveido atbilstošs satvars pārskatu 
gada pārbaudei un akceptēšanai. Šajā 
satvarā norīkotajām institūcijām par 
darbības programmu būtu jāiesniedz 
Komisijai pārvaldības deklarācija, kam 
pievienots apliecināts gada pārskats, 
revīzijas nobeiguma ziņojumu gada 
kopsavilkums, veikto kontroļu gada 
kopsavilkums un neatkarīgas revīzijas 
atzinums un kontroles ziņojums.

saskaņā ar piemērojamajiem noteikumiem, 
būtu jāizveido atbilstošs un vienkāršs
satvars pārskatu gada pārbaudei un
akceptēšanai. Šajā satvarā norīkotajām 
institūcijām par darbības programmu būtu 
jāiesniedz Komisijai pārvaldības 
deklarācija, kam pievienots apliecināts 
gada pārskats, revīzijas nobeiguma 
ziņojumu gada kopsavilkums, veikto 
kontroļu gada kopsavilkums un neatkarīgas 
revīzijas atzinums un kontroles ziņojums.

Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums

35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Darbību revīzijas biežumam vajadzētu 
būt samērīgam ar Savienības atbalsta 
apjomu no Fonda. Konkrēti, veikto revīziju 
skaits būtu jāsamazina, ja kopējie 
attiecināmie izdevumi vienai darbībai 
nepārsniedz EUR 100 000. Tomēr, ja ir 
pierādījumi par pārkāpumu vai krāpšanu, 
būtu vajadzīga iespēja veikt revīziju 
jebkurā laikā, arī revīzijas parauga ietvaros. 
Lai Komisijas veiktās revīzijas līmenis būtu 
samērīgs ar risku, Komisijai vajadzētu būt 
iespējai samazināt darbības programmu 
revīzijas, ja netiek konstatēti nopietni 
pārkāpumi vai arī tad, ja var paļauties uz 
revīzijas iestādi. Turklāt revīzijas apjomam 
ir jābūt tādam, lai pilnībā būtu ņemti vērā 
Fonda mērķi un mērķpopulācijas 
īpatnības.

(35) Darbību revīzijas biežumam vajadzētu 
būt samērīgam ar Savienības atbalsta 
apjomu no Fonda. Konkrēti, veikto revīziju 
skaits būtu jāsamazina, ja kopējie 
attiecināmie izdevumi vienai darbībai 
nepārsniedz EUR 100 000. Tomēr, ja ir 
pierādījumi par pārkāpumu vai krāpšanu, 
būtu vajadzīga iespēja veikt revīziju 
jebkurā laikā, arī revīzijas parauga ietvaros. 
Lai Komisijas veiktās revīzijas līmenis 
būtu samērīgs ar risku, Komisijai vajadzētu 
būt iespējai samazināt darbības programmu 
revīzijas, ja netiek konstatēti nopietni 
pārkāpumi vai arī tad, ja var paļauties uz 
revīzijas iestādi. Turklāt revīzijas apjomam 
ir jābūt tādam, lai pilnībā būtu ņemti vērā 
Fonda mērķi un mērķpopulācijas īpatnības 
un tas, ka Fonda saņēmējinstitūcijas ir 
brīvprātīgas organizācijas.

Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums

41. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Šī regula ievēro pamattiesības un ņem 
vērā principus, kas jo īpaši atzīti Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā, tostarp 
respektēt cilvēka cieņu un privātās un 
ģimenes dzīves neaizskaramību, tiesības uz 
personas datu aizsardzību, bērnu un vecu 
cilvēku tiesības, vīriešu un sieviešu 
līdztiesību, kā arī uz diskriminācijas 
aizliegumu. Šī regula jāpiemēro saskaņā ar 
minētajām tiesībām un principiem.

(41) Šī regula ievēro pamattiesības un ņem 
vērā principus, kas jo īpaši atzīti Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā, tostarp 
respektēt cilvēka cieņu un privātās un 
ģimenes dzīves neaizskaramību, tiesības uz 
personas datu aizsardzību, bērnu tiesības, 
tiesības uz sociālo palīdzību un mājokli,
vecu cilvēku tiesības, vīriešu un sieviešu 
līdztiesību, kā arī uz diskriminācijas 
aizliegumu. Šī regula jāpiemēro saskaņā ar 
minētajām tiesībām un principiem.

Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums

41.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41.a) Lai izvairītos no pārtikas palīdzības 
krasas samazināšanās gadījumā, ja šīs 
regulas īstenošana 2014. gada sākumā 
aizkavējas, Komisijai būtu jāīsteno 
nepieciešamie pārejas pasākumi, lai 
nodrošinātu to, ka personas, kurām 
nepieciešama pārtikas palīdzība, necieš no 
pārtikas trūkuma.

Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu izveido Eiropas 
Vistrūcīgāko personu atbalstīšanas fondu 
(turpmāk “Fonds”) uz laika posmu no 
2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 
31. decembrim un nosaka Fonda mērķus, tā 
darbības jomu, pieejamos finanšu līdzekļus 
un to piešķiršanas kritērijus, un 
noteikumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 

Ar šo regulu izveido Eiropas Vistrūcīgāko 
personu atbalstīšanas fondu (turpmāk 
„Fonds”) uz laika posmu no 2014. gada 
1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim 
un nosaka Fonda mērķus, tā darbības jomu, 
pieejamos finanšu līdzekļus un to 
piešķiršanas kritērijus, un noteikumus, kas 
vajadzīgi, lai nodrošinātu Fonda efektivitāti 
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Fonda efektivitāti. un vienkāršu izmantošanu.

Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) “vistrūcīgākās personas” ir fiziskas 
personas — indivīdi, ģimenes, 
mājsaimniecības vai grupas, kurās ietilpst 
šādi cilvēki —, kuru nepieciešamība pēc 
palīdzības noteikta pēc objektīviem 
kritērijiem, ko pieņēmušas valsts 
kompetentās iestādes vai ko noteikušas 
partnerorganizācijas un apstiprinājušas 
minētās kompetentās iestādes;

(1) „vistrūcīgākās personas” ir fiziskas 
personas — indivīdi, ģimenes, 
mājsaimniecības vai grupas, kurās ietilpst 
šādi cilvēki —, kuru nepieciešamība pēc 
palīdzības noteikta pēc objektīviem 
kritērijiem, ko definējušas valsts 
kompetentās iestādes sadarbībā ar 
partnerorganizācijām, proti, valsts, 
reģionālām vai vietējām organizācijām, 
kas nodarbojas ar pārtikas produktu 
izsniegšanu vistrūcīgākajām personām vai 
sniedz palīdzību bezpajumtniekiem un 
cilvēkiem, kas ir nonākuši nabadzībā vai 
ir sociāli atstumti;

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) “partnerorganizācijas” ir publikā
sektora institūcijas vai bezpeļņas 
organizācijas, kas tieši vai ar citu 
partnerorganizāciju starpniecību piegādā 
pārtiku vai preces vistrūcīgākajām 
personām un kā darbības izvēlējusies 
vadošā iestāde saskaņā ar 29. panta 
3. punkta b) apakšpunktu;

(2) „partnerorganizācijas” ir publiskā
sektora institūcijas vai bezpeļņas 
organizācijas, kura tieši vai ar citu 
partnerorganizāciju starpniecību piegādā 
pārtiku un preces vistrūcīgākajām 
personām un kuras darbības izvēlējusies 
vadošā iestāde saskaņā ar 29. panta 
3. punkta b) apakšpunktu;

Pamatojums

Uzturs ir galvenā pamatvajadzība, kas ļauj partnerorganizācijām un dalībvalstīm sazināties 
ar personām, kuras ir sociāli atstumtas. Tas ir vislabākais līdzeklis, kā nodrošināt fonda 
efektivitāti.
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Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums

2. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) “saņēmējinstitūcija” ir publiska vai 
privāta institūcija, kas atbild par darbību 
sākšanu vai sākšanu un īstenošanu;

(6) „saņēmējinstitūcija” ir bezpeļņas 
organizācija, publiska vai privāta 
institūcija, izņemot tirdzniecības 
uzņēmumus, kura atbild par darbību 
sākšanu vai sākšanu un īstenošanu;

Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums

2. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) “galīgais saņēmējs” ir vistrūcīgākā 
persona, kas saņem pārtiku vai preces 
un/vai izmanto papildpasākumus;

(7) „galīgais saņēmējs” ir vistrūcīgākā 
persona, kas saņem pārtiku vai preces un
izmanto iespējamus papildpasākumus;

Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums

2. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) “starpniekinstitūcija” ir publiskā vai 
privātā sektora institūcija, kas darbojas 
vadošās iestādes vai sertifikācijas iestādes 
atbildībā vai kas šo iestāžu vārdā veic 
pienākumus saistībā ar saņēmējinstitūciju 
īstenošanas darbībām;

(9) „starpniekinstitūcija” ir bezpeļņas 
organizācija, publiskā vai privātā sektora 
institūcija, izņemot tirdzniecības 
uzņēmumus, kura darbojas vadošās 
iestādes vai sertifikācijas iestādes atbildībā 
vai kura šo iestāžu vārdā veic pienākumus 
saistībā ar saņēmējinstitūciju īstenošanas 
darbībām;

Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums

3. pants 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Fonds veicina sociālo kohēziju Savienībā, 
palīdzot saskaņā ar stratēģiju 
“Eiropa 2020” sasniegt mērķi samazināt 
nabadzību vismaz par 20 miljoniem 
cilvēku, kurus apdraud nabadzības un 
sociālās atstumtības risks. Sniedzot 
nefinansiālu palīdzību vistrūcīgākajām 
personām, Fonds palīdz sasniegt konkrēto 
mērķi Savienībā mazināt nabadzības 
ļaunākās formas. To, cik lielā mērā mērķis 
sasniegts, mērī ar to cilvēku skaitu, kas 
saņem palīdzību no Fonda.

Fonds veicina sociālo un teritoriālo
kohēziju Savienībā, palīdzot saskaņā ar 
stratēģiju „Eiropa 2020” sasniegt mērķi 
samazināt nabadzību vismaz par 
20 miljoniem cilvēku, kurus apdraud 
nabadzības un sociālās atstumtības risks.
Sniedzot nefinansiālu palīdzību 
vistrūcīgākajām personām un veidojot 
vietējas un reģionālas pārtikas piegādes 
ķēdes, kas paredzētas vistrūcīgākajām 
personām, lai nodrošinātu tās ar 
barojošu, veselīgu un kvalitatīvu pārtiku, 
pienācīgu uzsvaru liekot uz svaigiem un 
sezonas produktiem, Fonds palīdz sasniegt 
konkrēto mērķi Savienībā mazināt 
nabadzības ļaunākās formas, pirmām 
kārtām nenodrošinātību ar pārtiku. To, 
cik lielā mērā mērķis sasniegts, mēra ar to 
cilvēku skaitu, kas saņem palīdzību no 
Fonda, un ar vietējo un reģionālo pārtikas 
piegādes tīklu izmantošanas rādītājiem.

Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums

3. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Fondu izmanto kā papildinājumu valstu 
stratēģijām, nevis lai aizstātu vai 
samazinātu valstu ilglaicīgās un 
ilgtspējīgās nabadzības izskaušanas un 
sociālās integrācijas programmas, kas 
paliek dalībvalstu atbildībā.

Pamatojums

Dalībvalstīm arī turpmāk jāveido ilglaicīgi un ilgtspējīgi projekti nabadzības, trūkuma un 
sociālās atstumtības izskaušanai. Šo atbildību nekādā gadījumā nedrīkst aizstāt vai 
samazināt, izmantojot Eiropas Fonda līdzekļus.
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Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Fonds atbalsta valsts shēmas, kurās ar 
dalībvalstu atlasītu partnerorganizāciju 
starpniecību vistrūcīgākajam personām
tiek izdalīti pārtikas produkti un pirmās 
nepieciešamības preces, kas domāti 
personīgai lietošanai bezpajumtniekiem 
vai bērniem.

1. Fonds atbalsta valsts shēmas, kurās ar 
dalībvalstu atlasītu partnerorganizāciju 
starpniecību vistrūcīgāko personu 
personīgai lietošanai kā prioritāra 
kategorija tiek izdalīti veselīgi pārtikas 
produkti un pēc tam pirmās 
nepieciešamības preces.

Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums

5. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Atbilstoši savai atbildībai Komisija un 
dalībvalstis nodrošina koordināciju ar 
Eiropas Sociālo fondu un citām Savienības 
politikas jomām un instrumentiem.

(6) Atbilstoši savai atbildībai Komisija un 
dalībvalstis nodrošina koordināciju ar 
Eiropas Sociālo fondu un citām Savienības 
politikas jomām un instrumentiem, 
piemēram, Eiropas Lauksaimniecības 
fondu lauku attīstībai saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (EK) 
Nr. XXX/XXXX par atbalstu lauku 
attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) 5. panta 
3. prioritāti (veicināt pārtikas aprites 
organizāciju) un 6. prioritāti (veicināt 
sociālo integrāciju un nabadzības 
samazināšanu).

Pamatojums

Lai nodrošinātu efektivitāti, Savienībai cīņā pret nabadzību un atstumtību jāizmanto 
visaptveroša un saskaņota pieeja, kas aptver cilvēka vajadzības. Ņemot vērā šos nosacījumus, 
šķiet būtiski mobilizēt visas Savienības politikas jomas un visus pieejamos līdzekļus, tostarp 
ELFLA. 
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Grozījums Nr. 40
Regulas priekšlikums

5. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Komisija un dalībvalstis nodrošina 
Fonda efektivitāti, jo īpaši veicot 
uzraudzību, ziņošanu un izvērtēšanu.

