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Pakeitimas 13
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) materialinį ar itin didžiulį materialinį 
nepriteklių kenčiančių asmenų skaičius 
Sąjungoje didėja, ir tie asmenys dažnai 
negali pasinaudoti Reglamente (ES) 
Nr. [...BNR], ir visų pirma Reglamente 
(ES) Nr. […ESF] nustatytomis aktyvumo 
skatinimo priemonėmis;

(2) materialinį ar itin didžiulį materialinį 
nepriteklių kenčiančių asmenų skaičius 
Sąjungoje didėja, ir tie asmenys dažnai 
negali pasinaudoti Reglamente (ES) 
Nr. [...BNR], ir visų pirma Reglamente 
(ES) Nr. […ESF] nustatytomis aktyvumo 
skatinimo priemonėmis. Kriterijai, kuriais 
vadovaujamasi identifikuojant šiuos 
asmenis, turėtų būti pritaikyti prie 
pasikeitusių ekonominių ir socialinių 
sąlygų; 

Or. en

Pakeitimas 14
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) kad būtų galima vykdyti veiksmų 
programų įgyvendinimo stebėseną, 
valstybės narės turėtų parengti ir Komisijai 
pateikti metines ir galutines įgyvendinimo 
ataskaitas, taip užtikrinant galimybę 
susipažinti su svarbia ir aktualia 
informacija. Tuo pačiu tikslu Komisija ir 
kiekviena valstybė narė turėtų kasmet 
surengti dvišalei peržiūrai skirtą susitikimą, 
nebent jos susitaria kitaip;

(11) kad būtų galima vykdyti veiksmų 
programų įgyvendinimo stebėseną, 
valstybės narės turėtų parengti ir Komisijai 
pateikti laikotarpio vidurio įgyvendinimo 
ataskaitą ir galutinę įgyvendinimo 
ataskaitą, taip užtikrindamos galimybę 
susipažinti su svarbia ir aktualia 
informacija. Tuo pačiu tikslu Komisija ir 
kiekviena valstybė narė turėtų kasmet 
surengti dvišalei peržiūrai skirtą susitikimą, 
nebent jos susitaria kitaip;

Or. fr
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Pakeitimas 15
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) siekiant apsaugoti Sąjungos 
finansinius interesus, tam tikrą laikotarpį 
turėtų būti taikomos priemonės, kurios 
leistų įgaliotajam leidimus suteikiančiam 
pareigūnui stabdyti mokėjimus, kai turima 
įrodymų, kad esama didelių valdymo ir 
kontrolės sistemos veikimo trūkumų, su 
mokėjimo paraiška susijusių pažeidimų 
įrodymų arba įrodymų, kad nebuvo pateikti 
sąskaitoms patikrinti ir patvirtinti būtini 
dokumentai;

(30) siekiant apsaugoti Sąjungos 
finansinius interesus, tam tikrą laikotarpį 
turėtų būti taikomos priemonės, kurios 
leistų įgaliotajam leidimus suteikiančiam 
pareigūnui stabdyti mokėjimus, kai turima 
įrodymų, kad esama didelių valdymo ir 
kontrolės sistemos veikimo trūkumų, su 
mokėjimo paraiška susijusių pažeidimų 
įrodymų arba įrodymų, kad nebuvo pateikti 
sąskaitoms patikrinti ir patvirtinti būtini 
dokumentai, arba kai smarkiai vėluojama 
įgyvendinti projektus ir jei nustatoma, 
remiantis argumentais, kad nustatyti 
projektų tikslai nebus pasiekti;

Or. pt

Pakeitimas 16
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su 
metinių ir galutinių įgyvendinimo 
ataskaitų pavyzdžiu ir bendrų rodiklių 
sąrašu, struktūrinio galutinių gavėjų tyrimo 
pavyzdžiu, valstybės narės ir Komisijos 
elektroninio keitimosi duomenimis 
sistema, valdymo deklaracijos pavyzdžiu, 
audito strategijos pavyzdžiais, nuomonės ir 
metinės kontrolės pavyzdžiais ir atrankos 
metodika, per auditus gautų duomenų 
naudojimu ir mokėjimo paraiškų 

