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ĪSS PAMATOJUMS

Komisija ir izstrādājusi priekšlikumu regulai, ar kuru 2014.–2020. gada periodam tiek 
izveidots jauns instruments (Eiropas Vistrūcīgāko personu atbalstīšanas fonds), kas papildinās 
līdzšinējos kohēzijas instrumentus, konkrēti Eiropas Sociālo fondu, vēršoties pret ļaunākajām 
un sociāli graujošākajām nabadzības formām, nenodrošinātību ar pārtiku un bērnu 
bezpajumtniecību un materiālo nenodrošinātību, vienlaikus atbalstot papildpasākumus, kuru 
mērķis ir reintegrēt sabiedrībā Savienības vistrūcīgākās personas.

Komija nākamajā daudzgadu finanšu shēmā periodam 2014. –2020. gads šim jaunajam 
instrumentam ierosina piešķirt līdzekļus 2,5 miljonu eiro apmērā 2011. gada cenās. Referents 
atzinīgi vērtē šā fonda izveides faktu, taču ir norūpējies par ierosināto finansējuma apjomu, 
kas ir uzskatāms par samazinājumu salīdzinājumā ar pārtikas palīdzības programmas apjomu.
Turklāt būtu īpaši jānorāda uz to, ka fonda darbības joma ir paplašināta, lai atbalstītu tās 
personas, kas cieš no materiālas nenodrošinātības un pajumtes trūkuma.

Referents konstatē, ka šīs programmas finansējums būtu jāpiešķir no kopējā dalībvalstīm 
paredzētā finansējuma, ko izmanto ar strukturālo un kohēzijas fondu starpniecību. Tāpēc šo 
jauno fondu īstenos saskaņā ar kopīgās pārvaldības mehānismu, piemērojot īstenošanas 
noteikumus, ar kuriem saskaņā darbojas strukturālie un kohēzijas fondi. Komisijas 
priekšlikums dažbrīd liekas sarežģīts, un tā dēļ varētu palielināties administratīvais slogs 
finansējuma saņēmējiem, kas galvenokārt būs NVO. Kaut arī Komisija ir pielikusi zināmas 
pūles, lai šos noteikumus vienkāršotu, referents uzskata, ka regulai ir jābūt pēc iespējas 
vienkāršai, lai sasniegtu maksimālo iedarbību, palīdzot samazināt nabadzību un sociālo 
atstumtību.

Referents konstatē, ka ar šo fondu tiek aizstāta pārtikas izdalīšanas programma, kas bija 
galvenais instruments, ar kura palīdzību pārtika tika izdalīta ES pilsoņiem, izmantojot 
pārpalikušo lauksaimniecības produkciju, kas pretējā gadījumā varētu tikt iznīcināta.  
Intervences krājumu sagaidāmā samazināšanās un lielā neprognozējamība periodā 2011.–
2020. gads ir padarījusi par nederīgu šīs programmas sākotnējo pamatojumu un no 2013. gada 
beigām tā vairs netiks turpināta. Tomēr intervences krājumi būtu jāpiedāvā cik vien iespējams 
bez maksas, lai vistrūcīgākie varētu tos izmantot, un ar tiem programma būtu jāpapildina, 
nevis līdzekļi jāņem no dalībvalstīm piešķirtajiem budžetiem.

Referents ierosina svītrot normu par līdzfinansējumu, kas dažām valstīm, it sevišķi tām, kuras 
piedzīvo nopietnas ekonomiskās un finanšu grūtības, varētu izrādīties šķērslis fonda līdzekļu 
izmantošanā. Bada novēršanas, pajumtes trūkuma un materiālās nenodrošinātības novēršanas
palīdzības priekšnoteikums nedrīkstētu būt dalībvalstu spējas to līdzfinansēt.

GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju 
ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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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) 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.
Tomēr to cilvēku skaits, kas ir mazturīgi 
vai sociāli atstumti acīmredzami 
palielinājās no 23,4 % 2010. gadā līdz 
24,2 % 2011. gadā.