(8) Komisija un dalībvalstis nodrošina 
Fonda efektivitāti, jo īpaši veicot 
uzraudzību, ziņošanu un izvērtēšanu. Tās 
arī informē sabiedrību par Fonda 
sasniegumiem un piešķirto līdzekļu 
izmantošanu.

Grozījums Nr. 41
Regulas priekšlikums

5. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Komisija un dalībvalstis veic savus 
attiecīgos uzdevumus, kas saistīti ar 
Fondu, tiecoties mazināt administratīvo 
slogu saņēmējinstitūcijām.

(9) Komisija un dalībvalstis nodrošina 
Fonda efektivitāti, jo īpaši veicot 
uzraudzību, ziņošanu un novērtēšanu.
Tās rūpējas arī par to, lai 
partnerorganizācijām un
saņēmējinstitūcijām to būtu viegli īstenot.

Grozījums Nr. 42
Regulas priekšlikums

5. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Komisija un dalībvalstis nodrošina, lai 
tiktu veicināta vīriešu un sieviešu 
līdztiesība un dzimumu perspektīvas 
integrēšana dažādos Fonda īstenošanas 
posmos. Komisija un dalībvalstis attiecīgi 
rīkojas, lai nepieļautu, ka iegūstot piekļuvi 
Fondam, tiek pieļauta diskriminācija 
dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, 
reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, 
vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ.

(10) Komisija un dalībvalstis nodrošina, lai 
tiktu veicināta vīriešu un sieviešu 
līdztiesība un dzimumu perspektīvas 
integrēšana dažādos Fonda īstenošanas 
posmos. Komisija un dalībvalstis attiecīgi 
rīkojas, lai nepieļautu, ka, iegūstot piekļuvi 
Fondam, tiek pieļauta diskriminācija 
dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, 
reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, 
dzīvesvietas, vecuma vai seksuālās 
orientācijas dēļ.
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Pamatojums

Jānodrošina, lai dzīvesvieta, jo īpaši attālākos lauku apvidos, nekļūtu par šķērsli Fonda 
līdzekļu pieejamībai.

Grozījums Nr. 43
Regulas priekšlikums

5. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Fonda finansētās darbības atbilst 
piemērojamajiem Savienības un valstu 
tiesību aktiem. Proti, Fondu var izmantot 
vienīgi tam, lai atbalstītu tādas pārtikas vai 
preču izdalīšanu, kuras atbilst Savienības 
tiesību aktiem par patēriņa produktu 
drošumu.

(11) Fonda finansētās darbības atbilst 
piemērojamajiem Savienības un valstu 
tiesību aktiem. Proti, Fondu var izmantot 
vienīgi tam, lai atbalstītu tādas pārtikas vai 
preču izdalīšanu, kuras atbilst Savienības 
tiesību aktiem par patēriņa preču drošumu. 
Lai izvairītos no izšķērdēšanas un 
veicinātu tādu pārtikas produktu 
ziedošanu, kas nav pārdoti vai patērēti 
derīguma termiņa dēļ, un lai izvairītos no 
tādu pārtikas produktu izmešanas, ko no 
sanitārā viedokļa vēl varētu lietot, 
Komisijai būtu jāsniedz izplatītājiem un 
patērētājiem skaidrojums par galīgā 
derīguma termiņa un minimālā derīguma 
termiņa definīcijām, kas paredzētas 
Kopienas noteikumos.

Grozījums Nr. 44
Regulas priekšlikums

5. pants – 11.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11.a) Fonda finansētās darbības var 
attiekties arī uz tādu noteiktu 
lauksaimniecības produktu pārstrādi, kuri 
ļoti ātri bojājas, lai tos ilgāk saglabātu un 
varētu izdalīt vistrūcīgākajām personām, 
vienlaikus izvairoties no izšķērdēšanas. 
Šie produkti ir tādi lauksaimniecības 
produkti, ko vai nu nav novākuši ražotāji, 
vai nav pārdevuši izplatītāji. Tie var būt 
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arī augļi un dārzeņi, ko no tirgus izņem 
ražotāju grupas, izmantojot darbības 
fondus, un kurus saskaņā ar spēkā 
esošajiem tiesību aktiem var realizēt, 
nododot labdarības mērķiem vai 
dalībvalstu pilnvarotiem fondiem.

Grozījums Nr. 45
Regulas priekšlikums

5. pants – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Dalībvalstis un saņēmējinstitūcijas 
izvēlas pārtikas produktus un preces pēc 
objektīviem kritērijiem. Pārtikas produktu 
un attiecīgā gadījumā preču atlases 
kritērijos ņem vērā arī klimata un vides 
aspektus, tiecoties mazināt pārtikas 
atkritumu daudzumu.

(12) Dalībvalstis un saņēmējinstitūcijas 
izvēlas pārtikas produktus un preces pēc 
objektīviem un taisnīgiem kritērijiem, 
nodrošinot pārtikas preču un pirmās 
nepieciešamības preču piegādes prioritāti. 
Pārtikas produktu atlases kritērijos 
prioritāte tiek piešķirta Eiropas izcelsmes 
produktiem. Pārtikas produktu atlases 
kritēriji tiek noteikti tā, lai veicinātu 
galīgo saņēmēju veselīgu un sabalansētu 
uzturu. Pārtikas produktu un attiecīgā 
gadījumā preču atlases kritērijos ņem vērā 
arī klimata un vides aspektus, tiecoties 
mazināt pārtikas izšķērdēšanu.

Pamatojums

Pārtikas produktu un pirmās nepieciešamības preču piegādei jāpiešķir lielāka prioritāte nekā 
citām darbībām, lai nodrošinātu, ka gandrīz 43 miljoniem Eiropas iedzīvotāju, kuri nespēj 
sevi nodrošināt ar pārtiku pietiekamā daudzumā vai ar pienācīgas kvalitātes pārtiku, ir 
pieejams iztikas minimums.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
5. pants – 12.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12.a) Komisija, dalībvalstis un 
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partnerorganizācijas iesaistās cīņā pret 
pārtikas izšķērdēšanu visos pārtikas 
piegādes ķēdes posmos, jo īpaši īstenojot 
pasākumus, lai izmantotu pārtiku, kuru 
joprojām var lietot uzturā, bet vairs nevar 
pārdot.  Turklāt pārtikas izšķērdēšana 
jānovērš, arī izglītojot šajā jautājumā 
saņēmējus.

Grozījums Nr. 47
Regulas priekšlikums

5. pants – 12.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12.b) Komisija rūpējas par PVN 
noteikumu vienādu interpretēšanu visā 
Savienībā, lai iespējamie ziedotāji varētu 
ziedot pārtikas preces 
partnerorganizācijām, nenonākot 
neizdevīgā stāvoklī. 

Pamatojums

PVN ir nodoklis, ko maksā patērētājs. Ja piegādes uzņēmums nolemj veikt ziedojumus 
partnerorganizācijām, kas izplata produktus vistrūcīgākajām personām, šim uzņēmumam ir
jāsamaksā PVN par produktiem, par kuriem tā nav iekasējusi PVN. Šī situācija rada grūtības 
dalībvalstīs, jo īpaši attiecībā uz ES tiesību aktu par PVN interpretēšanu. Komisijai būtu 
dalībvalstīm jāsniedz precizējumi, lai veicinātu minēto tiesību aktu vienotu piemērošanu un 
tādējādi sekmētu pārtikas ziedošanu.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kopējie resursi, kas laika posmam no 
2014. līdz 2020. gadam pieejami budžeta 
saistībām no Fonda, ir EUR 2 500 000 000
2011. gada cenās, sadalīti pa gadiem 
atbilstīgi II pielikumā norādītajam.

1. Kopējie resursi, kas laika posmam no 
2014. līdz 2020. gadam pieejami budžeta 
saistībām no Fonda, ir EUR 3 500 000 000
2011. gada cenās, sadalīti pa gadiem 
atbilstīgi II pielikumā norādītajam.
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Pamatojums

Komisijas budžeta priekšlikumā salīdzinājumā ar pašreiz sniegto vienīgo pārtikas atbalstu, 
kas tiek nodrošināts 20 dalībvalstīs, kuras iesaistījušās VPAP, ir paredzēts samazināt atbalstu 
par 1 miljardu. Ir jāsaglabā vismaz VPAP paredzētais finansējums, t. i., 3,5 miljardi uz 7 
gadiem.

Grozījums Nr. 49
Regulas priekšlikums

6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pieejamo līdzekļu summu var mainīt 
pēc Komisijas iniciatīvas atkarībā no tā, 
kādas sekas attiecībā uz dzīves līmeni 
radīs izmaiņas ekonomiskajā stāvoklī.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neskarot šā panta 4. punktu, Komisija ar 
īstenošanas aktiem pieņem lēmumu, kurā 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. … (CPR) 
84. panta 5. punktu nosaka kopējo resursu 
sadalījumu pa gadiem un dalībvalstīm, 
ņemot vērā šādus Eurostat noteiktos 
rādītājus:

3. Neskarot šā panta 4. punktu, Komisija ar 
īstenošanas aktiem pieņem lēmumu, kurā 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. … (CPR) 
84. panta 5. punktu nosaka kopējo resursu 
sadalījumu pa gadiem un dalībvalstīm, 
ņemot vērā šādus Eurostat noteiktos 
rādītājus: 

(-a) to iedzīvotāju skaits, kuri cieš no 
pārtikas trūkuma;

(a) to iedzīvotāju skaits, kuri cieš no dziļas
materiālās nenodrošinātības;

(a) to iedzīvotāju skaits, kuri cieš no 
ārkārtīgas materiālās nenodrošinātības;

(b) to iedzīvotāju skaits, kuri dzīvo 
mājsaimniecībās ar ļoti zemu darba 
intensitāti.

(b) to iedzīvotāju skaits, kuri dzīvo 
mājsaimniecībās ar ļoti zemu darba 
intensitāti.

(ba) relatīvās nabadzības slieksnis, t. i., to 
mājsaimniecībā dzīvojošo iedzīvotāju 
īpatsvars, kuru ienākumi ir mazāki nekā 
60 % no vidējiem ienākumiem valstī.
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Grozījums Nr. 51
Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Triju mēnešu laikā no šīs regulas stāšanās 
spēkā katra dalībvalsts iesniedz Komisijai 
vienu darbības programmu, kas aptver 
laika posmu no 2014. gada 1. janvāra līdz 
2020. gada 31. decembrim, ietverot šādu 
informāciju:

Triju mēnešu laikā no šīs regulas stāšanās 
spēkā dalībvalstis, kam nav izstrādāta 
valsts programma un kas vēlas izmantot 
Fondu, iesniedz Komisijai vienu darbības 
programmu, kas aptver laika posmu no 
2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 
31. decembrim, ietverot šādu informāciju:

Grozījums Nr. 52
Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ņemot vērā saskaņā ar 14. pantu 
veiktās ex ante izvērtēšanas rezultātus, to 
izraudzīto risināmo materiālās 
nenodrošinātības veidu norāde un 
atlasīšanas pamatojums, uz kuriem 
attiecas darbības programma, un katra šā 
risināmā materiālās nenodrošinātības veida 
galveno īpatnību apraksts, un pārtikas vai 
preču izdalīšanas mērķi, un nodrošināmie 
papildpasākumi;

(a) to izraudzīto risināmo materiālās 
nenodrošinātības veidu norāde, uz kuriem 
attiecas darbības programma, un katra šā 
risināmā materiālās nenodrošinātības veida 
galveno īpatnību apraksts, un pārtikas vai 
preču izdalīšanas mērķi, un, iespējams,
nodrošināmie papildpasākumi;

Pamatojums

Pārtikas produktu un pirmās nepieciešamības preču piegādei jāpiešķir lielāka prioritāte nekā 
citām darbībām, lai nodrošinātu, ka gandrīz 43 miljoniem Eiropas iedzīvotāju, kuri nespēj 
sevi nodrošināt ar pārtiku pietiekamā daudzumā vai ar pienācīgas kvalitātes pārtiku, ir 
pieejams iztikas minimums.

Grozījums Nr. 53
Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – 1. daļa – ba punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) partnerorganizācijas un kompetentās 
iestādes;

Grozījums Nr. 54
Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) tā mehānisma apraksts, kas nosaka 
attiecināmības kritērijus vistrūcīgākajām 
personām, vajadzības gadījumā 
diferencēts pēc risināmā materiālās 
nenodrošinātības veida;

svītrots

Grozījums Nr. 55
Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) darbību atlases kritēriji un atlases 
mehānisma apraksts, vajadzības gadījumā 
diferencēti pēc risināma materiālās 
nenodrošinātības veida;

svītrots

Grozījums Nr. 56
Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – 1. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) partnerorganizāciju atlases kritēriji, 
vajadzības gadījumā diferencēti pēc 
risināmā materiālās nenodrošinātības 
veida;

svītrots
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Grozījums Nr. 57
Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – 1. daļa – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) tā mehānisma apraksts, kuru izmanto, 
lai nodrošinātu papildināmību ar Eiropas 
Sociālo fondu;

svītrots

Grozījums Nr. 58
Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – 1. daļa – j punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) tabula, kurā katram gadam norāda 
finanšu apropriāciju summu, kas saskaņā ar 
18. pantu paredzēta atbalstam no Fonda, 
un līdzfinansējumu saskaņā ar 18. pantu;

(i) tabula, kurā katram gadam norāda 
finanšu apropriāciju summu, kas saskaņā ar 
18. pantu paredzēta atbalstam no Fonda;

Grozījums Nr. 59
Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Partnerorganizācijas, kas minētas 
e) punktā un kas tieši piegādā pārtiku vai 
preces, pašas veic pasākumus, kuri 
papildina materiālās palīdzības sniegšanu 
ar mērķi panākt vistrūcīgāko personu 
sociālo iekļautību, neatkarīgi no tā, vai 
šos pasākumus atbalsta Fonds.

svītrots

Grozījums Nr. 60
Regulas priekšlikums

7. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis izstrādā darbības 
programmas saskaņā ar I pielikumā
iekļauto šablonu.

svītrots

Grozījums Nr. 61
Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija novērtē darbības programmas 
saskaņotību ar šo regulu un tās devumu 
Fonda mērķu sasniegšanā, ņemot vērā ex 
ante novērtējumu, kas veikts saskaņā ar 
14. pantu.