(40) siekdama užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
Komisija įgyvendinimo įgaliojimus, 
susijusius su laikotarpio vidurio 
įgyvendinimo ataskaitos ir galutinės 
įgyvendinimo ataskaitos pavyzdžiu ir 
bendrų rodiklių sąrašu, struktūrinio 
galutinių gavėjų tyrimo pavyzdžiu, 
valstybės narės ir Komisijos elektroninio 
keitimosi duomenimis sistema, valdymo 
deklaracijos pavyzdžiu, audito strategijos, 
nuomonės ir metinės kontrolės pavyzdžiais 
ir atrankos metodika, per auditus gautų 
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pavyzdžiu, turėtų būti naudojami remiantis
2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai;

duomenų naudojimu ir mokėjimo paraiškų 
pavyzdžiu, turi naudoti remdamasi
2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai;

Or. fr

Pakeitimas 17
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Fondas skatina socialinę sanglaudą 
Sąjungoje, padėdamas siekti strategijos 
„Europa 2020“ skurdo mažinimo tikslo –
žmonių, kuriems gresia skurdas ir socialinė 
atskirtis, skaičių sumažinti bent 20 mln. 
Fondas, teikdamas nefinansinę pagalbą 
labiausiai skurstantiems žmonėms, padeda 
siekiant konkretaus tikslo – Sąjungoje 
sumažinti itin didelį skurdą patiriančių 
žmonių skaičių. Pažanga, padaryta siekiant 
šio tikslo, bus vertinama pagal Fondo 
pagalbą gaunančių asmenų skaičių.

Fondas skatina socialinę sanglaudą 
Sąjungoje, padėdamas siekti strategijos 
„Europa 2020“ skurdo mažinimo tikslo –
žmonių, kuriems gresia skurdas ir socialinė 
atskirtis, skaičių sumažinti bent 20 mln. 
Fondas, teikdamas nefinansinę pagalbą 
labiausiai skurstantiems žmonėms, padeda 
siekiant konkretaus tikslo – Sąjungoje 
sumažinti itin didelį skurdą patiriančių 
žmonių skaičių. Pažanga, padaryta siekiant 
šio tikslo, bus vertinama pagal Fondo 
pagalbą gaunančių asmenų skaičių. Fondas 
užtikrina, kad joks žmogus Sąjungos 
teritorijoje nekęstų bado.

Or. fr

Pakeitimas 18
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis
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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 
asmenų arba vaikų vartojimui.

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 labiausiai skurstančių
asmenų, ypač benamių asmenų arba vaikų,
vartojimui.

Or. fr

Pakeitimas 19
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Fondui skirta Sąjungos biudžeto dalis 
įgyvendinama vadovaujantis valstybių 
narių ir Komisijos pasidalijamojo valdymo 
principu pagal Finansinio reglamento 55
straipsnio 1 dalie b punktą, išskyrus 
Komisijos iniciatyva teikiamą techninę 
pagalbą, kuri bus įgyvendinama pagal 
tiesioginio valdymo principą, kaip 
nustatyta Finansinio reglamento 55 
straipsnio 1 dalies a punkte.

1. Fondui skirta Sąjungos biudžeto dalis 
įgyvendinama vadovaujantis valstybių 
narių ir Komisijos pasidalijamojo valdymo 
principu pagal Finansinio reglamento 
58 straipsnio 1 dalie b punktą, išskyrus 
Komisijos iniciatyva teikiamą techninę 
pagalbą, kuri bus įgyvendinama pagal 
tiesioginio valdymo principą, kaip 
nustatyta Finansinio reglamento 
58 straipsnio 1 dalies a punkte.

Or. fr

Pakeitimas 20
Ingeborg Gräßle

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Fondui skirta Sąjungos biudžeto dalis 1. Fondui skirta Sąjungos biudžeto dalis 
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įgyvendinama vadovaujantis valstybių 
narių ir Komisijos pasidalijamojo valdymo 
principu pagal Finansinio reglamento 55 
straipsnio 1 dalie b punktą, išskyrus 
Komisijos iniciatyva teikiamą techninę 
pagalbą, kuri bus įgyvendinama pagal 
tiesioginio valdymo principą, kaip 
nustatyta Finansinio reglamento 55 
straipsnio 1 dalies a punkte.

įgyvendinama vadovaujantis valstybių 
narių ir Komisijos pasidalijamojo valdymo 
principu pagal Finansinio reglamento 
58 straipsnio 1 dalie b punktą, išskyrus 
Komisijos iniciatyva teikiamą techninę 
pagalbą, kuri bus įgyvendinama pagal 
tiesioginio valdymo principą, kaip 
nustatyta Finansinio reglamento 
58 straipsnio 1 dalies a punkte.

