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TRUMPAS PAGRINDIMAS

I. Komisijos pasiūlymo santrauka 

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

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

II. Komisijos pasiūlymo kritika 

1) Numatyta labai nedaug lėšų 

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

b) Pasiūlymas neatitinka strategijos „Europa 2020“ tikslo, kadangi apsiribojama tam tikrais 
visuomenės sluoksniais. Paskirstymo kriterijams apibrėžti palikti tik 2 iš 4 rodiklių, kurie 
strategijoje „Europa 2020“ naudojami skurdui ir atskirčiai apibrėžti, t. y. labai didelį skurdą 
patiriantys asmenys ir labai mažo užimtumo namų ūkiuose gyvenantys asmenys. Naudojant 
šiuos du kriterijus atimama galimybė pagalbą teikti daugeliui gyventojų – tiems, kurie patiria 
atskirtį, ir tiems, kurie gyvena skurde ir jiems gresia didelis atskirties pavojus. Iš tiesų 4 
straipsnyje iš esmės nurodomi benamiai ir vaikai.
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c) Be maisto skirstymo, dalis fondo lėšų gali būti naudojamos pagrindinėms asmeninio 
vartojimo prekėms (drabužiams) benamiams ar vaikams pirkti. Fondas taip pat gali būti 
naudojamas socialinės įtraukties veiklai remti.

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

2) Numatytos labai nelanksčios ir sudėtingos fondo įgyvendinimo taisyklės

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

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

3) 2014 m. bus sudėtingo perėjimo metai

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

III. Nuomonės referento pasiūlymai

Dėl biudžeto ir principų:

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

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

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

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

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

 be to, reikia skatinti aukoti produktus.

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

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

a) Skatinti aukoti maistą mažinant maisto švaistymą

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

Taigi referentas siūlo:

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

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

 prekybos centrams suteikti įsisteigimo teisę ir teisę veikti tik su aiškiai suformuluota 
sąlyga, kad jie aukos neparduotus maisto produktus.

b) Sutelkti EŽŪFKP lėšas

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

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

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

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

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

                                               
1 P7_TA-PROV(2012)0014.
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PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. fr

Pagrindimas

Maisto švaistymas yra didelis papiktinimas Europoje ir ES nusprendė įveikti šią problemą. 
Visi su fondu susiję subjektai turėtų naudoti numatytas priemones ir mechanizmus, siekdami 
prisidėti prie kovos su maisto švaistymu.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Būtina nustatyti bendrą paprastą mechanizmą, pagal kurį būtų užtikrinama, kad kiekviena 
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valstybė narė pagalbą teiktų panašiai naudos gavėjų grupei kartu atsižvelgdama į 
nacionalinius skirtumus. Kadangi santykinis skurdas ir strategijoje „Europa 2020“, ir 
Eurostato naudojamas kaip rodiklis, jis turėtų būti naudojamas ir fondui.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Maistas yra pats svarbiausias poreikis, dėl kurio organizacijos partnerės ir valstybės narės 
galėtų susisiekti su asmenimis, kurie patiria socialinę atskirtį. Tai geriausias būdas fondo 
veiksmingumui užtikrinti.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) kad būtų galima gerinti kiekvienos 
veiksmų programos kokybę ir struktūrą ir 
įvertinti Fondo efektyvumą ir 
veiksmingumą, turėtų būti atliekami ex 
ante ir ex post vertinimai. Šiuos vertinimus 
turėtų papildyti paramą pagal veiksmų 
programas gavusių labiausiai skurstančių 

(12) kad būtų galima gerinti kiekvienos 
veiksmų programos kokybę ir struktūrą ir 
įvertinti Fondo efektyvumą ir 
veiksmingumą, turėtų būti atliekami ex
ante ir ex post vertinimai. Šiuos vertinimus 
turėtų papildyti santykinio skurdo 
kiekvienoje valstybėje narėje duomenų
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asmenų tyrimai ir, prireikus, vertinimas 
programavimo laikotarpiu. Turėtų būti 
nustatyti valstybių narių ir Komisijos šios 
srities įsipareigojimai;

tyrimai. Turėtų būti nustatyti valstybių 
narių ir Komisijos šios srities 
įsipareigojimai;

Or. fr

Pagrindimas

Tokios rūšies vertinimai būtų papildoma administracinė našta valstybėms narėms ir 
organizacijoms partnerėms ir dėl to fondo veikla būtų ne tokia veiksminga. Vertinant bendrą 
santykinį skurdą nacionaliniu mastu būtų pasiekiamas tas pats tikslas ir sudaromos galimybės 
veiksmingiau panaudoti lėšas, skiriamas pagalbai labiausiai skurstantiems.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

nustatoma intervencinių atsargų produktų 
naudojimo, perdirbimo ar pardavimo 
labiausiai skurstantiems asmenims skirtos 
programos tikslais tvarka;

