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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, kā arī to cilvēku skaitu, kurus apdraud nabadzības un sociālās 
atstumtības risks. 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 nav pieejama 
pienācīgas kvalitātes pārtika pietiekamā daudzumā. Turklāt visneaizsargātākie iedzīvotāji šajā
grupā ir pārāk attālināti no darba tirgus, lai varētu izmantot ESF sociālās iekļaušanas 
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 nenodrošinātību ar pārtiku, bezpajumtniecību un bērnu materiālo 
nenodrošinātību. Par fonda līdzekļiem tiktu finansēti pārtikas produkti un pirmās 
nepieciešamības preces personīgai lietošanai, kā arī papildpasākumi sociālās iekļaušanas 
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 notiekošās sarunas starp valstu un valdību 
vadītājiem šo līdzekļu apjomu samazinājušas 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. Nabadzības un atstumtības novērtēšanā, lai piešķirtu līdzekļus, 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.
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c) Papildus pārtikas sadalei daļa no fonda līdzekļiem var tikt izmantota pirmās 
nepieciešamības preču (apģērba) iegādei bezpajumtniekiem un bērniem. Ar fonda līdzekļiem 
var arī atbalstīt sociālās iekļaušanas pasākumus.

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka, ņemot vērā vistrūcīgākajām personām uzturam piešķirto 
līdzekļu nepietiekamību, nevajadzētu piešķirt pārāk daudz līdzekļu citām ar pārtikas 
nodrošinātību nesaistītām darbībām. Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka sociālā iekļaušana 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 tie 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 uzsver, 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 nelietderīgu izmantošanu

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka ir jācīnās pret pārtikas nelietderīgu izmantošanu, kas ir 
reāla problēma Eiropā. Komisija un Eiropas Parlaments (ar 2012. gada 19. janvāra rezolūciju1

— Caronna ziņojums) uzskatīja, ka pārtikas nelietderīga izmantošana 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 iekļaušanas 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 1

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Ar noteikumiem vajadzētu garantēt 
fonda atbilstību Savienības sociālajai un 
vides politikai, piemēram, centieniem 
apkarot pārtikas nelietderīgu 
izmantošanu.

Or. fr

Pamatojums

Pārtikas nelietderīga izmantošana 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 nelietderīgu izmantošanu.

Grozījums 2

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, ar īstenošanas aktiem 
būtu jānosaka kopējo resursu sadalījums pa 
gadiem un dalībvalstīm.

Or. fr

Pamatojums

Ir svarīgi noteikt vienkāršu vienotu mehānismu, lai nodrošinātu, ka katrā dalībvalstī, ņemot 



PA\925608LV.doc 7/15 PE504.229v01-00

LV

vērā to savstarpējās atšķirības, palīdzība tiek sniegta līdzīgām saņēmēju grupām. Tā kā 
relatīvā nabadzība ir rādītājs, kas minēts stratēģijā „Eiropa 2020” un ko izmanto Eurostat, 
to vajadzētu izmantot fonda darbībā.

Grozījums 3

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. Nespēja 
piekļūt pārtikai ir galvenā problēma, kas 
dalībvalstīm jārisina. Programmā būtu 
jāietver arī elementi, kas vajadzīgi, lai 
nodrošinātu efektīvu un lietderīgu darbības 
programmas īstenošanu.

Or. fr

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.

Grozījums 4

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 

(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 relatīvās nabadzības 
statistiku katrā dalībvalstī. Saistībā ar to 
būtu jānosaka dalībvalstu un Komisijas 
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periodā. Saistībā ar to būtu jānosaka 
dalībvalstu un Komisijas atbildība.

atbildība.

Or. fr

Pamatojums

Šāda veida novērtējumi palielinātu administratīvo slogu dalībvalstīm un 
partnerorganizācijām un vienlaikus samazinātu fonda efektivitāti. Visaptverošajiem 
novērtējumiem par relatīvo nabadzību dalībvalstīs ir tāds pats mērķis, kas nodrošina, ka 
budžets, kurš piešķirts vistrūcīgāko personu atbalstam, tiks izmantots efektīvāk.

Grozījums 5

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.



PA\925608LV.doc 9/15 PE504.229v01-00

LV

Or. fr

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 6

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 pieņēmušas valsts 
kompetentās iestādes sadarbībā ar 
partnerorganizācijām un ko minētās valsts
iestādes ir apstiprinājušas;

Or. fr

Pamatojums
Jānodrošina lielāka skaidrība un dialoga veidošana starp valsts kompetentajām iestādēm un 
partnerorganizācijām, lai veicinātu efektivitāti.

Grozījums 7

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

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.

Grozījums 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a Komisija, dalībvalstis un 
partnerorganizācijas sekmē cīņu pret 
pārtikas nelietderīgu izmantošanu visos 
izplatīšanas posmos, tostarp pārtikas 
piegādes, kā arī saņēmēju attiecīgas 
izglītošanas posmā.

Or. fr

Pamatojums

Pārtikas nelietderīga izmantošana 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 nelietderīgu izmantošanu.

Grozījums 9

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.

Or. fr
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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. VPAP paredzētais finansējums, t. i., 3,5 miljardi uz 7 gadiem, ir vismaz 
jāsaglabā.

Grozījums 10

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

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) relatīvās nabadzības slieksnis, t. i., to 
iedzīvotāju procentuālā daļa, kas dzīvo 
mājsaimniecībā, kuras ienākumi ir 
zemāki par 60 % no vidējiem ienākumiem 
valstī;

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

a) to iedzīvotāju skaits, kuri cieš no dziļas 
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.

Or. fr

Pamatojums

Ir jāsaglabā visi nabadzības rādītāji, kas minēti ES stratēģijā „Eiropa 2020”.
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Grozījums 11

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. 

2. No 2017. līdz 2021. gadam vadošā 
iestāde atbilstīgi šablonam, ko izstrādājusi 
Komisija sadarbībā ar ieinteresētajām 
personām, veic galīgo saņēmēju 
strukturētu apsekojumu. Komisija pieņem 
šablonu ar īstenošanas aktu. Minēto 
īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 
60. panta 2. punktā minēto konsultēšanās 
procedūru. 

Or. fr

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka novērtējumi atbilst realitātei, Komisijai šis šablons ir jāizstrādā 
sadarbībā ar šajā jomā aktīvi strādājošiem dalībniekiem.

Grozījums 12

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 gala saņēmējiem var 
pirkt pašas partnerorganizācijas.

Or. fr

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.
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Grozījums 13

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. 

Or. fr

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 14

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) gala saņēmējiem personīgai lietošanai 
paredzētās pārtikas un pirmās 
nepieciešamības preču pirkšanas izmaksas;

Or. fr
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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 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 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 gala 
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;

Or. fr

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 16

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 

svītrots
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a) apakšpunktā;

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā, ka dalībvalstu turpmāko ESF valsts programmu īstenošanā 20 % no ESF 
līdzekļiem jānovirza sociālajai iekļaušanai, šis nelielais piešķirto līdzekļu apjoms jānovirza 
vistrūcīgāko personu uzturam.