Or. de

Pakeitimas 21
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Komisija ir valstybės narės bei paramos 
gavėjai pagal Finansinio reglamento 26
straipsnį taiko patikimo finansų valdymo 
principą.

7. Komisija ir valstybės narės bei paramos 
gavėjai pagal Finansinio reglamento 
30 straipsnį taiko patikimo finansų 
valdymo principą.

Or. fr

Pakeitimas 22
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 12 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Valstybės narės ir paramos gavėjos 
pasirenka maisto produktus ir prekes, 
remdamosi objektyviais kriterijais. 
Renkantis maisto produktus ir, tam tikrais 
atvejais, prekes atsižvelgiama į klimato ir 
aplinkos aspektus, visų pirma siekiant 
mažinti maisto švaistymą.

12. Valstybės narės ir paramos gavėjos 
pasirenka maisto produktus ir prekes, 
remdamosi objektyviais kriterijais. 
Renkantis maisto produktus ir, tam tikrais 
atvejais, prekes atsižvelgiama į klimato ir 
aplinkos aspektus, visų pirma siekiant 
mažinti maisto švaistymą. Šie maisto 
produktai ir prekės turi būti pagaminti 
Sąjungos teritorijoje. Jei valstybės narės 
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ir paramos gavėjos renkasi ne Sąjungoje 
pagamintus maisto produktus ir prekes, 
pagal objektyvius pasirinkimo kriterijus 
reikalaujama, kad gamybos kilmės 
valstybė taikytų prekybos su Sąjunga 
abipusiškumo principą, ypač rinkų 
atvėrimo klausimu.

Or. fr

Pakeitimas 23
Jean-Pierre Audy

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 skirta 
3 500 000 000 EUR 2011 m. kainomis, jų 
paskirstymas kiekvieniems metams 
pateikiamas II priede.

Or. fr

Pakeitimas 24
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 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:

1. Per keturis 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:

Or. fr
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Pakeitimas 25
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pateikia priemonės, pagal kurią 
nustatomi labiausiai skurstantiems 
asmenims taikytini tinkamumo kriterijai, 
aprašymą, prireikus nurodant materialinio 
nepritekliaus problemą, kurią pasirinkta 
spręsti;

c) pateikia priemonės, pagal kurią 
nustatomi labiausiai skurstantiems 
asmenims taikytini tinkamumo kriterijai, 
aprašymą, prireikus nurodydamos
materialinio nepritekliaus problemą, kurią 
pasirinkta spręsti; šis aprašymas apima 
naujus nuskurdusius asmenis, kurių 
pajamos yra neigiamos vertės, ir 
nekilnojamojo turto savininkus, kurių 
grynoji kapitalo vertė neigiama;

Or. en

Pakeitimas 26
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Per tris mėnesius nuo veiksmų 
programos pateikimo dienos Komisija gali 
pateikti pastabų. Valstybė narė Komisijai 
suteikia visą reikalingą papildomą 
informaciją ir prireikus peržiūri siūlomą 
veiksmų programą.

2. Per vieną mėnesį nuo veiksmų 
programos pateikimo dienos Komisija gali 
pateikti pastabų. Jei per šį laikotarpį 
pastabų nepateikiama, laikoma, kad 
Komisija veiksmų programai pritarė. 
Valstybė narė Komisijai suteikia visą 
reikalingą papildomą informaciją ir 
prireikus peržiūri siūlomą veiksmų 
programą.

Or. fr

Pakeitimas 27
Jean-Pierre Audy
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu į visas Komisijos pastabas buvo 
tinkamai atsižvelgta, Komisija 
įgyvendinimo aktais patvirtina veiksmų 
programos pakeitimą ne vėliau kaip per 
penkis mėnesius nuo tos dienos, kai 
valstybė narė ją oficialiai pateikė.

3. Jeigu į visas Komisijos pastabas buvo 
tinkamai atsižvelgta, Komisija 
įgyvendinimo aktais patvirtina veiksmų 
programos pakeitimą ne vėliau kaip per tris
mėnesius nuo tos dienos, kai valstybė narė 
ją oficialiai pateikė.

Or. fr

Pakeitimas 28
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, bent kartą per metus Komisija 
Sąjungos lygmeniu dėl Fondo paramos 
įgyvendinimo konsultuojasi su 
organizacijoms partnerėms 
atstovaujančiomis organizacijomis.