Grozījums Nr. 2
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 valsts shēmām, kas sniedz 
nefinansiālu palīdzību vistrūcīgākajām 
personām.

Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Eiropas Vistrūcīgāko personu 
atbalstīšanas fondam (turpmāk “Fonds”) 

(4) Eiropas Vistrūcīgāko personu 
atbalstīšanas fonds (turpmāk “Fonds”) 
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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.

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

Pamatojums

Simboliskais šim fondam piešķirtais apjoms būtu galvenokārt jāvelta pārtikas piegādei 
ārkārtas situācijās. Tomēr dalībvalstis nekādā ziņā nedrīkstētu fondu uztvert kā iespēju 
samazināt savus iekšējos nabadzības izskaušanai un sociālās reintegrācijas programmām 
paredzētos budžetus, kuru piešķiršana joprojām ir dalībvalstu pārziņā.

Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Ar Fondu nevar aizstāt dalībvalstu 
valdību īstenoto publisko politiku, lai 
ierobežotu vajadzību pēc ārkārtas pārtikas 
palīdzības un izstrādātu ilgtspējīgus 
mērķus un politiku nolūkā pilnībā 
izskaust badu, nabadzību un sociālo 
atstumtību.

Grozījums Nr. 5
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 

(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. Dalībvalstīm 
pirmām kārtām ir jānovērš pārtikas 
trūkums, nodrošinot iespējas saņemt 



PE504.305v02-00 6/19 AD\931594LV.doc

LV

programmas īstenošanu. pārtikas palīdzību. Tajā būtu jāietver arī 
elementi, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 
efektīvu un lietderīgu darbības 
programmas īstenošanu.

Grozījums Nr. 6
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.

svītrots

Grozījums Nr. 7

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 

(17) Eiropas Parlamenta un Padomes ..
gada .. Regula (ES) Nr. ..., 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 nedrīkstētu atskaitīt no 
katrai dalībvalstij piešķirtā budžeta. Lai 
intervences krājumu un no tiem gūto 
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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.

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.

Grozījums Nr. 8
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 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.
Dalībvalstīm būtu jāveic viss 
nepieciešamais, lai novērstu 
administratīvā sloga radītos šķēršļus, kas, 
iespējams, apgrūtina labdarības 
organizāciju darbību.

Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Neskarot Komisijas pilnvaras attiecībā 
uz finanšu kontroli, ar šo regulu būtu 

(25) Neskarot Komisijas pilnvaras attiecībā 
uz finanšu kontroli, ar šo regulu būtu 
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jānodrošina dalībvalstu un Komisijas 
sadarbība un jāiedibina kritēriji, kas ļauj 
Komisijai saistībā ar tās valsts sistēmu 
kontroles stratēģiju noteikt valsts revīzijas 
institūciju nodrošinātās ticamības līmeni.

jānodrošina dalībvalstu un Komisijas 
sadarbība un jāiedibina kritēriji, kas ļauj 
Komisijai saistībā ar tās valsts sistēmu 
kontroles stratēģiju noteikt valsts revīzijas 
institūciju nodrošinātās ticamības līmeni.
Komisijai ir jāveic viss nepieciešamais, lai 
nodrošinātu kritēriju vienkāršību, 
tādējādi neradot saņēmējinstitūcijām 
papildu administratīvo slogu, ņemot vērā 
Fonda raksturu un to, ka lielākā daļa 
saņēmējinstitūciju darbojas brīvprātīgi.

Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
42.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42a) Ņemot vērā datumu, kurā ir 
jānosūta uzaicinājumi uz konkursu, un 
šīs regulas pieņemšanas un darbības 
programmu izstrādes galīgo termiņu, būtu 
jāizstrādā noteikumi, lai nodrošinātu 
elastīgu pāreju 2014. gadā un novērstu 
jebkādu piegādes pārtraukumu.

Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
42.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42a) Ja kaut kādu iemeslu dēļ šķiet, ka šo 
regulu nevar sākt piemērot 2014. gada 
1. janvārī, Komisijai būtu jāpieņem 
pārejas noteikumi, lai novērstu no ES 
budžeta sniegtās palīdzības 
vistrūcīgākajām personām pārtraukšanu 
vai samazināšanu.

Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja kaut kādu iemeslu dēļ šķiet, ka šo 
regulu nevar piemērot ar 2014. gada 
1. janvāri, Komisijai būtu jāpieņem 
pārejas noteikumi, lai novērstu no ES 
budžeta sniegtās palīdzības 
vistrūcīgākajām personām pārtraukšanu 
vai samazināšanu.

Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 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 vai kas pieņemti
sadarbībā ar partnerorganizācijām un 
kurus apstiprinājušas minētās kompetentās 
iestādes;

Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 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/vai izmanto papildpasākumus, kas 
definēti dalībvalstīs saskaņā ar iekšējiem 
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kritērijiem;

Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
3. pants – 1.a daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Fondu izmanto, lai papildinātu valstu 
stratēģijas, nevis lai aizvietotu vai 
samazinātu nabadzības izskaušanas un 
sociālās integrācijas valstu ilgermiņa un 
ilgstpējīgas programmas, par kurām 
joprojām atbild dalībvalstis.

Grozījums Nr. 16
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 vistrūcīgākajām personām tiek 
izdalīti pārtikas produkti un pirmās 
nepieciešamības preces, kas domāti 
personīgai lietošanai galīgajiem 
saņēmējiem.
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Grozījums Nr. 17

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 reālā izteiksmē ne 
mazāki kā 2007. –2013. gadā piešķirtās 
summas, attiecībā uz trūcīgajām 
personām īstenojot Eiropas pārtikas 
programmu.

Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) to iedzīvotāju skaits, kuri ir pakļauti 
nabadzības riskam.

Grozījums Nr. 19
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 katra līdzdalīgā dalībvalsts, kas 
izteikusi vēlmi izmantot Fonda palīdzību,
iesniedz Komisijai vienu darbības 
programmu, kas aptver laika posmu no 
2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 
31. decembrim, ietverot šādu informāciju:
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Grozījums Nr. 20
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 katra dalībvalsts iesniedz Komisijai 
vienu darbības programmu, kas aptver 
laika posmu no 2014. gada 1. janvāra līdz 
2020. gada 31. decembrim. Programma, ar 
kuru būtu jāpapildina citi dalībvalstu 
līmenī veikti pasākumi, satur šādu 
informāciju:

Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 1. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(f) tā mehānisma apraksts, kuru izmanto, 
lai nodrošinātu papildināmību ar Eiropas 
Sociālo fondu, precīzi nošķirot abu šo 
fondu pasākumus;

Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 1. daļa – j apakšpunkts– i punkts

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;
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Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
10. pants – 1.a daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā platformā iekļauj sadarbības 
veicināšanu starp visiem, kas nodrošina 
tūlītēju materiālo vajadzību 
apmierināšanu, un organizācijām, kas 
gādā par ilgtermiņa un ilgtspējīgu sociālo 
reintegrāciju, kā arī centienus noskaidrot, 
kā saistīt kopā šos dažādos uzdevumus.

Pamatojums

Ārkārtas pārtikas palīdzības sniegšana ļoti atšķiras no darba, ko veic organizācijas, kas 
nodrošina nabadzības izskaušanu ilgtermiņā, un kuru darot, bieži vien ir nepieciešama īpaša 
apmācība un/vai kvalifikācija. Tomēr varētu rast veidus, kā dažādās organizācijas ar 
dažādām funkcijām varētu palielināt savu ietekmi, strādājot kopā, un Komisijai vajadzētu 
nodrošināt šīs apmaiņas iespējas.

Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
11. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Īstenošanas ziņojumu procedūra 
nedrīkst būt pārmērīgi sarežģīta 
salīdzinājumā ar piešķirtajiem līdzekļiem 
un atbalsta raksturu un nedrīkst radīt 
nevajadzīgu administratīvo slogu.

Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izvērtēšanu veic eksperti, kas ir 
funkcionāli neatkarīgi no iestādēm, kuras 
atbild par darbības programmas īstenošanu.
Visus izvērtējumus dara pilnībā publiski 
pieejamus.

2. Izvērtēšanu veic eksperti, kas ir 
funkcionāli neatkarīgi no iestādēm, kuras 
atbild par darbības programmas īstenošanu.
Visus izvērtējumus dara pilnībā publiski 
pieejamus, taču nekādā ziņā tajos neiekļauj 
informāciju par individuālo saņēmēju 
identitāti.

Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
13. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Izvērtējumi nedrīkst būt pārmērīgi 
sarežģīti salīdzinājumā ar piešķirtajiem 
līdzekļiem un atbalsta raksturu un 
nedrīkst radīt nevajadzīgu administratīvo 
slogu.

Grozījums Nr. 27
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 
13.–17. pantu, vadošā iestāde, kā arī 
saņēmējinstitūcijas un partnerorganizācijas 
nodrošina atbilstību Direktīvai 95/46/EK.
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Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
18. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdzfinansējums Finansējums

Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdzfinansējuma likme darbības 
programmas līmenī nepārsniedz 85% no 
attiecināmajiem publiskā sektora 
izdevumiem.

1. Finansējuma likme darbības 
programmas līmenī ir 100 % no 
attiecināmajiem publiskā sektora 
izdevumiem. Dalībvalstis ir tiesīgas 
papildināt Fondu brīvprātīgi, lai 
racionalizētu tā izmantošanu, ņemot vērā 
to, ka trūkumcietēju skaits Eiropā ir 
palielinājies.

Grozījums Nr. 30

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 no Fonda 
piešķirtā atbalsta maksimālo summu.

Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
19. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19. pants svītrots
Maksājumu palielinājums dalībvalstij, 
kam uz laiku ir budžeta grūtības
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:
(h) ja attiecīgā dalībvalsts ir ieviesusi 
euro, tā saņem makrofinansiālo atbalstu 
no Savienības saskaņā ar Padomes 
Regulu (ES) Nr. 407/2010;
(i) ja attiecīgā dalībvalsts nav ieviesusi 
euro, tā saņem vidēja termiņa finansiālo 
palīdzību saskaņā ar Padomes Regulu 
(EK) Nr. 332/2002;
(j) finanšu palīdzību dara pieejamu 
dalībvalstij saskaņā ar Līgumu par 
Eiropas Stabilizācijas mehānisma izveidi.
2. Neatkarīgi no 1. punkta Savienības 
atbalsts, ko sniedz ar starpposma 
maksājumiem un galīgā atlikuma 
maksājumiem, nepārsniedz publiskā 
sektora atbalstu un maksimālo Fonda 
atbalsta summu, kas noteikts Komisijas 
lēmumā, ar ko apstiprina darbības 
programmu.

Pamatojums

Saskaņā ar Derek Vaughan sniegto atzinumu par budžeta projektu finansējums būtu jānosaka 
100 % līmenī, un 19. pants tāpēc vairs nav piemērojams.
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Grozījums Nr. 32
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.

Grozījums Nr. 33

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. Šīs summas tiek izmantotas, 
papildinot programmu, un tās neatskaita 
no dalībvalstīm piešķirtā budžeta.

Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

lietošanai paredzētās pārtikas un pirmās 
nepieciešamības preču pirkšanas izmaksas;

Grozījums Nr. 35
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) ja 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;

Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums
42. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ņemot vērā pieejamo finansējumu, 
Komisija veic starpposma maksājumu ne 
vēlāk kā 60 dienas pēc dienas, kad tā 
reģistrējusi maksājuma pieteikumu.

5. Ņemot vērā pieejamo finansējumu, 
Komisija veic starpposma maksājumu ne 
vēlāk kā 30 dienas pēc dienas, kad tā 
reģistrējusi maksājuma pieteikumu.
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