1. Komisija novērtē darbības programmas 
saskaņotību ar šo regulu un tās devumu 
Fonda mērķu sasniegšanā.

Grozījums Nr. 62
Regulas priekšlikums

9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ar īstenošanas aktiem 
apstiprina darbības programmas grozījumu 
ne vēlāk kā piecus mēnešus pēc tam, kad 
tos oficiāli iesniegusi dalībvalsts, ja vien 
pietiekami ņemtas vērā visas piezīmes, ko 
sniegusi Komisija.

3. Komisija ar īstenošanas aktiem 
apstiprina darbības programmas grozījumu 
ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc tam, kad tos 
oficiāli iesniegusi dalībvalsts, ja vien 
pietiekami ņemtas vērā visas piezīmes, ko 
sniegusi Komisija.

Grozījums Nr. 63
Regulas priekšlikums

11. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īstenošanas ziņojumi un rādītāji Īstenošanas ziņojumi
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Grozījums Nr. 64
Regulas priekšlikums

11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbilstīgi Komisijas pieņemtajam 
šablonam dalībvalstis izstrādā gada 
īstenošanas ziņojumu, tostarp kopējo 
ieguldījuma un iznākuma rādītāju 
sarakstu.

svītrots

Grozījums Nr. 65
Regulas priekšlikums

11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Gada īstenošanas ziņojumi ir 
pieņemami, ja tajos ir ietverta visa 
vajadzīgā informācija, kas norādīta 
2. punktā minētajā šablonā, tostarp 
kopīgie rādītāji. Ja gada īstenošanas 
ziņojums nav pieņemams, 15 darba dienu 
laikā no tā saņemšanas Komisija informē 
attiecīgo dalībvalsti. Ja Komisija nav 
nosūtījusi šo informāciju noteiktajā 
termiņā, ziņojumu uzskata par 
pieņemamu.

svītrots

Grozījums Nr. 66
Regulas priekšlikums

11. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis saskaņā ar Komisijas 
pieņemto šablonu sagatavo īstenošanas 
nobeiguma ziņojumu.

svītrots
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Grozījums Nr. 67
Regulas priekšlikums

11. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija pieņem gada īstenošanas 
ziņojuma šablonu, tostarp kopīgo rādītāju 
šablonu, un ar īstenošanas aktu pieņem 
īstenošanas nobeiguma ziņojuma šablonu. 
Minēto īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 
60. panta 2. punktā minēto konsultēšanās 
procedūru.

6. Komisija pieņem gada īstenošanas 
ziņojuma šablonu un ar īstenošanas aktu 
pieņem īstenošanas nobeiguma ziņojuma 
šablonu. Minēto īstenošanas aktu pieņem 
saskaņā ar 60. panta 2. punktā minēto 
konsultēšanās procedūru.

Grozījums Nr. 68
Regulas priekšlikums

11. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija var izteikt piezīmes dalībvalstij 
par darbības programmas īstenošanu. 
Vadošā iestāde trīs mēnešu laikā informē 
Komisiju par veiktajiem koriģējošajiem 
pasākumiem.

7. Komisija var izteikt piezīmes dalībvalstij 
par darbības programmas īstenošanu.

Grozījums Nr. 69
Regulas priekšlikums

11. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Katram gada un nobeiguma 
īstenošanas ziņojumam vadošā iestāde 
publisko kopsavilkumu.

svītrots

Grozījums Nr. 70
Regulas priekšlikums

12. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja vien nav citāda vienošanās, Komisija 
un katra dalībvalsts no 2014. līdz 
2022. gadam ik gadu tiekas sanāksmē, lai, 
ņemot vērā gada īstenošanas ziņojumu un 
attiecīgā gadījumā 11. panta 7. punktā 
minētās Komisijas piezīmes, izvērtētu 
darbības programmas īstenošanas gaitu.

1. Vajadzības gadījumā Komisija un katra 
dalībvalsts tiekas sanāksmē, lai izvērtētu 
darbības programmas īstenošanas gaitu.

Grozījums Nr. 71
Regulas priekšlikums

12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Divpusējo pārskatīšanas sanāksmi vada 
Komisija.

svītrots

Grozījums Nr. 72
Regulas priekšlikums

12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalsts nodrošina, lai pēc 
sanāksmes tiktu ņemti vērā Komisijas 
norādījumi.

svītrots

Grozījums Nr. 73
Regulas priekšlikums

13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina resursus, kas 
vajadzīgi izvērtēšanai, un nodrošina, lai 
tiktu piemērotas procedūras izvērtēšanai 
vajadzīgo datu izveidei un vākšanai, 
ieskaitot datus, kas saistīti ar 11. pantā 

1. Dalībvalstis nodrošina resursus, kas 
vajadzīgi izvērtēšanai, un nodrošina, lai 
tiktu piemērotas procedūras izvērtēšanai 
vajadzīgo datu izveidei un vākšanai.
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minētajiem kopīgajiem rādītājiem.

Grozījums Nr. 74
Regulas priekšlikums

15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Plānošanas periodā vadošā iestāde var 
veikt izvērtēšanu, lai novērtētu darbības 
programmas lietderību un efektivitāti.

1. Plānošanas periodā kompetentā iestāde 
var veikt izvērtēšanu, lai novērtētu 
darbības programmas lietderību un 
efektivitāti.

Grozījums Nr. 75
Regulas priekšlikums

15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. No 2017. līdz 2021. gadam vadošā 
iestāde atbilstīgi Komisijas izstrādātajam 
šablonam veic galīgo saņēmēju 
strukturētu apsekojumu. Komisija pieņem 
šablonu ar īstenošanas aktu. Minēto 
īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 
60. panta 2. punktā minēto konsultēšanās 
procedūru.

svītrots

Grozījums Nr. 76
Regulas priekšlikums

15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija pēc savas iniciatīvas var 
izvērtēt darbības programmu.

3. Komisija pēc savas iniciatīvas var 
izvērtēt darbības programmu, ja tās rīcībā 
ir pierādījumi, kas liecina par 
pārkāpumiem programmas īstenošanā.
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Grozījums Nr. 77
Regulas priekšlikums

16. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Pēc savas iniciatīvas un ciešā sadarbībā ar 
dalībvalstīm Komisija ar ārējo ekspertu 
palīdzību veic ex-post izvērtēšanu, lai 
novērtētu sasniegto rezultātu efektivitāti 
un ilgtspēju, kā arī lai novērtētu Fonda 
pievienoto vērtību. Ex post izvērtēšanu 
pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim.

Pēc savas iniciatīvas un ciešā sadarbībā ar 
dalībvalstīm Komisija ar ārējo ekspertu 
palīdzību veic ex-post izvērtēšanu, lai 
novērtētu programmu efektivitāti un to 
pārvaldības sarežģītību, sasniegto 
rezultātu ilgtspēju, partnerorganizāciju 
paziņotās vajadzības, kā arī lai novērtētu 
Fonda pievienoto vērtību. Ex post 
izvērtēšanu pabeidz līdz 2023. gada 
31. decembrim.

Grozījums Nr. 78
Regulas priekšlikums

17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis sniedz informāciju par 
Fonda atbalstītajiem pasākumiem un 
popularizē tos. Informāciju adresē 
vistrūcīgākajām personām, plašsaziņas 
līdzekļiem un plašai sabiedrībai. Tajā 
norāda Savienības lomu un parāda Fonda 
ieguldījumu.

1. Eiropas Komisija un dalībvalstis sniedz 
informāciju par Fonda atbalstītajiem 
pasākumiem un popularizē tos. Informāciju 
adresē vistrūcīgākajām personām, 
plašsaziņas līdzekļiem un plašai 
sabiedrībai. Tajā norāda Savienības lomu 
un parāda Fonda, partnerorganizāciju un 
tajās strādājošo brīvprātīgo ieguldījumu.

Grozījums Nr. 79
Regulas priekšlikums

17. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu caurredzamību, vadošā
iestāde Fonda vajadzībām uztur Fonda 
atbalstīto darbību sarakstu CSV vai XML 
formātā, kurš ir pieejams arī tīmekļa 
vietnē. Sarakstā iekļauj vismaz šādu 

Lai nodrošinātu pārredzamību, kompetentā
iestāde Fonda vajadzībām uztur Fonda 
atbalstīto darbību sarakstu CSV vai XML 
formātā, kurš ir pieejams arī tīmekļa 
vietnē. Sarakstā par katru atbalstīto 
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informāciju: saņēmējinstitūcijas 
nosaukums, adrese un piešķirtā Savienības 
finansējuma summa, kā arī materiālās 
nenodrošinātības veids.

darbību iekļauj vismaz šādu informāciju: 
saņēmējinstitūciju skaits un piešķirtā 
Savienības finansējuma summa, kā arī 
materiālās nenodrošinātības veids.

Grozījums Nr. 80
Regulas priekšlikums

17. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īstenojot darbību, saņēmējinstitūcijas un 
partnerorganizācijas informē sabiedrību par 
Fonda atbalstu, labi redzamā vietā, katrā 
pārtikas un preču izdalīšanas vietā un 
papildpasākumu veikšanas vietā izvietojot 
vismaz vienu plakātu ar informāciju par 
darbību (minimālais izmērs A3), tostarp 
par Savienības finansiālo atbalstu, izņemot 
gadījumus, kad konkrētajos apstākļos tas 
nav iespējams.

Īstenojot darbību, saņēmējinstitūcijas un 
partnerorganizācijas informē sabiedrību par 
Fonda atbalstu, labi redzamā vietā, katrā 
pārtikas un preču izdalīšanas vietā un 
papildpasākumu veikšanas vietā izvietojot 
vai nu vismaz vienu plakātu ar informāciju 
par darbību (minimālais izmērs — A3 
formāts), tostarp par Savienības finansiālo 
atbalstu, vai Eiropas Savienības karogu,
izņemot gadījumus, kad konkrētajos 
apstākļos tas nav iespējams.

Grozījums Nr. 81
Regulas priekšlikums

17. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saņēmējinstitūcijas un 
partnerorganizācijas, kam ir tīmekļa 
vietnes, sniedz tur īsu darbības aprakstu, 
ieskaitot tās mērķus un rezultātus, un 
norāda, ka saņem atbalstu no Savienības.

Saņēmējinstitūcijām un 
partnerorganizācijām ir pienākums darīt 
sabiedrībai pieejamu visu informāciju par 
savām darbībām, izņemot to, kas attiecas 
uz galīgo saņēmēju identitāti, un norādīt, 
ka tās saņem atbalstu no Savienības.

Grozījums Nr. 82
Regulas priekšlikums

17. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Vadošā iestāde informē 
saņēmējinstitūcijas par to, ka saskaņā ar 
2. punktu publicēts darbību saraksts. 
Vadošā iestāde nodrošina informācijas un 
reklāmas komplektus, tostarp elektroniskus 
šablonus, lai saņēmējinstitūcijas un 
partnerorganizācijas varētu izpildītu 
3. punktā noteiktos pienākumus.

5. Kompetentā iestāde informē 
saņēmējinstitūcijas par to, ka saskaņā ar 
2. punktu publicēts darbību saraksts. 
Kompetentā iestāde nodrošina informācijas 
un reklāmas komplektus, tostarp 
elektroniskus šablonus, lai 
saņēmējinstitūcijas un partnerorganizācijas 
varētu izpildītu 3. punktā noteiktos 
pienākumus.

Grozījums Nr. 83
Regulas priekšlikums

17. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Apstrādājot personas datus saskaņā ar šo 
pantu, vadošā iestāde, kā arī 
saņēmējinstitūcijas un partnerorganizācijas 
nodrošina atbilstību Direktīvai 95/46/EK.

6. Apstrādājot personas datus saskaņā ar šo 
pantu, kompetentā iestāde, kā arī 
saņēmējinstitūcijas un partnerorganizācijas 
ievēro personas datu aizsardzības 
noteikumus un nodrošina atbilstību 
Direktīvai 95/46/EK.

Grozījums Nr. 84

Regulas priekšlikums
18. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18. pants 18. pants

Līdzfinansējums Finansējums

Grozījums Nr. 85

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdzfinansējuma likme darbības 1. Finansējuma likme darbības 



AD\930763LV.doc 39/77 PE504.229v02-00

LV

programmas līmenī nepārsniedz 85% no 
attiecināmajiem publiskā sektora 
izdevumiem.

programmas līmenī ir vismaz 85 % no 
attiecināmajiem publiskā sektora 
izdevumiem un var sasniegt pat 100 %.

Fonds būtu jāizmanto kā papildinājums 
valstu stratēģijām, nevis dalībvalstu 
iestāžu pienākumu aizstāšanai nabadzības 
un sociālās atstumtības izskaušanā, jo 
īpaši veidojot ilglaicīgas un ilgtspējīgas 
programmas sociālās reintegrācijas 
nolūkiem, nevis novēršot tūlītēju pārtikas 
trūkumu un apmierinot materiālas 
vajadzības.

