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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisija pateikė pasiūlymą dėl reglamento (Europos pagalbos labiausiai skurstantiems 
asmenims fondas), kuriuo 2014–2020 m. laikotarpiu nustatoma nauja priemonė, papildysianti 
esamas sanglaudos priemones, visų pirma Europos socialinį fondą, padėsianti spręsti 
opiausias ir socialiniu požiūriu pražūtingas skurdo ir maisto nepritekliaus, taip pat vaikų 
benamystės ir materialinio nepritekliaus problemas, ir remsianti atitinkamas priemones, 
kuriomis siekiama skatinti labiausiai skurstančių Sąjungos žmonių reintegravimą į visuomenę.

Komisija pasiūlė šiai priemonei kitoje daugiametės finansinėje programoje (2014–2020) skirti 
2,5 mlrd. EUR biudžetą 2011 m. kainomis. Nuomonės referentas palankiai vertina Fondo 
sukūrimą, tačiau yra susirūpinęs dėl siūlomo lėšų dydžio, nes jis yra mažesnis lyginant su 
dabartinės pagalbos maistu programos biudžetu. Be to, reikėtų pažymėti, kad šio Fondo 
panaudojimo sritis išplėsta siekiant paremti asmenis, kenčiančius dėl materialinio 
nepritekliaus ir benamystės.

Nuomonės referentas pažymi, kad ši programa turėtų būti finansuojamų iš bendrų lėšų, kurios 
skiriamos valstybėms narėms pagal struktūrinius ir Sanglaudos fondus. Todėl šis naujas 
Fondas bus naudojamas vykdant bendrą valdymą, taigi taikant įgyvendinimo taisykles, kurios 
taikomos naudojantis struktūriniais ir Sanglaudos fondais. Atrodo, kad Komisijos pasiūlymas 
kartais yra sudėtingas ir dėl jo gali padidėti paramos gavėjų, kuriais dažniausiai bus 
nevyriausybinės organizacijos, administracinė našta. Nors Komisija dėjo pastangas siekdama 
supaprastinti šias taisykles, pranešėjas mano, kad labai svarbu, jog reglamentas būtų kiek 
įmanoma paprastesnis, kad siekiant padėti sumažinti skurdą ir socialinę atskirtį jo poveikis 
būtų kuo didesnis.

Pranešėjas pažymi, kad Fondas pakeičia Maisto skirstymo programą, kurią vykdant maistas 
naudojant žemės ūkio produkcijos perteklių, kuris kitu atveju būtų sunaikintas, buvo 
skirstomas ES piliečiams.  Kadangi manoma, jog intervencinės atsargos bus išnaudotos ir 
2011–2020 m. laikotarpiu bus sudėtinga nuspėti jų kiekį, todėl minėtoji programa prarado 
savo pirminį pagrindą ir 2013 m. pabaigoje bus nutraukta. Vis dėlto, kai įmanoma, 
intervencinės atsargos turėtų būti nemokamai naudojamos labiausiai skurstančių asmenų 
reikmėms ir taip programa turėtų būti papildoma, o ne naudojamasi valstybėms narėms skirtu 
biudžetu. 

Pranešėjas siūlo išbraukti nuostatas dėl bendro finansavimo, nes tai kai kurioms valstybėms 
narėms, ypač toms, kurios patiria rimtų ekonominių ir finansinių sunkumų, galėtų būti kliūtis 
pasinaudoti Fondu. Pagalbos teikimas siekiant įveikti badą, benamystę ir materialinį 
nepriteklių neturėtų priklausyti nuo valstybių narių gebėjimo prisidėti prie bendro 
finansavimo.
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PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(1) vadovaudamosi 2010 m. birželio 17 d. 
Europos Vadovų Tarybos, priėmusios 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio
augimo strategiją, išvadomis, Sąjunga ir 
valstybės narės įsipareigojo iki 2020 m. 
žmonių, kuriems gresia skurdas ir socialinė 
atskirtis, skaičių sumažinti bent 20 mln.
Tačiau žmonių, susiduriančių su skurdu 
ar socialine atskirtimi, skaičius 
neabejotinai išaugo nuo 23,4 proc. 
2010 m. iki 24,2 proc. 2011 m.;

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(4) Europos pagalbos labiausiai 
skurstantiems asmenims fondas (toliau –
Fondas) turėtų stiprinti socialinę sanglaudą 
ir drauge mažinti skurdą Sąjungoje, 
remdamas nacionalines nefinansinės 
pagalbos labiausiai skurstantiems 
asmenims sistemas;
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Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Fondas negali pakeisti viešosios 
politikos, kurią įgyvendina valstybių narių 
vyriausybės siekdamos sumažinti 
neatidėliotinos pagalbos poreikį ir 
nustatyti tvarius tikslus bei politiką, 
kuriuos įgyvendinant būtų visiškai 
panaikintas alkis, skurdas ir socialinė 
atskirtis;