Be to, bent kartą per metus Komisija 
Sąjungos lygmeniu dėl Fondo paramos 
įgyvendinimo konsultuojasi su 
organizacijoms partnerėms 
atstovaujančiomis organizacijomis. 
Parlamentas parengia pranešimą dėl šių 
konsultacijų rezultatų.

Or. fr

Pakeitimas 29
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 2015–2022 m. valstybės narės Komisijai 
iki kiekvienų metų birželio 30 d. pateikia 
metinę veiksmų programos įgyvendinimo 
ankstesniais finansiniais metais ataskaitą.

1. 2015–2022 m. valstybės narės Komisijai 
pateikia laikotarpio vidurio veiksmų 
programos įgyvendinimo ankstesniais 
finansiniais metais ataskaitą.
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Or. fr

Pakeitimas 30
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės pagal Komisijos 
patvirtintą pavyzdį parengia metinę
įgyvendinimo ataskaitą, įskaitant bendrų 
išteklių ir rezultatų rodiklių sąrašą.

2. Valstybės narės pagal Komisijos 
patvirtintą pavyzdį parengia laikotarpio 
vidurio įgyvendinimo ataskaitą, įskaitant 
bendrų išteklių ir rezultatų rodiklių sąrašą.

Or. fr

Pakeitimas 31
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Metinės įgyvendinimo ataskaitos yra 
priimtinos, jei jose pateikta visa 
informacija, kurios reikalaujama pagal 2 
dalyje nurodytą pavyzdį, įskaitant bendrus 
rodiklius. Jei ataskaita nepriimtina, 
Komisija valstybei narei apie tai praneša 
per 15 darbo dienų nuo metinės
įgyvendinimo ataskaitos gavimo dienos. Jei 
Komisija per šį terminą tokio pranešimo 
neatsiunčia, ataskaita laikoma priimtina.

3. Laikotarpio vidurio įgyvendinimo 
ataskaita yra priimtina, jei joje pateikta 
visa informacija, kurios reikalaujama pagal 
2 dalyje nurodytą pavyzdį, įskaitant 
bendrus rodiklius. Jei ataskaita nepriimtina, 
Komisija valstybei narei apie tai praneša 
per 15 darbo dienų nuo laikotarpio vidurio
įgyvendinimo ataskaitos gavimo dienos. Jei 
Komisija per šį terminą tokio pranešimo 
neatsiunčia, ataskaita laikoma priimtina.

Or. fr

Pakeitimas 32
Jean-Pierre Audy
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Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija išnagrinėja metinę
įgyvendinimo ataskaitą ir savo pastabas dėl 
jos valstybei narei pateikia per du mėnesius 
nuo metinės įgyvendinimo ataskaitos 
gavimo dienos.

4. Komisija išnagrinėja laikotarpio vidurio
įgyvendinimo ataskaitą ir savo pastabas dėl 
jos valstybei narei pateikia per du mėnesius 
nuo metinės įgyvendinimo ataskaitos 
gavimo dienos.

Or. fr

Pakeitimas 33
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 2014–2022 m. Komisija ir kiekviena 
valstybė narė kasmet susitinka, nebent 
susitarta kitaip, įgyvendinant veiksmų 
programą padarytai pažangai įvertinti; 
vertindamos jos atsižvelgia į metinę
įgyvendinimo ataskaitą ir prireikus 11 
straipsnio 7 dalyje nurodytas Komisijos 
pastabas.

1. 2014–2022 m. Komisija ir kiekviena 
valstybė narė kasmet susitinka, nebent 
susitarta kitaip, įgyvendinant veiksmų 
programą padarytai pažangai įvertinti; 
vertindamos prireikus jos atsižvelgia į 
laikotarpio vidurio įgyvendinimo ataskaitą 
ir 11 straipsnio 7 dalyje nurodytas 
Komisijos pastabas.