Grozījums Nr. 86

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisijas lēmums, ar ko pieņem 
darbības programmu, nosaka 
līdzfinansējuma likmi, kas piemērojama 
darbības programmai, un no Fonda 
piešķirtā atbalsta maksimālo summu. 

2. Komisijas lēmums, ar ko pieņem 
darbības programmu, nosaka finansējuma
likmi, kas piemērojama darbības 
programmai, un no Fonda piešķirtā atbalsta 
maksimālo summu.

Grozījums Nr. 87
Regulas priekšlikums

18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Tehniskās palīdzības pasākumus, ko 
īsteno pēc Komisijas iniciatīvas vai tās 
vārdā, var finansēt 100 % apmērā.

svītrots

Grozījums Nr. 88
Regulas priekšlikums

18. pants – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Pasākumus, kas paredz pārtikas 
produktu izplatīšanu trūcīgākajos lauku 
apvidos, var finansēt līdz 100 % apmērā. 

Pamatojums

Bieži vien tieši lauku apvidos daudzi cilvēki dzīvo zem nabadzības sliekšņa. Ja tiks atļauta 
finansēšana 100 % apmērā, vietējās pašvaldības varēs piesaistīt iespējami lielāku skaitu 
varbūtējo Fonda līdzekļu saņēmēju.

Grozījums Nr. 89

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – 1. ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc dalībvalsts pieprasījuma 
starpposma maksājumus un galīgā 
atlikuma maksājumus var palielināt par 
10 procentu punktiem virs 
līdzfinansējuma likmes, kas piemērojama 
darbības programmai. Palielināto likmi, 
kas nevar būt lielāka par 100 %, piemēro 
maksājuma pieprasījumiem, kas attiecas uz 
pārskata periodu, kurā dalībvalsts ir 
iesniegusi pieprasījumu, un uz nākamajiem 
pārskata periodiem, kuru laikā, dalībvalsts 
atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

1. Dalībvalstis, kuras uz laiku saskaras ar 
grūtībām budžeta jomā, iesniedzot 
pieprasījumu, var saņemt finansējumu 
100 % apmērā. Palielināto likmi, kas nevar 
būt lielāka par 100 %, piemēro maksājuma 
pieprasījumiem, kas attiecas uz pārskata 
periodu, kurā dalībvalsts ir iesniegusi 
pieprasījumu, un uz nākamajiem pārskata 
periodiem, kuru laikā, dalībvalsts atbilst 
vienam no šādiem nosacījumiem:

Grozījums Nr. 90
Regulas priekšlikums

20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Darbības neatlasa atbalstam no darbības 
programmas, ja tās ir fiziski pabeigtas vai 
pilnībā īstenotas, pirms saņēmējinstitūcija 
vadošajai iestādei ir iesniegusi pieteikumu 
par darbības programmas finansējumu, 
neatkarīgi no tā, vai saņēmējinstitūcija 

2. Darbības neatlasa atbalstam no darbības 
programmas, ja tās ir fiziski pabeigtas vai 
pilnībā īstenotas, pirms saņēmējinstitūcija 
kompetentajai iestādei ir iesniegusi 
pieteikumu par darbības programmas 
finansējumu, neatkarīgi no tā, vai 
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veikusi visus saistītos maksājumus. saņēmējinstitūcija veikusi visus saistītos 
maksājumus.

Grozījums Nr. 91

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārtiku un preces bezpajumtniekiem vai 
bērniem var pirkt pašas 
partnerorganizācijas.

Pārtiku un preces galīgajiem saņēmējiem
var pirkt pašas partnerorganizācijas.

Pamatojums

Fonds ir paredzēts vistrūcīgākajām personām, kas ir vislielākā to iedzīvotāju kategorija, 
kurai nepieciešams atbalsts. Regulas 2. panta 1. un 7. punktā, 3. pantā un 21. panta 4. punktā 
cita starpā ir skaidri minētas vistrūcīgākās personas; šā grozījuma mērķis ir panākt lielāku 
saskaņotību regulas tekstā.

Grozījums Nr. 92

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārtiku un preces var pirkt arī publiska 
sektora institūcija un bez maksas darīt 
pieejamas partnerorganizācijām. Tādā 
gadījumā pārtiku var iegūt no to 
intervences krājumos esošo produktu 
izmantošanas, apstrādes vai pārdošanas, 
kuri darīti pieejami saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. [KTO] 15. pantu, ja vien tas ir 
ekonomiski vislabākais variants un 
nesamērīgi nekavē pārtikas produktu 
piegādi partnerorganizācijām. Visas 
summas, kas iegūtas darījumos ar šiem 
krājumiem, izmanto vistrūcīgāko personu 
labā, un tās neizmanto, lai mazinātu šīs 
regulas 18. pantā dalībvalstīm noteikto 
pienākumu līdzfinansēt programmu.

Pārtiku un preces var pirkt arī publiska 
sektora institūcija un bez maksas darīt 
pieejamas partnerorganizācijām. Tādā 
gadījumā pārtiku var iegūt no to 
intervences krājumos esošo produktu 
izmantošanas, apstrādes vai pārdošanas, 
kuri darīti pieejami saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. [KTO] 15. pantu, ja vien tas ir 
ekonomiski vislabākais variants un 
nesamērīgi nekavē pārtikas produktu 
piegādi partnerorganizācijām. Visas 
summas, kas iegūtas darījumos ar šiem 
krājumiem, izmanto vistrūcīgāko personu 
labā papildus Fonda līdzekļiem, taču 
izmantošanas izmaksas netiek atskaitītas 
no piešķirtajām apropriācijām.
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Pamatojums

Intervences produktu krājumus, ja tādi ir, vajadzētu pievienot, bet tos nevajadzētu atskaitīt no 
piešķirtajiem līdzekļiem, lai partnerorganizācijas varētu prognozēt apropriācijas, kas tām tiks 
piešķirtas.

Grozījums Nr. 93
Regulas priekšlikums

21. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Materiālo palīdzību var sniegt, izdalot 
kuponus, kas paredzēti tikai pārtikas 
produktu iegādei.

Grozījums Nr. 94
Regulas priekšlikums

21. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šo materiālo palīdzību vistrūcīgākajām 
personām sniedz bez maksas.

4. Šo materiālo palīdzību vistrūcīgākajām 
personām sniedz bez maksas vai par 
maksu, kas nepārsniedz 10 % no tirgus 
cenas un nav lielāka par izdevumiem, kuri 
norīkotajām organizācijām radušies 
saistībā ar to izdali.

Grozījums Nr. 95
Regulas priekšlikums

24. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) bezpajumtniekiem un bērniem
personīgai lietošanai paredzētās pārtikas un 
pirmās nepieciešamības preču pirkšanas 
izmaksas;

a) galīgo saņēmēju personīgai lietošanai 
paredzētās pārtikas, kas atbilst pārtikas 
kvalitātes un nekaitīguma prasībām, kā 
arī pirmās nepieciešamības preču pirkšanas 
izmaksas;
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Pamatojums

Fonds ir paredzēts vistrūcīgākajām personām, kas ir vislielākā to iedzīvotāju kategorija, 
kurai nepieciešams atbalsts. Regulas 2. panta 1. un 7. punktā, 3. pantā un 21. panta 4. punktā 
cita starpā ir skaidri minētas vistrūcīgākās personas; šā grozījuma mērķis ir panākt lielāku 
saskaņotību regulas tekstā.

Grozījums Nr. 96

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ja publiskā sektora institūcija pērk 
bezpajumtniekiem un bērniem personīgai 
lietošanai paredzēto pārtiku vai pirmās 
nepieciešamības preces un nodrošina ar 
tām partnerorganizācijas — izmaksas, kas 
rodas, pārtiku vai preces transportējot uz 
partnerorganizāciju noliktavām, pēc 
vienotas likmes 1 % apmērā no izmaksām, 
kas minētas a) apakšpunktā;

(b) publiskā sektora institūcija pērk galīgo 
saņēmēju personīgai lietošanai paredzēto 
pārtiku vai pirmās nepieciešamības preces 
un nodrošina ar tām 
partnerorganizācijas — izmaksas, kas 
rodas, pārtiku vai preces transportējot uz 
partnerorganizāciju noliktavām, pēc 
vienotas likmes 1 % apmērā no izmaksām, 
kas minētas a) apakšpunktā;

Pamatojums

Fonds ir paredzēts vistrūcīgākajām personām, kas ir vislielākā to iedzīvotāju kategorija, 
kurai nepieciešams atbalsts. Regulas 2. panta 1. un 7. punktā, 3. pantā un 21. panta 4. punktā 
cita starpā ir skaidri minētas vistrūcīgākās personas; šā grozījuma mērķis ir panākt lielāku 
saskaņotību regulas tekstā.

Grozījums Nr. 97
Regulas priekšlikums

24. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) to produktu izmaksas, kas no 
pieejamiem produktiem/precēm atkārtoti 
un noteikti nav visekonomiskākā izvēle, 
vērtējot pēc kvalitātes un cenas attiecības 
(un vajadzības gadījumā ― derīguma 
termiņa);
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Grozījums Nr. 98
Regulas priekšlikums

24. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) to sociālās iekļautības pasākumu 
izmaksas, kurus veikušas un deklarējušas 
partnerorganizācijas, kas tieši sniedz 
materiālo palīdzība vistrūcīgākajām 
personām, pēc vienotas likmes 5 % apmērā 
no izmaksām, kas minētas a) apakšpunktā;

svītrots

Grozījums Nr. 99
Regulas priekšlikums

24. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

Pamatojums

Nevēlēšanās maksāt attiecīgu PVN attur daudzus līdzekļu devējus, kuri varētu piegādāt 
pārtikas produktus un citas preces trūcīgiem cilvēkiem. Jo īpaši tas attiecas uz mazajiem 
uzņēmējiem un apvienībām. Tādēļ PVN jāuzskata par izdevumiem, kas ir pilnībā piemēroti 
programmas atbalsta saņemšanai.

Grozījums Nr. 100
Regulas priekšlikums

24. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) pievienotās vērtības nodoklis. Tomēr 
attiecināmas ir PVN summas, ja tās 
saskaņā ar valsts PVN tiesību aktiem nav 
atgūstamas un ja tās maksā 
saņēmējinstitūcija, kas nav Padomes 
Direktīvas 2006/112/EK 13. panta 
1. punktā definētais nodokļa maksātājs.

svītrots
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Pamatojums

Apakšpunkts tiek svītrots saistībā ar izmaiņām 1. punktā.

Grozījums Nr. 101
Regulas priekšlikums

25.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

25.a pants
1. Dalībvalstis veic administratīvas un 
fiziskas pārbaudes, lai nodrošinātu, ka 
darbības programmas tiek īstenotas 
atbilstīgi paredzētajiem noteikumiem, un 
pārkāpumu gadījumā piemēro attiecīgas 
sankcijas.
2. Dalībvalstis izpilda pienākumus 
pārvaldības, kontroles un revīzijas jomā 
un uzņemas ar to saistīto atbildību, kas 
paredzēta Finanšu regulas un šīs regulas 
noteikumos par dalīto pārvaldību.
3. Dalībvalstis nepieļauj, atklāj un labo 
pārkāpumus un atgūst nepamatoti 
samaksātās summas kopā ar kavējuma 
procentiem.
4. Dalībvalstis izstrādā un piemēro 
procedūru, kas nodrošina tādu sūdzību 
neatkarīgu izskatīšanu un risināšanu, 
kuras saistītas ar Fonda līdzfinansēto 
darbību atlasi vai izpildi.

Grozījums Nr. 102
Regulas priekšlikums

26. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26. pants svītrots
Dalībvalsts pārvaldības un kontroles 
sistēmu vispārīgi principi
Pārvaldības un kontroles sistēmas 
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nodrošina:
(a) katras attiecīgās institūcijas 
pārvaldības un kontroles funkciju 
aprakstu un funkciju sadalījumu katrā 
institūcijā;
(b) funkciju nošķiršanas principa 
ievērošanu starp institūcijām un katrā 
šāda institūcijā;
(c) procedūras deklarēto izdevumu 
pareizības un precizitātes nodrošināšanai;
(d) datorizētas uzskaites, finanšu datu un 
rādītāju datu glabāšanas un pārsūtīšanas, 
kā arī uzraudzības un ziņošanas sistēmas;
(e) sistēmas ziņošanai un uzraudzībai, ja 
atbildīgā institūcija uzdevumu izpildi uztic 
citai institūcijai;
(f) režīmu, kādā tiek veikta pārvaldības un 
kontroles sistēmu darbības revīzija;
(g) sistēmas un procedūras, kas nodrošina 
pienācīgas revīzijas liecības;
(h) pārkāpumu, tostarp krāpšanas, 
prevenciju, atklāšanu un labošanu un 
nepamatoti izmaksāto summu atgūšanu 
kopā ar procentiem.