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis
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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. Prieiga prie 
pagalbos maistu – su nepritekliumi susijęs 
klausimas, kurį pirmiausiai turėtų spręsti 
valstybės narės. Taip pat reikėtų nurodyti 
elementus, būtinus efektyviam ir 
veiksmingam veiksmų programos 
įgyvendinimui užtikrinti;

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 7

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 

(17) 20xx/... Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (ES) Nr. ... , kuriuo 
nustatomas bendras žemės ūkio rinkų 
organizavimas (Bendras bendro žemės 
ūkio rinkų organizavimo reglamentas), 
nustatyta, kad taikant intervencines 
priemones perkami produktai gali būti 
perduodami maisto skirstymo labiausiai 
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Sąjungos gyventojams programai, jei toje 
programoje numatyta tokia galimybė. 
Atsižvelgiant į tai, kad tam tikromis 
aplinkybėmis ekonomiškai palankiausia 
būtų gauti maistą naudojant, perdirbant ar 
parduodant tokias atsargas, tokia galimybė 
turėtų būti numatyta šiame reglamente. 
Lėšos, gautos iš su tokiomis atsargomis 
susijusių sandorių, turėtų būti naudojamos 
labiausiai skurstančių asmenų reikmėms,
tačiau dėl to neturėtų sumažėti valstybių 
narių įsipareigojimas bendrai finansuoti 
programą. Siekdama užtikrinti 
efektyviausią intervencinių atsargų ir su 
jomis susijusių įplaukų panaudojimą 
Komisija turėtų pagal Reglamento (ES) 
Nr. [CMO] 19 straipsnio e dalį priimti 
įgyvendinamuosius aktus, kuriais 
nustatoma intervencinių atsargų produktų 
naudojimo, perdirbimo ar pardavimo 
labiausiai skurstantiems asmenims skirtos 
programos tikslais tvarka;

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 dėl to neturėtų sumažėti
kiekvienai valstybei narei skirtas 
biudžetas. Siekdama užtikrinti 
efektyviausią intervencinių atsargų ir su 
jomis susijusių įplaukų panaudojimą 
Komisija turėtų pagal Reglamento (ES) 
Nr. [CMO] 19 straipsnio e dalį priimti 
įgyvendinamuosius aktus, kuriais 
nustatoma intervencinių atsargų produktų 
naudojimo, perdirbimo ar pardavimo 
labiausiai skurstantiems asmenims skirtos 
programos tikslais tvarka;

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(21) valstybės narės turėtų paskirti 
kiekvienos veiksmų programos 
vadovaujančiąją instituciją, tvirtinančiąją 
instituciją ir funkciškai nepriklausomą 
audito instituciją. Tam, kad valstybės narės 
galėtų lanksčiai nustatyti kontrolės 
sistemas, reikėtų nustatyti, kad 
tvirtinančiosios institucijos funkcijas gali 
atlikti vadovaujančioji institucija. 
Valstybėms narėms taip pat turėtų būti 
leidžiama paskirti tarpines įstaigas, kurios 
vykdytų tam tikras vadovaujančiosios arba 
tvirtinančiosios institucijos funkcijas. 
Tokiu atveju valstybės narės turėtų aiškiai 
nustatyti tas pareigas ir funkcijas.
Valstybės narės turėtų dėti visas 
pastangas siekdamos panaikinti kliūtis, 
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kurios kyla dėl administracinės naštos, 
galbūt tenkančios labdaros 
organizacijoms;

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(25) nepažeidžiant finansų kontrolės srities 
Komisijos įgaliojimų, turėtų būti 
užtikrintas valstybių narių ir Komisijos 
bendradarbiavimas pagal šį reglamentą, 
taip pat reikėtų nustatyti kriterijus, pagal 
kuriuos Komisija, atsižvelgdama į savo 
nacionalinių sistemų kontrolės strategiją, 
galėtų nustatyti, kokį patikinimą ji turėtų 
gauti iš nacionalinių audito įstaigų.
Komisija turi dėti visas pastangas 
siekdama užtikrinti, kad kriterijai nebūtų 
tokie griežti, jog jais paramos gavėjams 
būtų sudaroma daugiau administracinės 
naštos, atsižvelgiant į Fondo pobūdį ir į 
tai, kad dauguma paramos gavėjų veikia 
savanorišku pagrindu;