Or. fr

Pakeitimas 34
Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) indėlis siekiant Sąjungos tikslo iki 
2020 m. žmonių, kuriems gresia skurdas ir 
socialinė atskirtis, skaičių sumažinti bent 
20 mln., atsižvelgiant į materialinio 

a) indėlis siekiant Sąjungos tikslo iki 
2020 m. žmonių, kuriems gresia skurdas ir 
socialinė atskirtis, skaičių sumažinti bent 
20 mln., atsižvelgiant į materialinio 
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nepritekliaus problemą, kurią pasirinkta 
spręsti ir nacionalines aplinkybes, 
susijusias su skurdu, socialine atskirtimi ir 
materialiniu nepritekliumi;

nepritekliaus problemą, kurią pasirinkta 
spręsti, ir nacionalines aplinkybes, 
susijusias su skurdu, socialine atskirtimi ir 
materialiniu nepritekliumi, į neigiamos 
vertės pajamas ir neigiamos vertės turtą 
turinčius žmones, taip pat į labiausiai 
nuskurdusius asmenis bei tuos asmenis, 
kuriems labiausiai gresia skurdas;

Or. es

Pakeitimas 35
Jean-Pierre Audy

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 
pavyzdį. Komisija šį šabloną patvirtina 
įgyvendinimo aktu. Šis įgyvendinimo aktas 
priimamas laikantis 60 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos patariamosios procedūros. 
Modelis atitinka vertinimo tikslus ir 
supaprastinimo principą.

Or. fr

Pakeitimas 36
Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija savo iniciatyva ir glaudžiai 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, taip pat padedama išorės ekspertų, 
atlieka ex post vertinimą, siekdama 
įvertinti pasiektų rezultatų veiksmingumą 

Komisija savo iniciatyva ir glaudžiai 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, taip pat padedama išorės ekspertų, 
atlieka ex post vertinimą, siekdama 
įvertinti pasiektų rezultatų veiksmingumą 
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ir tvarumą bei išmatuoti papildomą Fondo 
naudą. Ex post vertinimas užbaigiamas iki 
2023 m. gruodžio 31 d.

ir tvarumą bei išmatuoti papildomą Fondo 
naudą, atsižvelgdama į labiausiai 
nuskurdusius žmones, kurių pajamos ir 
nuosavybė yra neigiamos vertės, taip pat į 
rimčiausiai nuskurdusius asmenis bei 
tuos asmenis, kuriems labiausiai gresia 
skurdas. Ex post vertinimas užbaigiamas 
iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Or. es

Pakeitimas 37
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Įgyvendinant veiksmą, paramos gavėjai 
ir organizacijos partnerės informuoja 
visuomenę apie iš Fondo gautą paramą, 
gerai matomoje vietoje ir kiekvienoje 
vietoje, kurioje teikiama pagalba maistu ar 
prekėmis ir taikomos papildomos 
priemonės, iškabindamos bent vieną 
plakatą (ne mažesnį kaip A3 formato), 
kuriame pateikiama informacija apie 
veiksmą ir Sąjungos finansinę paramą, 
išskyrus atvejus, kai tai neįmanoma dėl 
maisto ar prekių skirstymo aplinkybių.

3. Įgyvendinant veiksmą, paramos gavėjai 
ir organizacijos partnerės informuoja 
visuomenę apie iš Fondo gautą paramą, 
lengvai prieinamoje ir gerai matomoje 
vietoje ir kiekvienoje vietoje, kurioje 
teikiama pagalba maistu ar prekėmis ir 
taikomos papildomos priemonės, 
iškabindamos bent vieną plakatą (ne 
mažesnį kaip A3 formato), kuriame 
pateikiama informacija apie veiksmą ir 
Sąjungos finansinę paramą, išskyrus 
atvejus, kai tai neįmanoma dėl maisto ar 
prekių skirstymo aplinkybių. Paramos 
gavėjai ir organizacijos partnerės 
užtikrina, kad pagyvenę žmonės ir 
neįgalieji galėtų susipažinti su šia 
informacija. 

Or. en

Pakeitimas 38
Jean-Pierre Audy

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.

Or. fr

Pakeitimas 39
Jean-Pierre Audy

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.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 40
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Labiausiai skurstantiems asmenims, 
ypač benamiams asmenims arba vaikams,
skirto maisto ir prekių gali nupirkti pačios 
organizacijos partnerės.

Or. fr

Pakeitimas 41
Jean-Pierre Audy
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Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vienkartinės išmokos, neviršijančios 
100 000 EUR viešosios paramos;

Išbrauktas.

Or. fr

Pakeitimas 42
Jean-Pierre Audy

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) labiausiai skurstantiems asmenims, 
ypač benamiams asmenims arba vaikams, 
skirto maisto ir pagrindinių asmeninio 
vartojimo prekių pirkimo išlaidos;

Or. fr

Pakeitimas 43
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 perkant
labiausiai skurstantiems asmenims, ypač 
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;
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Or. fr

Pakeitimas 44
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) pridėtinės vertės mokestis, kai jis nėra 
grąžintinas.