Grozījums Nr. 103
Regulas priekšlikums

27. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27. pants svītrots
Dalībvalstu atbildība
1. Dalībvalstis pilda pārvaldības, 
kontroles un revīzijas pienākumus un 
uzņemas no tiem izrietošo atbildību, kas 
minēta Finanšu regulā un šajā regulā 
izklāstītajos noteikumos par dalīto 
pārvaldību. Saskaņā ar dalītas 
pārvaldības principu par darbības 
programmu pārvaldību un kontroli ir 
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atbildīgas dalībvalstis.
2. Dalībvalstis veic pārkāpumus 
prevenciju, atklāšanu un labošanu un 
atgūst nepamatoti samaksātās summas 
kopā ar kavējuma procentiem. Tās paziņo 
Komisijai šos pārkāpumus un pastāvīgi 
informē to par saistīto administratīvo 
procedūru un tiesvedības gaitu.
Ja saņēmējinstitūcijai nepamatoti 
samaksātās summas nevar atgūt 
dalībvalsts vainas vai nolaidības dēļ, 
dalībvalsts ir atbildīga par attiecīgo 
summu atmaksāšanu Savienības vispārējā 
budžetā.
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
59. pantu pieņemt deleģētus aktus par sīki 
izstrādātiem noteikumiem, kas attiecas uz 
šajā punktā minētajiem dalībvalstu
pienākumiem.
3. Dalībvalsts iedibina un īsteno 
procedūru to sūdzību neatkarīgai 
izskatīšanai un izšķiršanai, kuras saistītas 
ar Fonda līdzfinansēto darbību atlasi vai 
īstenošanu. Dalībvalsts pēc pieprasījuma 
paziņo izskatīšanas rezultātus Komisijai.
4. Visa oficiālā informācijas apmaiņa 
starp dalībvalsti un Komisiju notiek 
elektroniskā datu apmaiņas sistēmā, kas 
atbilstoši Komisijas noteikumiem izveidota 
ar īstenošanas aktiem. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 60. panta 
3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Grozījums Nr. 104
Regulas priekšlikums

28. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28. pants svītrots
Pārvaldības un kontroles institūciju 
norīkošana un organizēšana
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1. Dalībvalsts norīko valsts publiskā 
sektora iestādi vai institūciju par vadošo 
iestādi.
2. Neskarot 3. punktu, dalībvalsts norīko 
valsts publiska sektora iestādi vai 
institūciju par sertifikācijas iestādi.
3. Dalībvalsts var norīkot vadošo 
pārvaldības iestādi, kas papildus veic 
sertifikācijas iestādes funkcijas.
4. Dalībvalsts norīko valsts publiskā 
sektora iestādi vai institūciju, kas ir 
funkcionāli neatkarīga no vadošās 
iestādes un sertifikācijas iestādes, par 
revīzijas iestādi.
5. Ar nosacījumu, ka tiek ievērots 
funkciju nošķiršanas princips, vadošā 
iestāde, attiecīgā gadījumā sertifikācijas 
iestāde un revīzijas iestāde var ietilpt 
vienā un tajā pašā publiskā sektora 
iestādē vai institūcijā.
6. Dalībvalsts var norīkot vienu vai 
vairākas starpniekinstitūcijas konkrētu 
vadošās vai sertifikācijas iestādes 
uzdevumu veikšanai attiecīgās iestādes 
atbildībā. Attiecīgo vienošanos starp 
vadošo iestādi vai sertifikācijas iestādi un 
starpniekinstitūcijām juridiski noformē 
rakstveidā.
7. Dalībvalsts vai vadošā iestāde var 
uzticēt darbības programmas daļas 
pārvaldību starpniekinstitūcijai, noslēdzot 
rakstisku vienošanos starp 
starpniekinstitūciju un dalībvalsti vai 
vadošo iestādi. Starpniekinstitūcija sniedz 
garantijas par savu maksātspēju un 
kompetenci attiecīgajā jomā, kā arī tās 
administratīvajā un finanšu pārvaldībā.
8. Dalībvalsts rakstveidā sagatavo 
noteikumus, kas reglamentē tās attiecības 
ar vadošo iestādi, sertifikācijas iestādi un 
revīzijas iestādi, attiecības starp šīm 
iestādēm un šo iestāžu attiecības ar 
Komisiju.
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Grozījums Nr. 105
Regulas priekšlikums

29. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29. pants svītrots
Vadošās iestādes funkcijas
1. Vadošā iestāde atbild par darbības 
programmas pārvaldību saskaņā ar 
pareizas finanšu pārvaldības principu.
2. Attiecībā uz darbības programmas 
pārvaldību vadošā iestāde:
(a) sagatavo un iesniedz Komisijai gada 
un nobeiguma īstenošanas ziņojumus;
(b) dara pieejamu starpniekinstitūcijām 
un saņēmējinstitūcijām informāciju, kas 
ir svarīga to uzdevumu izpildei un darbību 
īstenošanai;
(c) izveido sistēmu, kas datorizētā veidā 
reģistrē un glabā datus, kas vajadzīgi 
uzraudzībai, izvērtēšanai, finanšu 
pārvaldībai, pārbaudei un revīzijai;
(d) nodrošina, lai c) apakšpunktā minētie 
dati tiktu savākti, ievadīti un glabāti 
sistēmā saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 
noteikumiem.
3. Attiecībā uz darbību atlasi vadošā 
iestāde:
(a) izstrādā un piemēro atbilstīgas atlases 
procedūras un kritērijus, kas ir 
nediskriminējoši un caurredzami;
(b) nodrošina, lai atlasītā darbība:
(i) ietilptu fondu un darbības programmas 
jomā;
(ii) atbilstu kritērijiem, kas noteikti 
darbības programmā un 20., 21. un 
24. pantā;
(iii) ņemtu vērā 5. panta 10., 11. un 
12. punktā noteiktos principus;
(c) iesniedz saņēmējinstitūcijai 
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dokumentu, kurā izklāstīti atbalsta 
saņemšanas nosacījumi katrai darbībai, 
tostarp īpašas prasības attiecībā uz 
darbības ietvaros piegādājamajiem 
produktiem vai sniedzamajiem 
pakalpojumiem, finansēšanas plāns un 
izpildes termiņš;
(d) pirms darbības apstiprināšanas 
pārliecinās, vai saņēmējinstitūcijai ir 
administratīva, finansiāla un darbības 
spēja izpildīt c) apakšpunkta 
nosacījumus;
(e) pārliecinās, vai tad, ja darbība ir 
sākusies pirms finansējuma pieteikuma 
iesniegšanas vadošajai iestādei, ir ievēroti 
Savienības un valsts noteikumi, kas 
attiecas uz darbību;
(f) nosaka tās materiālās palīdzības veidu, 
kurai piešķirami darbības izdevumi.
4. Attiecībā uz darbības programmas 
finanšu pārvaldību un kontroli vadošā 
iestāde:
(a) pārbauda, vai līdzfinansētie produkti 
ir piegādāti un pakalpojumi sniegti, vai 
saņēmējinstitūcijām ir samaksāti to 
deklarētie izdevumi, vai izdevumi atbilst 
piemērojamiem Savienības un valsts 
tiesību aktiem, darbības programmai un 
darbības atbalsta nosacījumiem;
(b) nodrošina, lai saņēmējinstitūcijas, kas 
iesaistītas to darbību īstenošanā, par 
kurām saņemts atmaksājums saskaņā ar 
23. panta 1. punkta a) apakšpunktu, 
uzturētu atsevišķu uzskaites sistēmu vai 
visiem ar darbību saistītajiem darījumiem 
piešķirtu pienācīgu uzskaites kodu;
(c) ievieš efektīvus un samērīgus 
krāpšanas apkarošanas pasākumus, 
ņemot vērā apzinātos riskus;
(d) izstrādā procedūras, kas nodrošina, lai 
visi dokumenti, kas attiecas uz 
izdevumiem un revīzijām un kas vajadzīgi 
pienācīgu revīzijas liecību 
nodrošināšanai, tiktu glabāti saskaņā ar 
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26. panta g) punkta prasībām;
(e) izstrādā Finanšu regulas 56. panta 
5. punkta a) un b) apakšpunktā minēto 
pārvaldības deklarāciju un gada 
kopsavilkumu.
5. Saskaņā ar 4. punkta a) apakšpunktu 
veiktajās pārbaudēs iekļauj šādas 
procedūras:
(a) administratīvas pārbaudes attiecībā uz 
katru saņēmējinstitūciju iesniegto 
atmaksājuma pieteikumu;
(b) darbību pārbaudes uz vietas.
Uz vietas veikto pārbaužu biežums un 
aptvērums ir samērīgi ar darbībai 
piešķirtā publiskā sektora atbalsta summu 
un riska līmeni, ko attiecībā uz 
pārvaldības un kontroles sistēmu kopumā 
šādās pārbaudēs un revīzijās konstatējusi 
revīzijas iestāde.
6. Individuālu darbību pārbaudes uz 
vietas saskaņā ar 5. punkta 
b) apakšpunktu var veikt izlases veidā.
7. Ja vadošā iestāde ir arī darbības 
programmas saņēmējinstitūcija, 4. punkta 
a) apakšpunktā minētajās pārbaudēs 
nodrošina funkciju pienācīgu nošķiršanu.
8. Komisija saskaņā ar 59. pantu pieņem 
deleģētos aktus, kuros nosaka kārtību, kā 
notiek 2. punkta c) apakšpunktā minētās 
informācijas apmaiņa.
9. Komisija saskaņā ar 59. pantu pieņem 
deleģētos aktus par noteikumiem, kas 
attiecas uz procedūrām, kas saistītas ar 
4. punkta d) apakšpunktā minētajām 
revīzijas liecībām.
10. Komisija ar īstenošanas aktiem 
pieņem 4. punkta e) apakšpunktā minētās 
pārvaldības deklarācijas šablonu. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
60. panta 2. punktā minēto konsultēšanās 
procedūru.
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Grozījums Nr. 106
Regulas priekšlikums

30. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30. pants svītrots
Sertifikācijas iestādes funkcijas
Sertifikācijas iestādes atbildībā jo īpaši ir:
1. sagatavot un iesniegt Komisijai 
maksājuma pieteikumus un apliecināt, ka 
tie sagatavoti, pamatojoties uz uzticamām 
uzskaites sistēmām, ir balstīti uz 
pārbaudāmiem attaisnojošajiem 
dokumentiem un tos ir pārbaudījusi 
vadošā iestāde;
2. sagatavot Finanšu regulas 56. panta 
5. punkta a) apakšpunktā minētos gada 
pārskatus;
3. apliecināt gada pārskatu pilnīgumu, 
pareizumu un patiesumu un to, ka 
pārskatos ierakstītie izdevumi atbilst 
piemērojamiem Savienības un valsts 
noteikumiem un ir radušies saistībā ar 
darbībām, kas atlasītas finansējumam 
saskaņā ar kritērijiem, kuri piemērojami 
darbības programmai un atbilst 
Savienības un valsts noteikumiem;
4. nodrošināt sistēmu, kas datorizētā 
formā reģistrē un glabā uzskaiti par katru 
darbību un atbalsta visus datus, kas 
vajadzīgi maksājumu pieteikumu un gada 
pārskatu sagatavošanai, tostarp uzskaiti 
par atgūstamajām summām, atgūtajām 
summām un summām, kas atsauktas pēc 
tam, kad pilnībā vai daļēji atcelts 
ieguldījums kādā darbībā vai darbības 
programmā;
5. maksājuma pieteikumu sagatavošanas 
un iesniegšanas nolūkos nodrošināt, lai tā 
būtu saņēmusi pietiekamu informāciju no 
vadošās iestādes par procedūrām un 
pārbaudēm, kas veiktas attiecībā uz 
izdevumiem;
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6. maksājumu pieteikumu sagatavošanā 
un iesniegšanā ņemt vērā visu revīzijas 
iestādes veikto vai uz tās atbildību veikto 
revīziju rezultātus;
7. uzturēt datorizētu uzskaiti par 
Komisijai deklarētajiem izdevumiem un 
atbilstošo publiskā sektora ieguldījumu, 
kas izmaksāts saņēmējinstitūcijām;
8. vest uzskaiti par atgūstamajām 
summām un summām, kas atsauktas pēc 
visa darbībai piešķirtā ieguldījuma vai tā 
daļas atcelšanas. Atgūtās summas pirms 
darbības programmas slēgšanas atmaksā 
Savienības vispārējā budžetā, tās atskaitot 
no nākamās izdevumu deklarācijas.

Grozījums Nr. 107
Regulas priekšlikums

31. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

31. pants svītrots
Revīzijas iestādes funkcijas
1. Revīzijas iestāde nodrošina, lai tiktu 
veikta pārvaldības un kontroles sistēmu 
revīzija un pienācīgas darbību un gada 
pārskatu izlases revīzija.
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
59. pantu pieņemt deleģētos aktus par 
revīzijas nosacījumiem.
2. Ja revīzijas veic cita institūcija, nevis 
revīzijas iestāde, revīzijas iestāde 
nodrošina, lai ikvienai šādai institūcijai 
būtu vajadzīgā funkcionālā neatkarība.
3. Revīzijas iestāde nodrošina, lai revīzijas 
darbā tiktu ievēroti starptautiski atzīti 
revīzijas standarti.
4. Sešu mēnešu laikā no darbības 
programmas pieņemšanas revīzijas 
iestāde sagatavo revīzijas stratēģiju 
revīziju veikšanai. Revīzijas stratēģijā 
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izklāsta revīzijas metodiku, metodi 
revidējamo darbību atlasei un revīziju 
plānošanu saistībā ar kārtējo pārskata 
gadu un diviem nākamajiem pārskata 
gadiem. No 2016. līdz 2022. gadam 
ieskaitot ik gadu atjaunina revīzijas 
stratēģiju. Revīzijas iestāde pēc 
pieprasījuma iesniedz revīzijas stratēģiju 
Komisijai.
5. Revīzijas iestāde sagatavo:
(a) revīzijas atzinumu saskaņā ar Finanšu 
regulas 56. panta 5. punktu;
(b) gada kontroles ziņojumu, kurā izklāsta 
iepriekšējā pārskata gadā veikto revīziju 
secinājumi.
Ziņojumā, uz kuru attiecas 
b) apakšpunkts, izklāsta visus pārvaldības 
un kontroles sistēmā konstatētos 
trūkumus un visus veiktos vai veicamos 
koriģējošos pasākumus.
6. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
pieņem revīzijas stratēģijas, revīzijas 
atzinuma un gada kontroles ziņojuma 
paraugus, kā arī 4. punktā minētās atlases 
metodiku. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 60. panta 3. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.
7. Īstenošanas noteikumus attiecībā uz 
tādu datu izmantošanu, kuri savākti 
revīzijās, ko veikuši Komisijas ierēdņi vai 
Komisijas pilnvaroti pārstāvji, Komisija 
pieņem saskaņā ar 60. panta 3. punktā 
minēto pārbaudes procedūru.