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento

42 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42a) atsižvelgiant į datą, kurią turi būti 
paskelbti kvietimai pateikti pasiūlymą, ir į 
šio reglamento priėmimo ir veiksmų 
programų parengimo terminus, reikėtų 
nustatyti taisykles, kurias taikant būtų 
sudarytos sąlygos lanksčiam perėjimui 
2014 m. ir išvengta tiekimo nutraukimo;
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Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento

42 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42a) jeigu dėl kokių nors priežasčių 
pasirodo, kad šis reglamentas negali būti 
pradėtas taikyti nuo 2014 m. sausio 1 d., 
Komisija turėtų imtis pereinamojo 
laikotarpio priemonių siekdama užkirsti 
kelią tam, kad būtų nutraukta pagalba iš 
ES biudžeto arba jos skiriama mažiau 
labiausiai skurstantiems asmenims;

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jeigu dėl kokių nors priežasčių 
pasirodo, kad šis reglamentas negali būti 
pradėtas taikyti nuo 2014 m. sausio 1 d., 
Komisija turėtų imtis pereinamojo 
laikotarpio priemonių siekdama užkirsti 
kelią tam, kad būtų nutraukta pagalba iš 
ES biudžeto arba jos skiriama mažiau 
labiausiai skurstantiems asmenims.

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio pirmos pastraipos 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 

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

organizacijomis partnerėmis pripažįstami 
remtinais ir kuriuos patvirtino minėtos 
kompetentingos institucijos;

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio pirmos pastraipos 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

7) „galutinis gavėjas“ – tai labiausiai 
skurstantys asmenys, gaunantys maistą 
arba prekes ir (arba) besinaudojantys 
papildomomis priemonėmis, kaip jas 
apibrėžė valstybės narės laikydamosi savo 
nacionalinių kriterijų;

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Fondo lėšos naudojamos siekiant 
papildyti nacionalines strategijas, o ne 
pakeisti nacionalines, ilgalaikes ir tvarias 
skurdo panaikinimo ir socialinės 
įtraukties programas, kurios ir toliau 
lieka valstybių narių atsakomybė.

Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Fondo biudžetiniams įsipareigojimams 
2014–2020 m. laikotarpiu iš viso skiriama
ne mažiau realios vertės išteklių negu 
2007–2013 m. laikotarpiu skirta Europos 
pagalbos maistu labiausiai 
nepasiturintiems asmenims programai.

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) gyventojų, kuriems gresia skurdas, 
skaičių.

Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Per tris mėnesius nuo šio reglamento 
įsigaliojimo visos valstybės narės, 
norinčios teikti prašymus dėl Fondo 
paramos, Komisijai pateikia po vieną 
veiksmų programą, apimančią laikotarpį 
nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. 
gruodžio 31 d., ir joje:
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Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Per tris mėnesius nuo šio reglamento 
įsigaliojimo visos valstybės narės 
Komisijai pateikia po vieną veiksmų 
programą, apimančią laikotarpį nuo 
2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 
31 d. Programoje, kuri turėtų papildyti 
kitas valstybių narių lygmeniu taikomas 
priemones, valstybės narės:

Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

f) pateikia priemonės, kuria papildoma 
Europos socialinio fondo veikla, aprašymą, 
kuriame aiškiai atskiriama šių dviejų 
fondų veikla;

Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos j punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)



AD\931594LT.doc 13/19 PE504.305v02-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Platformos veikla taip pat skatinami visų 
šalių, veikiančių siekiant skubiai 
sumažinti materialinį nepriteklių, ir 
organizacijų, siekiančių ilgalaikės ir 
tvarios socialinės reintegracijos, mainai ir 
nagrinėjama, kaip būtų galima plėtoti šių 
skirtingų tikslų sąsajas.

Pagrindimas

Neatidėliotinos pagalbos maistu teikimas labai skiriasi nuo organizacijų, kurios siekia 
ilgalaikio skurdo panaikinimo, veiklos, kurios atveju dažnai reikia specialaus mokymo ir 
(arba) kvalifikacijos. Tačiau reikėtų rasti būdų, kaip įvairios organizacijos, atliekančios 
skirtingus vaidmenis, galėtų padidinti savo poveikį bendradarbiaudamos, o Komisija turėtų 
sudaryti sąlygas šiems mainams.

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Nustatant įgyvendinimo ataskaitų 
teikimo procedūrą užtikrinama, kad ji 
nebūtų itin sudėtinga, atsižvelgiant į 
skiriamas lėšas ir pagalbos pobūdį, ir ja 
nebūtų sudaroma nereikalingos 
administracinės naštos.

Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vertinimus atlieka ekspertai, funkciniu 
požiūriu nepriklausomi nuo už veiksmų 
programos įgyvendinimą atsakingos 
institucijos. Visi vertinimai skelbiami 
viešai pateikiant visas jų dalis.

2. Vertinimus atlieka ekspertai, funkciniu 
požiūriu nepriklausomi nuo už veiksmų 
programos įgyvendinimą atsakingos 
institucijos. Visi vertinimai skelbiami 
viešai pateikiant visas jų dalis, tačiau juose 
jokiu būdu negali būti nurodyta 
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informacija, susijusi su atskirų paramos 
gavėjų tapatybe.  

Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Užtikrinama, kad vertinimai nebūtų 
itin sudėtingi, atsižvelgiant į skiriamas 
lėšas ir pagalbos pobūdį, ir jais nebūtų 
sudaroma nereikalingos administracinės 
naštos.

Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. Tvarkant asmens duomenis pagal 13–17 
straipsnius, vadovaujančioji institucija, 
paramos gavėjai ir organizacijos partnerės 
laikosi Direktyvos 95/46/EB.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendras finansavimas Finansavimas

Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Finansavimo norma veiksmų programos 
lygmeniu sudaro 100 proc. tinkamų 
finansuoti viešųjų išlaidų. Turint mintyje 
Europoje didėjantį remtinų žmonių 
skaičių, valstybės narės gali papildyti 
Fondą savanorišku pagrindu, siekdamos 
užtikrinti jo geriausią panaudojimą. 

Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Komisijos sprendime, kuriuo 
patvirtinama veiksmų programa, nustatoma 
didžiausia galima Fondo paramos suma.

Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19 straipsnis Išbraukta.
Išmokų laikinų biudžeto sunkumų 
patiriančioms valstybėms narėms 
didinimas
1. Valstybės narės prašymu tarpinis 
mokėjimas ir galutinio likučio mokėjimas 
gali būti padidinti, prie veiksmų 
programai taikomos bendro finansavimo 
normos pridėjus 10 procentinių punktų. 
Padidinta norma, kuri negali būti didesnė 
kaip 100 proc., taikoma mokėjimo 
prašymams, susijusiems su ataskaitiniu 
laikotarpiu, kuriuo valstybė narė pateikė 
prašymą, ir vėlesniais ataskaitiniais 
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laikotarpiais, kuriais valstybė narė 
atitinka vieną iš šių sąlygų:
a) atitinkama valstybė narė įvedė eurą ir 
gauna makrofinansinę paramą iš 
Sąjungos pagal Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 407/2010;
b) atitinkama valstybė narė neįvedė euro
ir gauna vidutinio laikotarpio finansinę 
paramą pagal Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 332/2002;
c) finansinė parama valstybei narei 
teikiama pagal Europos stabilumo 
mechanizmo kūrimo sutartį.
2. Neatsižvelgiant į 1 dalį, Sąjungos 
parama, mokama kaip tarpinis ir 
galutinio likučio mokėjimas, negali viršyti 
veiksmų programą patvirtinančiame 
Komisijos sprendime nustatytos viešosios 
paramos ir didžiausios galimos Fondo 
paramos sumos.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į D. Vaughano nuomonės projektą dėl biudžeto, finansuojama turėtų būti 
100 proc., todėl 19 straipsnis nebetaikomas.

Pakeitimas 32
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 gavėjams skirto maisto ir 
prekių gali įsigyti pačios organizacijos 
partnerės.
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Pakeitimas 33

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. Taip programa 
papildoma ir dėl to nemažinamas 
valstybėms narėms skirtas biudžetas.

Pakeitimas 34
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 gavėjams skirto maisto ir 
pagrindinių asmeninio vartojimo prekių 
pirkimo išlaidos;

Pakeitimas 35
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 

b) viešojo sektoriaus institucijai įsigyjant 
galutiniams gavėjams skirto maisto ar 
pagrindinių asmeninio vartojimo prekių ir 
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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;

jas tiekiant organizacijoms partnerėms, –
maisto arba prekių pervežimo į 
organizacijų partnerių sandėlius išlaidos, 
nustatomos taikant fiksuoto dydžio 1 proc. 
a punkte nurodytų išlaidų normą;

Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Atsižvelgdama į turimas lėšas Komisija 
tarpinį mokėjimą įvykdo ne vėliau kaip per 
60 dienų nuo mokėjimo paraiškos 
užregistravimo Komisijoje dienos.

5. Atsižvelgdama į turimas lėšas Komisija 
tarpinį mokėjimą įvykdo ne vėliau kaip per 
30 dienų nuo mokėjimo paraiškos 
užregistravimo Komisijoje dienos.
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