Or. fr

Pakeitimas 45
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pridėtinės vertės mokestis. Tačiau PVM 
sumos laikomos tinkamomis finansuoti, 
jei jos nėra susigrąžinamos pagal 
nacionalinius PVM teisės aktus ir jas 
sumoka paramos gavėjas, išskyrus 
neapmokestinamus asmenis, kaip 
apibrėžta Tarybos direktyvos 2006/112/EB 
13 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje.

c) pridėtinės vertės mokestis, kai jis yra 
grąžintinas ir todėl nėra išlaidos.

Or. fr

Pakeitimas 46
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybė narė paskiria nacionalinę 
valdžios instituciją arba įstaigą, funkciniu 
požiūriu nepriklausomą nuo 
vadovaujančiosios institucijos ir 
tvirtinančiosios institucijos, kuri veikia 
kaip audito institucija.

4. Valstybė narė paskiria nacionalinę 
valdžios instituciją arba įstaigą, funkciniu 
požiūriu nepriklausomą nuo 
vadovaujančiosios institucijos ir 
tvirtinančiosios institucijos, kuri veikia 
kaip audito institucija. Nacionalinė 
kontrolės institucija arba nacionaliniai 
audito rūmai gali būti paskirti kaip audito 
institucija.

Or. fr

Pakeitimas 47
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

rengia valdymo deklaraciją ir metinę 
santrauką, nurodytą Finansinio reglamento 
56 straipsnio 5 dalies a ir b punktuose 
punkte.

e) rengia valdymo deklaraciją ir metinę 
santrauką, nurodytą Finansinio reglamento 
59 straipsnio 5 dalies a ir b punktuose.

Or. fr

Pakeitimas 48
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio pirmos pastraipos 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Finansinio reglamento 56 straipsnio 5 
dalies a punkte nurodytų metinių ataskaitų 
rengimą;

2. Finansinio reglamento 59 straipsnio 
5 dalies a punkte nurodytų metinių 
ataskaitų rengimą;

Or. fr
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Pakeitimas 49
Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Audito institucija per šešis mėnesius nuo 
veiksmų programos patvirtinimo parengia 
audito strategiją. Audito strategijoje 
išdėstoma audito metodika, veiksmų 
atrankos auditui metodas ir audito 
planavimas per einamuosius ir dvejus 
paskesnius ataskaitinius metus. Audito 
strategija nuo 2016 iki 2022 m. imtinai 
kasmet atnaujinama. Audito institucija, 
gavusi prašymą, audito strategiją pateikia 
Komisijai.

4. Audito institucija per šešis mėnesius nuo 
veiksmų programos patvirtinimo parengia 
audito strategiją. Audito strategijoje 
išdėstoma audito metodika, veiksmų 
atrankos auditui metodas ir audito 
planavimas per einamuosius ir dvejus 
paskesnius ataskaitinius metus. Audito 
strategija nuo 2016 iki 2022 m. imtinai 
kasmet atnaujinama. Audito institucija, 
gavusi prašymą, audito strategiją pateikia 
Komisijai. Audito institucija turi deramai 
atsižvelgti į rezultatų auditą.

Or. es

Pakeitimas 50
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) audito nuomonę pagal Finansinio 
reglamento 56 straipsnio 5 punktą;

a) audito nuomonę pagal Finansinio 
reglamento 59 straipsnio 5 dalį;

Or. fr

Pakeitimas 51
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjungos biudžetiniai įsipareigojimai dėl 
kiekvienos veiksmų programos 2014 m. 
sausio 1 d.–2020 m. gruodžio 31 d.
laikotarpiu vykdomi išmokant metines 
išmokas. Komisijos sprendimas, kuriuo 
patvirtinama veiksmų programa, yra 
finansavimo sprendimas pagal Finansinio 
reglamento 81 straipsnio 2 dalį, ir pranešus 
apie jį susijusiai valstybei narei jis tampa 
teisiniu įsipareigojimu pagal tą reglamentą.

Sąjungos biudžetiniai įsipareigojimai dėl 
kiekvienos veiksmų programos 2014 m. 
sausio 1 d.–2020 m. gruodžio 31 d. 
laikotarpiu vykdomi išmokant metines 
išmokas. Komisijos sprendimas, kuriuo 
patvirtinama veiksmų programa, yra 
finansavimo sprendimas pagal Finansinio 
reglamento 84 straipsnio 2 dalį, ir pranešus 
apie jį susijusiai valstybei narei jis tampa 
teisiniu įsipareigojimu pagal tą reglamentą.