Grozījums Nr. 108
Regulas priekšlikums

32. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

32. pants svītrots
Vadošās un sertifikācijas iestādes 
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norīkošana
1. Sešu mēnešu laikā pēc tam, kad 
pieņemts lēmums par darbības 
programmas pieņemšanu, dalībvalstis 
paziņo Komisijai vadošās un attiecīgā 
gadījumā sertifikācijas iestādes 
norīkošanas datumu un formu.
2. Norīkošana, kas minēta 1. punktā, 
notiek pamatojoties uz neatkarīgas 
revīzijas institūcijas ziņojumu un 
atzinumu, kurā novērtēta pārvaldības un 
kontroles sistēma, aptverot 
starpniekinstitūciju lomu tajā, un tās 
atbilstība 26., 27., 29. un 30. pantam 
saskaņā ar kritērijiem attiecībā uz iekšējo 
vidi, kontroles darbībām, informāciju un 
saziņu, un uzraudzību, kuras ar 
īstenošanas aktiem saskaņā ar 59. pantu 
nosaka Komisija.
3. Neatkarīgā institūcija savā darbā ievēro 
starptautiski atzītus revīzijas standartus.
4. Dalībvalstis var nolemt, ka vadošā 
iestāde vai sertifikācijas iestāde, kura 
norīkota saistībā ar ESF līdzfinansētu 
darbības programmu saskaņā ar Regulu 
(ES) Nr. [CPR], tiek uzskatīta par 
norīkotu saskaņā ar šo regulu.
Divus mēnešus pēc tam, kad saņemts 
1. punktā minētais paziņojums, Komisija 
var pieprasīt neatkarīgas revīzijas 
institūcijas ziņojumu un atzinumu un 
pārvaldības un kontroles sistēmas 
aprakstu.
Divu mēnešu laikā no šo dokumentu 
saņemšanas Komisija var izteikt piezīmes.
5. Dalībvalsts uzrauga norīkoto institūciju 
un, ja viens vai vairāki 2. punktā minētie 
kritēriji vairs netiek izpildīti, ar oficiālu 
lēmumu atceļ tās norīkojumu, ja vien 
attiecīgā institūcija neveic vajadzīgos 
koriģējošos pasākumus pārbaudes laikā, 
ko atbilstīgi problēmas nopietnībai nosaka 
dalībvalsts. Dalībvalsts tūlīt informē 
Komisiju, ka norīkotajai institūcijai 
noteikts pārbaudes laiks un arī ka 
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pieņemts atsaukšanas lēmums.

Grozījums Nr. 109
Regulas priekšlikums

33. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

33. pants svītrots
Komisijas pilnvaras un atbildība
1. Pamatojoties uz pieejamo informāciju, 
tostarp informāciju par vadošās iestādes 
un sertifikācijas iestādes norīkošanu, 
gada pārvaldības deklarāciju, gada 
kontroles ziņojumiem, gada revīzijas 
atzinumu, gada īstenošanas ziņojumu un 
valsts un Savienības institūciju veiktajām 
revīzijām, Komisija pati pārliecinās, vai 
dalībvalstis ir izveidojušas šai regulai 
atbilstošas pārvaldības un kontroles 
sistēmas un vai visā darbības programmas 
īstenošanas laikā šīs sistēmas darbojas 
efektīvi.
2. Neskarot dalībvalstu veiktās revīzijas, 
Komisijas ierēdņi vai pilnvaroti Komisijas 
pārstāvji var veikt revīzijas vai revīzijas 
vai pārbaudes uz vietas, par to pienācīgu 
laiku iepriekš brīdinot. Šādu revīziju vai 
pārbaužu tvērumā var jo īpaši būt 
darbības programmas vai tās daļas 
pārvaldības un kontroles sistēmu darbības 
efektivitātes verifikācija, darbības un 
darbību vai darbības programmas 
pareizas finanšu pārvaldības novērtēšana. 
Šādās revīzijās var piedalīties dalībvalsts 
ierēdņi vai pilnvaroti pārstāvji.
Komisijas ierēdņiem vai pilnvarotajiem 
Komisijas pārstāvjiem, kas ir pienācīgi 
pilnvaroti veikt revīzijas uz vietas, ir 
piekļuve visiem reģistriem, dokumentiem 
un metadatiem, kas attiecas uz Fonda 
atbalstītajām darbībām vai pārvaldības un 
kontroles sistēmām, neatkarīgi no tā, kādā 
informācijas nesējā tie tiek glabāti. 
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Dalībvalstis pēc pieprasījuma iesniedz 
Komisijai šādu reģistru, dokumentu un 
metadatu kopijas.
Šajā punktā noteiktās pilnvaras neskar to 
attiecīgo valstu noteikumu piemērošanu, 
kuri paredz, ka konkrētas darbības var 
veikt tikai ar attiecīgās valsts tiesību 
aktiem īpaši norīkoti pārstāvji. Cita starpā 
Komisijas ierēdņi un pilnvarotie pārstāvji 
nepiedalās mājas apmeklējumos vai 
personu oficiālā iztaujāšanā, ko veic 
saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību 
aktiem. Tomēr viņiem ir piekļuve šādi 
iegūtai informācijai.
3. Komisija var prasīt, lai dalībvalsts 
veiktu nepieciešamos pasākumus, kas 
nodrošina to pārvaldības un kontroles 
sistēmu efektīvu darbību vai izdevumu 
pareizību saskaņā ar šo regulu.
4. Komisija var prasīt, lai dalībvalsts 
izskatītu Komisijai iesniegtu sūdzību par 
Fonda līdzfinansētu darbību īstenošanu 
vai pārvaldības un kontroles sistēmas 
darbību.

Grozījums Nr. 110
Regulas priekšlikums

34. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

34. pants svītrots
Sadarbība ar revīzijas iestādi
1. Komisija sadarbojas ar revīzijas 
iestādēm, lai koordinētu to revīzijas 
plānus un metodes, un nekavējoties veic 
apmaiņu ar pārvaldības un kontroles 
sistēmu revīziju rezultātiem.
2. Komisija un revīzijas iestāde regulāri, 
proti, vismaz reizi gadā (ja tās nevienojas 
citādi), tiekas, lai izskatītu gada kontroles 
ziņojumu, atzinumu un revīzijas stratēģiju 
un lai apmainītos ar viedokļiem par 
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jautājumiem, kas saistīti ar pārvaldības 
un kontroles sistēmu uzlabošanu.

Grozījums Nr. 111
Regulas priekšlikums

39. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vadošā iestāde nodrošina, lai, veicot 
piešķīrumus partnerorganizācijām, 
saņēmējinstitūciju naudas plūsma būtu 
pietiekama, lai nodrošinātu darbību 
pienācīgu īstenošanu.

1. Kompetentā iestāde nodrošina, lai, 
veicot piešķīrumus partnerorganizācijām, 
saņēmējinstitūciju naudas plūsma būtu 
pietiekama darbību pienācīgas īstenošanas 
nodrošināšanai.

Grozījums Nr. 112
Regulas priekšlikums

39. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Vadošā iestāde nodrošina, lai 
saņēmējinstitūcijas saņemtu kopējo 
publiskā sektora atbalsta summu pēc 
iespējas drīz un pilnā apjomā, un katrā ziņā 
pirms atbilstošo izdevumu iekļaušanas 
maksājuma pieteikumā. Summas, kas 
saņēmējinstitūcijām mazinātu šo līdzekļu 
apjomu, netiek ne atvilktas, ne ieturētas, 
netiek iekasētas īpašas maksas vai citi 
līdzvērtīgi maksājumi.

2. Kompetentā iestāde nodrošina, lai 
saņēmējinstitūcijas saņemtu kopējo 
publiskā sektora atbalsta summu pēc 
iespējas drīz un pilnā apjomā, un katrā ziņā 
pirms atbilstošo izdevumu iekļaušanas 
maksājuma pieteikumā. Summas, kas 
saņēmējinstitūcijām mazinātu šo līdzekļu 
apjomu, netiek ne atvilktas, ne ieturētas, 
netiek iekasētas īpašas maksas vai citi 
līdzvērtīgi maksājumi.

Grozījums Nr. 113
Regulas priekšlikums

41. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc Komisijas lēmuma par darbības 
programmas pieņemšanu Komisija veic 
avansa maksājumu 11 % apmērā no Fonda 

1. Pēc Komisijas lēmuma par darbības 
programmas pieņemšanu Komisija veic 
avansa maksājumu 20 % apmērā no Fonda 
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kopējā ieguldījuma darbības programmā. kopējā ieguldījuma darbības programmā.

Grozījums Nr. 114
Regulas priekšlikums

42. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sertifikācijas iestāde regulāri iesniedz 
starpposma maksājuma pieteikumu, kurā 
iekļauj visas summas, kas tās pārskatā 
ierakstītas kā publiskā sektora atbalsts, 
kurš izmaksāts saņēmējinstitūcijām 
pārskata gadā, kas beidzas 30. jūnijā.

1. Kompetentā iestāde regulāri iesniedz 
starpposma maksājuma pieteikumu, kurā 
iekļauj visas summas, kas tās pārskatā 
ierakstītas kā publiskā sektora atbalsts, 
kurš izmaksāts saņēmējinstitūcijām 
pārskata gadā, kas beidzas 30. jūnijā.

Grozījums Nr. 115
Regulas priekšlikums

42. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sertifikācijas iestāde iesniedz pēdējo 
starpposma maksājuma pieteikumu līdz 
31. jūlijam pēc iepriekšējā pārskata gada 
beigām, katrā ziņā pirms pirmā starpposma 
maksājuma pieteikuma iesniegšanas par 
nākamo pārskata gadu.

2. Kompetentā iestāde iesniedz pēdējo 
starpposma maksājuma pieteikumu līdz 
31. jūlijam pēc iepriekšējā pārskata gada 
beigām, katrā ziņā pirms pirmā starpposma 
maksājuma pieteikuma iesniegšanas par 
nākamo pārskata gadu.

Grozījums Nr. 116
Regulas priekšlikums

42. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pirmo starpposma maksājuma 
pieteikumu neiesniedz, pirms Komisijai 
paziņots par vadošās iestādes un
sertifikācijas iestādes norīkošanu saskaņā 
ar 32. panta 1. punktu.

3. Pirmo starpposma maksājuma 
pieteikumu neiesniedz, pirms Komisijai 
paziņots par kompetento iestāžu
norīkošanu.
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Grozījums Nr. 117
Regulas priekšlikums

43. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

43. pants svītrots
Maksājuma termiņa pārtraukums
1. Deleģētais kredītrīkotājs Finanšu 
regulas nozīmē var pārtraukt pieprasītā 
starpposma maksājuma veikšanas 
termiņu maksimāli uz deviņiem mēnešiem 
ar šādiem nosacījumiem:
(a) saskaņā ar valsts vai Savienības 
revīzijas institūcijas sniegtu informāciju 
pierādījumi liecina, ka ir būtiski trūkumi 
pārvaldības un kontroles sistēmas 
darbībā;
(b) pēc tam, kad deleģētā kredītrīkotāja 
rīcībā nonākusi informācija, kas liecina, 
ka izdevumi maksājuma pieprasījumā ir 
saistīti ar pārkāpumu, kam ir nopietnas 
finansiālas sekas, tam jāveic papildu 
pārbaudes;
(c) nav iesniegts kāds no 45. panta 
1. punktā noteiktajiem dokumentiem.
2. Deleģētais kredītrīkotājs var ierobežot 
pārtraukumu līdz izdevumu daļai, kas 
ietverta maksājuma pieprasījumā, kuru 
skar 1. punktā minētie elementi. 
Deleģētais kredītrīkotājs nekavējoties 
informē dalībvalsti un vadošo iestādi par 
pārtraukšanas iemeslu un pieprasa tām 
labot situāciju. Deleģētais kredītrīkotājs 
izbeidz pārtraukumu, tiklīdz ir veikti 
vajadzīgie pasākumi.

Grozījums Nr. 118
Regulas priekšlikums

44. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

44. pants svītrots
Maksājumu apturēšana
1. Komisija var apturēt visus starpposma 
maksājumus vai to daļu, ja:
(a) darbības programmas pārvaldības un 
kontroles sistēmā ir būtisks trūkums, 
kuram nav veikti koriģējoši pasākumi;
(b) izdevumu deklarācijā iekļautie 
izdevumi ir saistīti ar pārkāpumu, kam ir 
nopietnas finansiālas sekas un kas nav 
labots;
(c) dalībvalsts nav veikusi vajadzīgos 
pasākumus, lai labotu situāciju, un tāpēc 
ir piemērots pārtraukums saskaņā ar 
43. pantu;
(d) pastāv nopietni trūkumi attiecībā uz 
uzraudzības sistēmas vai rādītāju datu 
kvalitāti un uzticamību.
2. Komisija ar īstenošanas aktiem var 
nolemt apturēt visus starpposma 
maksājumus vai daļu no tiem pēc tam, 
kad tā ir atvēlējusi dalībvalstij iespēju 
iesniegt piezīmes.
3. Komisija izbeidz starpposma 
maksājumu pilnīgu vai daļēju apturēšanu, 
ja dalībvalsts ir veikusi vajadzīgos 
pasākumus, kas ļauj atcelt apturēšanu.