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas
Siekiant skatinti veiksmingumą reikėtų užtikrinti, kad būtų daugiau aiškumo ir vykdomas 
platesnis dialogas.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) „organizacijos partnerės“ – tai viešojo 
sektoriaus institucijos arba ne pelno 
organizacijos, kurios tiesiogiai arba per 

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

kitas organizacijas partneres tiekia maistą 
ir prekes labiausiai skurstantiems 
asmenims ir kurių veiksmus pagal 
29 straipsnio 3 dalies b punktą atrinko 
vadovaujančioji institucija;

Or. fr

Pagrindimas

Maistas yra pats svarbiausias poreikis, dėl kurio organizacijos partnerės ir valstybės narės 
galėtų susisiekti su asmenimis, kurie patiria socialinę atskirtį. Tai geriausias būdas fondo 
veiksmingumui užtikrinti.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 12 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a) Komisija, valstybės narės ir 
organizacijos partnerės padeda kovoti su 
maisto švaistymu visuose platinimo 
grandinės etapuose, įskaitant maisto 
produktų tiekimą ir pagalbos gavėjų 
švietimą šiuo klausimu.

Or. fr

Pagrindimas

Maisto švaistymas yra didelis papiktinimas Europoje ir ES nusprendė įveikti šią problemą. 
Visi su fondu susiję subjektai turėtų naudoti numatytas priemones ir mechanizmus, siekdami 
prisidėti prie kovos su maisto švaistymu.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Komisijos siūlomame biudžete numatyta vienu milijardu mažiau, nei lėšos, kurios šiuo metu 
skiriamos pagalbai maistu 20-iai valstybių narių, dalyvaujančių pagalbos labiausiai 
skurstantiems asmenims programoje (PSAP). Reikėtų mažų mažiausiai išlaikyti PSAP 
numatytas biudžeto lėšas, t. y. 3,5 mlrd. 7 metams.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

a) labai didelį skurdą patiriančių asmenų 
skaičių;

a) labai didelį skurdą patiriančių asmenų 
skaičių;

b) labai mažo užimtumo namų ūkiuose 
gyvenančių asmenų skaičių.

b) labai mažo užimtumo namų ūkiuose 
gyvenančių asmenų skaičių.

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų išlaikyti visus skurdo rodiklius, kuriuos ES nustatė savo strategijoje „Europa 2020“.
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Norėdama užtikrinti, kad vertinimas atitiktų tikrovę, Komisija rengdama šį pavyzdį turėtų 
bendradarbiauti su šioje srityje aktyviais subjektais.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Fondas skirtas labiausiai skurstantiems asmenims, kurie sudaro didesnę asmenų, kuriems 
reikalinga pagalba, kategoriją. Pavyzdžiui, 2 straipsnio 1 ir 7 punktuose, 3 straipsnyje ir 
21 straipsnio 4 dalyje aiškiai nurodomi labiausiai skurstantys asmenys. Taigi, šiuo pakeitimu 
siekiama užtikrinti daugiau šio reglamento nuoseklumo.



PA\925608LT.doc 13/15 PE504.229v01-00

LT

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) galutiniams pagalbos gavėjams skirto 
maisto ir pagrindinių asmeninio vartojimo 
prekių pirkimo išlaidos;

Or. fr
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Pagrindimas

Fondas skirtas labiausiai skurstantiems asmenims, kurie sudaro didesnę asmenų, kuriems 
reikalinga pagalba, kategoriją. Pavyzdžiui, 2 straipsnio 1 ir 7 punktuose, 3 straipsnyje ir 
21 straipsnio 4 dalyje aiškiai nurodomi labiausiai skurstantys asmenys. Taigi, šiuo pakeitimu 
siekiama užtikrinti daugiau šio reglamento nuoseklumo.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Fondas skirtas labiausiai skurstantiems asmenims, kurie sudaro didesnę asmenų, kuriems 
reikalinga pagalba, kategoriją. Pavyzdžiui, 2 straipsnio 1 ir 7 punktuose, 3 straipsnyje ir 
21 straipsnio 4 dalyje aiškiai nurodomi labiausiai skurstantys asmenys. Taigi, šiuo pakeitimu 
siekiama užtikrinti daugiau šio reglamento nuoseklumo.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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a punkte nurodytų išlaidų normą;

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi įgyvendindamos būsimas nacionalines ESF programas valstybės narės turės 
socialinei įtraukčiai skirti 20 proc. ESF, reikėtų labiausiai skurstantiems asmenims numatytas 
tikrai nedideles lėšas skirti maistui.