Or. fr

Pakeitimas 52
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nuo 2015 m. iki 2022 m. imtinai 
paskirtosios institucijos kiekvienais metais 
iki kitų metų pasibaigus ataskaitiniam 
laikotarpiui vasario 15 d. pagal Finansinio 
reglamento 56 straipsnį pateikia Komisijai 
šiuos dokumentus ir informaciją:

1. Nuo 2015 m. iki 2022 m. imtinai 
paskirtosios institucijos kiekvienais metais 
iki kitų metų pasibaigus ataskaitiniam 
laikotarpiui sausio 31 d. pagal Finansinio 
reglamento 59 straipsnį pateikia Komisijai 
šiuos dokumentus ir informaciją:

Or. fr

Pakeitimas 53
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nuo 2015 m. iki 2022 m. imtinai 
paskirtosios institucijos kiekvienais metais 
iki kitų metų pasibaigus ataskaitiniam 

1. Nuo 2015 m. iki 2022 m. imtinai 
paskirtosios institucijos kiekvienais metais 
iki kitų metų pasibaigus ataskaitiniam 
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laikotarpiui vasario 15 d. pagal Finansinio 
reglamento 56 straipsnį pateikia Komisijai 
šiuos dokumentus ir informaciją:

laikotarpiui sausio 31 d. pagal Finansinio 
reglamento 56 straipsnį pateikia Komisijai 
šiuos dokumentus ir informaciją:

Or. fr

Pakeitimas 54
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pagal 32 straipsnį paskirtų atitinkamų 
įstaigų patvirtintas metines sąskaitas, kaip 
nurodyta Finansinio reglamento 56
straipsnio 6 dalyje;

a) pagal 32 straipsnį paskirtų atitinkamų 
įstaigų patvirtintas metines sąskaitas, kaip 
nurodyta Finansinio reglamento 
59 straipsnio 5 dalyje;

Or. fr

Pakeitimas 55
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

valdymo deklaraciją kaip nurodyta 
Finansinio reglamento 56 straipsnio 5 
dalyje;

b) valdymo deklaraciją kaip nurodyta 
Finansinio reglamento 59 straipsnio 
5 dalyje;

Or. fr

Pakeitimas 56
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

pridedamą paskirtos nepriklausomos audito 
įstaigos audito nuomonę, kaip nurodyta 
Finansinio reglamento 56 straipsnio 5 
dalyje, kartu su kontrolės ataskaita, kurioje 
pateikiami atliekant ataskaitinių metų, dėl 
kurių teikiama nuomonė, auditą nustatyti 
faktai.

d) pridedamą paskirtos nepriklausomos 
audito įstaigos audito nuomonę, kaip 
nurodyta Finansinio reglamento 
59 straipsnio 5 dalyje, kartu su kontrolės 
ataskaita, kurioje pateikiami atliekant 
ataskaitinių metų, dėl kurių teikiama 
nuomonė, auditą nustatyti faktai.

Or. fr

Pakeitimas 57
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija iki kitų metų pasibaigus 
ataskaitiniam laikotarpiui balandžio 30 d.,
priima sprendimą dėl pagal 28 straipsnį 
paskirtų veiksmų programos įstaigų
sąskaitų patvirtinimo. Tvirtinimo 
sprendime atsižvelgiama į pateiktų 
sąskaitų išsamumą, tikslumą ir 
teisingumą, ir tvirtinimo sprendimas 
neturi įtakos jokios vėlesnėms 
finansinėms pataisoms.

1. Komisija iki kitų metų pasibaigus 
ataskaitiniam laikotarpiui vasario 28 d., 
priima sprendimą dėl veiksmų programos 
įstaigų, paskirtų pagal 28 straipsnį,
sąskaitų patvirtinimo.