Grozījums Nr. 119
Regulas priekšlikums

46. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) to attiecināmo izdevumu kopsummu, 
kuri ierakstīti sertifikācijas iestādes 
pārskatā kā tādi, kas radušies 
saņēmējinstitūcijām un ko tās 
samaksājušas, īstenojot darbības, to 

(a) to attiecināmo izdevumu kopsummu, 
kuri ierakstīti kompetentās iestādes 
pārskatā kā tādi, kas radušies 
saņēmējinstitūcijām un ko tās 
samaksājušas, īstenojot darbības, to 
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publiskā sektora attiecināmo izdevumu 
kopsummu, kuri radušies, īstenojot 
darbības, un atbilstošo publiskā sektora 
ieguldījumu, kas samaksāts 
saņēmējinstitūcijām;

publiskā sektora attiecināmo izdevumu 
kopsummu, kuri radušies, īstenojot 
darbības, un atbilstošo publiskā sektora 
ieguldījumu, kas samaksāts 
saņēmējinstitūcijām;

Grozījums Nr. 120
Regulas priekšlikums

46. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sertifikācijas iestāde pārskatā var 
norādīt piešķīrumu, kas nepārsniedz 5 % 
no kopējiem izdevumiem, kuri par 
konkrēto pārskata gadu iekļauti maksājumu 
pieteikumos, ja revīzijas iestāde tajā laikā 
īsteno izdevumu likumības un pareizības 
novērtēšanu. Attiecīgo summu izslēdz no 
1. punkta a) apakšpunktā minētās 
attiecināmo izdevumu kopējās summas. Šīs 
summas galīgi iekļauj nākamā gada 
pārskatā vai izslēdz no tā.

2. Kompetentā iestāde pārskatā var norādīt 
piešķīrumu, kas nepārsniedz 5 % no 
kopējiem izdevumiem, kuri par konkrēto 
pārskata gadu iekļauti maksājumu 
pieteikumos, ja revīzijas iestāde tajā laikā 
īsteno izdevumu likumības un pareizības 
novērtēšanu. Attiecīgo summu izslēdz no 
1. punkta a) apakšpunktā minētās 
attiecināmo izdevumu kopējās summas. Šīs 
summas galīgi iekļauj nākamā gada 
pārskatā vai izslēdz no tā.

Grozījums Nr. 121
Regulas priekšlikums

48. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

48. pants svītrots
Dokumentu pieejamība
1. Vadošā iestāde nodrošina, lai pēc 
pieprasījuma Komisijai un Eiropas 
Revīzijas palātai būtu pieejami visi 
attaisnojošie dokumenti par darbībām 
attiecībā uz triju gadu laikposmu. 
Minētais triju gadu laikposms sākas 
31. decembrī gadā, kad Komisija saskaņā 
ar 47. pantu pieņēmusi pārskatu 
akceptēšanas lēmumu vai vēlākais —
galīga atlikuma maksājuma dienā.
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Šo triju gadu laikposmu pārtrauc 
tiesvedības vai administratīvas procedūras 
gadījumā vai pēc pienācīgi pamatota 
Komisijas pieprasījuma.
2. Dokumentus glabā vai nu to 
oriģināleksemplāros, vai apliecinātu 
kopiju veidā, vai vispāratzītos datu 
nesējos, tostarp dokumentu oriģinālu 
elektroniskajās versijās vai tādu 
dokumentu veidā, kuriem ir tikai 
elektroniskās versijas.
3. Dokumentus glabā formā, kas ļauj 
identificēt datu subjektus, ne ilgāk kā 
vajadzīgs, lai sasniegtu mērķus, kuru dēļ 
dati ir vākti vai kuru dēļ tos apstrādā 
papildus.
4. Lai noteiktu, kurus datu nesējus var 
uzskatīt par vispāratzītiem, Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētus aktus 
saskaņā ar 59. pantu.
5. Valsts iestādes nosaka sertifikācijas 
procedūru attiecībā uz tādu dokumentu 
atbilstību oriģinālam, kurus glabā 
vispāratzītos datu nesējos, un nodrošina 
glabāto dokumentu versiju atbilstību 
valsts tiesību aktu prasībām un 
uzticamību revīzijā.
6. Ja dokumenti ir tikai elektroniskā 
versijā, izmantotajām datorsistēmām 
jāatbilst atzītiem drošības standartiem, kas 
nodrošina glabāto dokumentu atbilstību 
valsts tiesību aktu prasībām un 
uzticamību revīzijā.

Grozījums Nr. 122
Regulas priekšlikums

50. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalsts veic vajadzīgās finanšu 
korekcijas saistībā ar atsevišķiem vai 
sistēmiskiem pārkāpumiem, kas atklāti 
darbībās vai darbības programmā. 

svītrots
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Finanšu korekcijas veic, atceļot visu 
darbībai vai darbības programmai 
piešķirto publiskā sektora ieguldījumu vai 
tā daļu. Dalībvalsts ņem vērā pārkāpumu 
veidu un smagumu un Fonda finansiālos 
zaudējumus un piemēro samērīgu 
korekciju. Vadošā iestāde reģistrē finanšu 
korekcijas gada pārskatā par pārskata 
gadu, kuram nolemts piemērot minēto 
atcelšanu.

Grozījums Nr. 123
Regulas priekšlikums

50. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Fonda ieguldījumu, kas atcelts saskaņā 
ar 2. punktu, dalībvalsts, ievērojot 
4. punktu, attiecīgajā darbības 
programmā var izmantot atkārtoti.

svītrots

Grozījums Nr. 124
Regulas priekšlikums

50. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ieguldījumu, kas atcelts saskaņā ar 
2. punktu, nevar atkārtoti izmantot 
darbībai, kurai piemērota korekcija, vai, 
ja finanšu korekcija piemērota par 
sistēmisku pārkāpumu, —darbībai, kuru 
skāris sistēmiskais pārkāpums.

svītrots

Grozījums Nr. 125
Regulas priekšlikums

50. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisijas veiktās finanšu korekcijas 
neskar dalībvalsts pienākumu atgūt 
līdzekļus saskaņā ar šo pantu.

svītrots

Grozījums Nr. 126
Regulas priekšlikums

51. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

51. pants svītrots
Komisijas veiktās finanšu korekcijas
1. Komisija veic finanšu korekcijas, ar 
īstenošanas aktu atceļot visu Savienības 
ieguldījumu darbības programmā vai tā 
daļu un atgūstot summas no dalībvalsts, 
lai no Savienības finansējuma izslēgtu 
izdevumus, kas pārkāpj piemērojamos 
Savienības un valsts tiesību aktus, tostarp 
saistībā ar Komisijas vai Eiropas Revīzijas 
palātas konstatētajiem trūkumiem 
dalībvalstu pārvaldības un kontroles 
sistēmās.
2. Piemērojamo Savienības vai valsts 
tiesību aktu pārkāpuma dēļ finanšu 
korekciju veic tikai tad, ja ir kāds no 
šādiem apstākļiem:
(a) pārkāpums ir skāris vai būtu varējis 
skart vadošās iestādes veikto darbības 
atlasi Fonda atbalstam;
(b) pārkāpums ir skāris vai būtu varējis 
skart izdevumu summu, kas deklarēta 
atmaksāšanai no Savienības budžeta.

Grozījums Nr. 127
Regulas priekšlikums

52. pants



PE504.229v02-00 66/77 AD\930763LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

52. pants svītrots
Komisijas veiktās finanšu korekcijas 
kritēriji
1. Komisija veic finanšu korekcijas, ja pēc 
vajadzīgās pārbaudes tā secina, ka:
(a) darbības programmas pārvaldības un 
kontroles sistēmā ir nopietns trūkums, kas 
apdraud darbības programmai jau 
izmaksāto Savienības ieguldījumu;
(b) dalībvalsts nav izpildījusi 50. pantā 
noteiktos pienākumus, pirms saskaņā ar 
šo pantu sākta korekcijas procedūra;
(c) maksājuma pieteikumā iekļautie 
izdevumi ir saistīti ar pārkāpumu un 
pirms korekcijas procedūras sākšanas 
saskaņā ar šo punktu dalībvalsts tos nav 
koriģējusi.
Veicot finanšu korekcijas, Komisija 
pamatojas uz individuāliem identificēto 
pārkāpumu gadījumiem un ņem vērā, vai 
pārkāpums ir sistēmisks. Ja nav iespējams 
precīzi skaitliski noteikt to no fondiem 
segto izdevumu summu, kuri saistīti ar 
pārkāpumu, Komisija piemēro vienotu 
likmi vai ekstrapolētu finanšu korekciju.
2. Lemjot par 1. punktā noteiktās 
korekcijas summu, Komisija ņem vērā 
pārkāpuma raksturu un smagumu, kā arī 
attiecīgajā darbības programmā 
konstatēto pārvaldības un kontroles 
sistēmu nepilnību apjomu un finansiālās 
sekas.
3. Ja Komisija savu nostāju pamato ar 
ziņojumiem, ko iesnieguši revidenti, kas 
nav revidenti no Komisijas dienestiem, tad 
Komisija izdara pati savus secinājumus 
par finansiālajām sekām, iepriekš 
izvērtējusi pasākumus, ko attiecīgā 
dalībvalsts veikusi atbilstīgi 50. panta 
2. punktam, saskaņā ar 27. panta 
2. punktu nosūtītos paziņojumus un visas 



AD\930763LV.doc 67/77 PE504.229v02-00

LV

dalībvalsts atbildes.
4. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
59. pantu pieņemt deleģētus aktus, kuros 
nosaka kritērijus, kas izmantojami, lai 
noskaidrotu piemērojamās finanšu 
korekcijas līmeni.

Grozījums Nr. 128
Regulas priekšlikums

53. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

53. pants svītrots
Komisijas veiktās finanšu korekcijas 
procedūra
1. Pirms lēmuma pieņemšanas par 
finanšu korekciju Komisija sāk 
procedūru, informējot attiecīgo dalībvalsti 
par savas pārbaudes pagaidu 
secinājumiem un pieprasot, lai dalībvalsts 
divu mēnešu laikā iesniedz piezīmes.
2. Ja Komisija ierosina finanšu korekciju, 
pamatojoties uz ekstrapolāciju vai vienotu 
likmi, dalībvalstij pēc attiecīgo dokumentu 
pārbaudes tiek dota iespēja parādīt, ka 
pārkāpuma faktiskais apjoms ir mazāks, 
nekā to novērtējusi Komisija. Vienojoties 
ar Komisiju, dalībvalsts var ierobežot šīs 
pārbaudes tvērumu, lai tas attiektos tikai 
uz attiecīgo dokumentu atbilstošu daļu vai 
izlasi. Šādai pārbaudei paredzētais laiks 
nav ilgāks par diviem mēnešiem pēc 
1. punktā minētā divu mēnešu laikposma, 
izņemot gadījumus, kad tam ir pienācīgs 
pamatojums.
3. Komisija ņem vērā visus pierādījumus, 
ko dalībvalsts iesniegusi 1. un 2. punktā 
noteiktajā termiņā.
4. Ja dalībvalsts nepiekrīt Komisijas 
pagaidu secinājumiem, Komisija uzaicina 
dalībvalsti uz noklausīšanos, lai 
nodrošinātu, ka Komisijas secinājumiem 
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par finanšu korekcijas veikšanu ir 
pieejama visa vajadzīgā informācija un 
apsvērumi.
5. Lai piemērotu finanšu korekcijas, sešu 
mēnešu laikā no noklausīšanās dienas vai 
no dienas, kad tiek saņemta 
papildinformācija, gadījumā ja dalībvalsts 
pēc noklausīšanās piekrīt iesniegt šādu 
papildinformāciju, Komisija ar 
īstenošanas aktiem pieņem lēmumu. 
Komisija ņem vērā visu procedūras gaitā 
iesniegto informāciju un apsvērumus. Ja 
noklausīšanās nenotiek, sešu mēnešu 
termiņš sākas divus mēnešus no dienas, 
kad saņemts Komisijas sūtītais 
uzaicinājums uz noklausīšanos.
6. Ja Komisija vai Eiropas Revīzijas 
palāta konstatē pārkāpumus, kas ietekmē 
Komisijai nosūtīto gada pārskatu, ar 
attiecīgu finanšu korekciju samazina 
darbības programmai piešķirto atbalstu 
no Fonda.

Grozījums Nr. 129
Regulas priekšlikums

54. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

54. pants svītrots
Atmaksas Savienības budžetā - Atgūšana
1. Visas atmaksas, kas jāveic Savienības 
vispārējā budžetā, izdara līdz termiņam, 
kas norādīts saskaņā ar Finanšu regulas 
77. pantu sagatavotajā iekasēšanas 
rīkojumā. Termiņš ir pēdējā diena otrajā 
mēnesī pēc rīkojuma izdošanas.
2. Par kavētu atmaksu maksā kavējuma 
procentus no termiņa beigu dienas līdz 
faktiskā maksājuma dienai. Šādu 
procentu likme ir par pusotru procentu 
augstāka nekā likme, ko piemēro Eiropas 
Centrālā banka galvenajās 
refinansēšanas operācijās tā mēneša 
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pirmajā darbadienā, kurā iekrīt 
maksāšanas diena.