Or. fr

Pakeitimas 58
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu Komisija siūlo finansinę pataisą 
apskaičiuoti ekstrapoliuojant arba taikant 

2. Jeigu Komisija siūlo finansinę pataisą, ji, 
siekdama susitarimo, su valstybe nare 
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fiksuoto dydžio sumą, valstybei narei 
suteikiama galimybė įrodyti, nagrinėjant 
atitinkamus dokumentus, kad faktinis 
pažeidimo mastas buvo mažesnis nei 
nustatė Komisija. Suderinusi su Komisija, 
valstybė narė gali apriboti tyrimo mastą ir 
nagrinėti tik atitinkamų dokumentų dalį 
arba atrinktus dokumentus. Šiam tyrimui 
skirtas laikas negali viršyti dar vieno dviejų 
mėnesių laikotarpio, praėjus 1 dalyje 
nurodytiems dviem mėnesiams, išskyrus 
deramai pagrįstus atvejus.

pradeda prieštaravimo procedūrą.
Suderinusi su Komisija, valstybė narė gali 
apriboti tyrimo mastą ir nagrinėti tik 
atitinkamų dokumentų dalį arba atrinktus 
dokumentus. Šiam tyrimui skirtas laikas 
negali viršyti dar vieno dviejų mėnesių 
laikotarpio, praėjus 1 dalyje nurodytiems 
dviem mėnesiams, išskyrus deramai 
pagrįstus atvejus. Šis tyrimas gali būti 
vykdomas nepriklausomo pakartotinio 
audito forma.

Or. fr

Pakeitimas 59
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu valstybė narė nesutinka su 
preliminariomis Komisijos išvadomis, ji 
yra kviečiama į Komisijos posėdį, siekiant 
užtikrinti, kad Komisija išvadoms dėl 
finansinės pataisos taikymo pagrįsti turėtų 
visą reikiamą informaciją ir pastabas.

4. Jeigu valstybė narė nesutinka su 
preliminariomis Komisijos išvadomis, ji 
yra kviečiama į Komisijos posėdį, siekiant 
užtikrinti, kad Komisija išvadoms dėl 
finansinės pataisos taikymo pagrįsti turėtų 
visą reikiamą informaciją ir pastabas. 
Nesutarimo atveju Komisija ir valstybė 
susitarusios skiria nepriklausomą ad hoc
tarpininką. Jei tarpininkavimas 
nepavyksta, Komisija ir valstybė savo 
ginčą sprendžia arbitražo būdu.

Or. fr

Pakeitimas 60
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jeigu Komisija arba Europos Audito 
Rūmai nustato pažeidimų, turinčių 
poveikio Komisijai pateiktoms metinėms 
sąskaitoms, atitinkamos finansinės 
pataisos suma mažinama Fondo parama 
veiksmų programai.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 61
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1.4.4. punkto lentelės ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuos duomenis vadovaujančiosios 
institucijos Komisijai pateiks metinėse
įgyvendinimo ataskaitose.

Šiuos duomenis vadovaujančiosios 
institucijos Komisijai pateiks laikotarpio 
vidurio įgyvendinimo ataskaitoje.

Or. fr

Pakeitimas 62
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1.4.4. punkto lentelės penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šias nesudėtingas metines ataskaitas
papildys struktūriniai tyrimai. Šiuos 
tyrimus bent du kartus per įgyvendinimo 
laikotarpį užsakys pati Komisija. Remiantis 
šiais tyrimais bus gaunama informacijos 
apie gavėjus, t. y. ar dominuoja tam tikra 
amžiaus grupė, mažumos grupė ir pan., 
vertinama įnašų natūra, tačiau ne prekėmis, 
bet, pvz., savanorišku darbu ar 
paslaugomis, svarba, taip pat bus gaunama 

Šią nesudėtingą laikotarpio vidurio
ataskaitą papildys struktūriniai tyrimai. 
Šiuos tyrimus bent du kartus per 
įgyvendinimo laikotarpį užsakys pati 
Komisija. Remiantis šiais tyrimais bus 
gaunama informacijos apie gavėjus, t. y. ar 
dominuoja tam tikra amžiaus grupė, 
mažumos grupė ir pan., vertinama įnašų 
natūra, tačiau ne prekėmis, bet, pvz., 
savanorišku darbu ar paslaugomis, svarba, 
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informacijos apie programos poveikį 
gavėjams. Tikimasi, kad ši informacija bus 
teikiama tik neatskleidžiant šaltinių, nes 
tam tikrais atvejais klientas pagalbą gali 
priimti, tik jei išsaugomas anonimiškumas.

taip pat bus gaunama informacijos apie 
programos poveikį gavėjams. Tikimasi, 
kad ši informacija bus teikiama tik 
neatskleidžiant šaltinių, nes tam tikrais 
atvejais galutinis paramos gavėjas pagalbą 
gali priimti, tik jei išsaugomas 
anonimiškumas.

Or. fr