Grozījums Nr. 130
Regulas priekšlikums

55. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

55. pants svītrots
Samērīga darbības programmu kontrole
1. Darbībām, kurām kopējie attiecināmie 
izdevumi nepārsniedz EUR 100 000, 
piemēro ne vairāk kā vienu revīziju, ko 
veic vai nu revīzijas iestāde, vai Komisija 
pirms visu attiecīgo izdevumu pārbaudes 
saskaņā ar 47. pantu. Citām darbībām 
nepiemēro vairāk kā vienu revīziju vienā 
pārskata gadā, ko veic revīzijas iestāde un 
Komisija pirms visu attiecīgo izdevumu 
pārbaudes saskaņā ar 47. pantu. Šie 
noteikumi neskar 5. un 6. punktu.
2. Darbības revīzija var aptvert visus tās 
īstenošanas posmus un visus līmeņu 
izplatīšanas ķēdē, izņemot kontroli pār 
faktiskajiem galīgajiem saņēmējiem, ja 
vien riska novērtējumā noteikts konkrēts 
pārkāpumu vai krāpšanas risks.
3. Ja visnesenākais revīzijas atzinums par 
darbības programmām liecina, ka nav 
būtisku trūkumu, Komisija nākamajā 
sanāksmē, kas minēta 34. panta 
2. punktā, var vienoties ar revīzijas 
iestādi, ka revīzijas darba apjomu var 
samazināt tā, lai tas būtu samērīgs ar 
konstatēto risku. Šādos gadījumos 
Komisija neveic savas revīzijas uz vietas, 
ja vien nav pierādījumu, kas liecina par 
pārvaldības un kontroles sistēmas 
trūkumiem, kuri ietekmē izdevumus, kas 
deklarēti Komisijai pārskata gadā, kura 
pārskats ir akceptēts.
4. Ja Komisija secina, ka tā var paļauties 
uz revīzijas iestādes atzinumu par 
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darbības programmu, tā var vienoties ar 
revīzijas iestādi ierobežot savas uz vietas 
veicamās revīzijas līdz revīzijas iestādes 
darba revīzijai, ja vien nav pierādījumu 
par trūkumiem revīzijas iestādes darbā 
attiecībā uz to pārskata gadu, kura 
pārskats ir akceptēts.
5. Trīs gadus pēc visu darbības izdevumu 
akceptēšanas saskaņā ar 47. pantu, 
Revīzijas iestāde un Komisija kā daļu no 
revīzijas parauga var veikt darbību 
revīziju jebkurā laikā, ja riska 
novērtējumā noteikts konkrēts pārkāpumu 
vai krāpšanas risks, ja ir pierādījumi par 
nopietniem trūkumiem darbības 
programmas pārvaldības un kontroles 
sistēmā. 
6. Komisija jebkurā laikā var veikt 
darbību revīziju, lai, atkārtojot revīziju, 
novērtētu revīzijas iestādes darbu.

Grozījums Nr. 131
Regulas priekšlikums

56. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

56. pants svītrots
Noteikumi par saistību atcelšanu
1. Komisija var atcelt saistības par ikvienu 
summu, kas aprēķināta saskaņā ar 
darbības programmas otro daļu un kas 
nav izmantota avansa maksājumiem, 
starpposma maksājumiem un gada 
atlikuma maksājumam līdz 31. decembrim 
otrajā finanšu gadā pēc darbības 
programmas budžeta saistību uzņemšanās 
gada vai arī par ko saskaņā ar 42. pantu 
nav nosūtīts maksājuma pieteikums, kas 
sagatavots saskaņā ar 38. pantu.
Lai atceltu saistības, Komisija šo summu 
aprēķina, katrai budžetā no 2015. līdz 
2020. finanšu gadam paredzēto saistību 
summai pievienojot vienu gada budžeta 
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saistību sestdaļu, kura attiecas uz 
2014. gada kopējo ieguldījumu.
2. Atkāpjoties no 1. punkta pirmās daļas, 
saistību atcelšanas termiņus nepiemēro 
gada budžeta saistībām, kas attiecas uz 
2014. gada kopējo ieguldījumu.
3. Ja pirmās gada budžeta saistības 
attiecas uz 2015. gada kopējo 
ieguldījumu, tad, atkāpjoties no 1. punkta, 
saistību atcelšanas termiņus nepiemēro 
gada budžeta saistībām, kas attiecas uz 
2015. gada kopējo ieguldījumu. Šādos 
gadījumos Komisija aprēķina summu 
atbilstīgi 1. punkta pirmajai daļai, katrai 
budžetā no 2016. līdz 2020. finanšu 
gadam paredzēto saistību summai 
pievienojot vienu gada budžeta saistību 
piektdaļu, kura attiecas uz 2015. finanšu 
gada kopējo ieguldījumu.
4. Tā saistību daļa, kas joprojām nav 
izmantota 2022. gada 31. decembrī, tiek 
atcelta, ja Komisija līdz 2023. gada 
30. septembrim nav saņēmusi 
dokumentus, kas vajadzīgi saskaņā ar 
47. panta 2. punktu.

Grozījums Nr. 132
Regulas priekšlikums

57. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

57. pants svītrots
Izņēmums attiecībā uz saistību atcelšanu
1. Summu, uz kurām attiecas saistību 
atcelšana, samazina par summām, ko 
atbildīgā institūcija nav varējusi deklarēt 
Komisijai šādu iemeslu dēļ:
(a) darbības apturētas tiesvedības dēļ, 
administratīva kārtā veiktas pārsūdzības 
dēļ  vai
(b) nepārvarama vara nopietni ietekmē 
visas darbības programmas vai tās daļas 
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īstenošanu. Valsts iestādes, kas ziņo par 
nepārvaramu varu, parāda nepārvaramās 
varas tiešo ietekmi uz visas darbības 
programmas vai tās daļas īstenošanu;
(c) Samazinājumu var pieprasīt vienreiz, 
ja apturēšana vai nepārvaramā vara 
pastāv ne ilgāk kā gadu, vai vairākas 
reizes atbilstīgi nepārvaramās varas 
ilgumam vai gadu skaitam no dienas, kad 
pieņemts tiesas vai administratīvais 
lēmums, ar ko aptur darbības īstenošanu, 
līdz dienai, kad pieņemts galīgais tiesas 
vai administratīvais lēmums.
2. Līdz 31. janvārim dalībvalsts nosūta 
Komisijai informāciju par 1. punktā 
minētajiem izņēmumiem attiecībā uz 
summām, kas deklarējamas līdz 
iepriekšējā gada beigām.

Grozījums Nr. 133
Regulas priekšlikums

58. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

58. pants svītrots
Saistību atcelšanas procedūra
1. Ja iespējams, ka tiks piemērota 
56. pantā paredzētā saistību atcelšana, 
Komisija savlaicīgi informē dalībvalsti un 
vadošo iestādi.
2. Komisija, pamatojoties uz informāciju, 
kas ir tās rīcībā 31. janvārī, informē 
dalībvalsti un vadošo iestādi par atcelto 
saistību summu, kas izriet no tās rīcībā 
esošās informācijas.
3. Dalībvalstij ir divi mēneši laika, lai 
piekristu atceļamo saistību summai vai 
iesniegtu savus apsvērumus.
4. Dalībvalsts līdz 30. jūnijam iesniedz 
Komisijai pārskatītu finansēšanas plānu, 
kas par attiecīgo finanšu gadu atspoguļo 
darbības programmai samazināto atbalsta 
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summu. Ja tas iesniegts netiek, Komisija 
pārskata finansēšanas plānu, attiecīgajam 
finanšu gadam samazinot Fonda 
ieguldījumu.
5. Komisija ar īstenošanas aktu groza 
lēmumu, ar ko pieņem darbības 
programmu, ne vēlāk kā 30. septembrī.

Grozījums Nr. 134
Regulas priekšlikums

60.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

60.a pants
1. 2014. gadā ir paredzēts īstenot pārejas 
shēmu, kuras ietvaros dalībvalstu 
norīkotās organizācijas, izņemot 
tirdzniecības uzņēmumus, izplatīs pārtikas 
produktus vistrūcīgākajām personām 
Eiropas Savienībā. Minētās pārtikas 
produktu izplatīšanas shēmas nolūkiem 
nodrošinās intervences krājumu produktu 
pieejamību vai, ja pārtikas izplatīšanai 
piemēroti intervences krājumi nav 
pieejami, pārtikas produktu iepirkšanu 
tirgū.
2. Dalībvalstis, kuras vēlas piedalīties 
1. punktā paredzētajā pārtikas produktu 
izplatīšanas shēmā, nosūta Komisijai 
pārtikas produktu izplatīšanas 
programmu, kurā ir norādīta šāda 
informācija:
(a) šo programmu galveno raksturlielumu 
un mērķu detalizēts izklāsts;
(b) norīkotās organizācijas; 

(c) pieprasījumi attiecībā uz 2014. gadā 
izplatāmo pārtikas produktu daudzumu 
un cita attiecīgā informācija. 
Dalībvalstis izvēlas pārtikas produktus, 
pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, 
tostarp uzturvērtību un piemērotību 
izplatīšanai. Šim nolūkam dalībvalstis var 
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piešķirt priekšroku pārtikas produktiem, 
kuru izcelsme ir Savienībā. 
3. Komisija izstrādā plānu 2014. gadam, 
pamatojoties uz pieprasījumiem un citu 
2. punkta pirmās daļas c) apakšpunktā 
minēto informāciju, ko dalībvalstis 
iesniegušas saistībā ar pārtikas produktu 
izplatīšanas programmu. Savienība 
paredz katrai dalībvalstij noteiktu 
finansējumu.
Ja 2014. gada plānā minētie pārtikas 
produkti nav pieejami tās dalībvalsts 
intervences krājumos, kurā šie produkti ir 
pieprasīti, Komisija paredz, ka minētos 
produktus attiecīgajai dalībvalstij nodod 
dalībvalstis, kuru intervences krājumos ir 
attiecīgie produkti.
4. Pārtikas produktus nodod norīkotajām 
organizācijām, nepieprasot par to 
samaksu. Pārtikas produktus izplata 
vistrūcīgākajām personām:
(a) bez maksas vai 
(b) par cenu, kas nekādā gadījumā 
nepārsniedz summu, ko veido izmaksas, 
kuras norīkotajām organizācijām 
radušās, īstenojot šo pasākumu, un kas 
nav attiecināmās izmaksas saskaņā ar 
7. punkta otrās daļas a) un 
b) apakšpunktu. 
5. Dalībvalstis, kuras piedalās 1. punktā 
paredzētajā pārtikas produktu izplatīšanas 
shēmā: 
a) iesniedz Komisijai ziņojumu par 
pārtikas produktu izplatīšanas shēmas 
īstenošanu; 
b) laikus informē Komisiju par 
notikumiem, kas ietekmē pārtikas 
produktu izdalīšanas programmu 
īstenošanu.
6. Savienība finansē attiecināmās 
izmaksas, kas radušās saistībā ar shēmu. 
Minētais finansējums atbilst darbības 
programmai laika posmam no 2014. līdz 
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2020. gadam.
7. Attiecināmās izmaksas, kas radušās 
saistībā ar shēmu, ir:
(a) intervences krājumos pieejamo 
pārtikas produktu izmaksas;
(b) tirgū iepirktu pārtikas produktu 
izmaksas un 
c) intervences krājumos pieejamo pārtikas 
produktu pārvadāšanas starp dalībvalstīm 
izmaksas.
Saistībā ar 2014. gada plāna īstenošanai 
pieejamo finanšu resursiem valsts 
kompetentās iestādes var uzskatīt par 
attiecināmām šādas izmaksas:
(a) izmaksas, kas rodas, pārvadājot 
pārtikas produktus starp norīkoto 
organizāciju noliktavām;
(b) šādas izmaksas, kuras sedz norīkotās 
organizācijas, ja tās ir tieši saistītas ar 
2014. gada plāna īstenošanu: 
(i) administratīvās izmaksas; 
ii) pārvadāšanas izmaksas, kas radušās, 
nogādājot produktus no izraudzīto 
organizāciju noliktavām uz pēdējo sadales 
punktu, un
(iii) glabāšanas izmaksas.
8. Dalībvalstis veic administratīvo un 
fizisko kontroli, lai pārliecinātos, ka 
2014. gada plāns tiek īstenots saskaņā ar 
attiecīgajiem noteikumiem, un paredz 
sodu, kas piemērojams pārkāpumu 
gadījumā.
9. Uz to pārtikas produktu iepakojuma, ko 
izplata saistībā ar 2014. gada plānu, kā 
arī izplatīšanas vietās ir jābūt skaidri 
redzamiem vārdiem „Eiropas Savienības 
atbalsts” un Eiropas Savienības 
emblēmai.
10. Šā panta 1. punktā paredzētā pārtikas 
produktu izplatīšanas shēma neskar valsts 
shēmas, kas nodrošina pārtikas produktu 
izplatīšanu vistrūcīgākajām personām 
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atbilstīgi Savienības tiesību aktiem.
11. Šis pants ir piemērojams līdz 
2014. gada plāna beigām.

Pamatojums

Jaunajam pasākumam ir jāstājas spēkā 2014. gada 1. janvārī. Turklāt provizoriskajai 
īstenošanas plānošanai ar atpakaļejošu termiņu ir jānodrošina, ka pasākums būs īstenojams 
dalībvalstīs vismaz 10 mēnešus iepriekš. Tas būs iespējams tikai tad, ja regulu pieņems —
labākajā gadījumā —2013. gada vidū. Tāpēc ir jāparedz vienkāršota pārejas procedūra 
2014. gadam, kas orientēta tikai uz absolūtu prioritāti — pārtikas atbalstu. Tāpēc ir 
ierosināts pārņemt VTP programmas procedūru, iestrādājot to šajā priekšlikumā (attiecīgi 
paredzot ESF finansējumu).

Grozījums Nr. 135
Regulas priekšlikums

1. pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis pielikums ir svītrots.
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