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Pakeitimas 64

Milan Cabrnoch

Teisėkūros rezoliucijos projektas
0

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. en

Pagrindimas

There is certainly an urgent need to provide help and assistance to the most deprived across 
the European Union, we believe however, that measures of this type are better and more 
efficiently delivered by individual Member States through their national social programmes, 
and their regional and local authorities, who are best placed to identify and meet the needs of 
deprived people and children in their countries. The EU cohesion policy should concentrate 
on activating measures and contribute to tackling poverty through European Social Fund 
(ESF) programmes to help disadvantaged people enter employment. We believe that proposal 
is inconsistent with the principle of subsidiarity. Furthermore we doubt efficiency of this 
mechanism, are afraid of additional bureaucratic structures and effects of such a re-
distribution.

Pakeitimas 65
Sylvie Guillaume

Pasiūlymas dėl reglamento
0 antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

dėl Europos pagalbos labiausiai
skurstantiems asmenims fondo

dėl Europos pagalbos maistu skurstantiems 
asmenims fondo

Or. fr
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Pakeitimas 66
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- atsižvelgdama į Pagrindinių teisių 
chartiją, ypač jos 1, 24 ir 34 straipsnius;

Or. en

Pakeitimas 67
Emer Costello

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- atsižvelgdama į Europos gyvenimo ir 
darbo sąlygų gerinimo fondo (2012) 3-iąjį 
gyvenimo kokybės Europoje tyrimą 
„Gyvenimo kokybė Europoje. Krizės 
poveikis;

Or. en

Pakeitimas 68
Emer Costello

Pasiūlymas dėl reglamento
6 b nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- atsižvelgdama į Europos gyvenimo ir 
darbo sąlygų gerinimo fondo (2012) namų 
ūkio skolų konsultavimo paslaugas 
Europos Sąjungoje;
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Or. en

Pakeitimas 69
Frédéric Daerden

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 pažymėtina, kad asmenų, kuriems 
gresia skurdas ar socialinė atskirtis, 
skaičius padidėjo: 2011 m. jų buvo 
24,2 proc., 2010 m. – 23,4 proc.;

Or. fr

Pakeitimas 70
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

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) kadangi būtina užtikrinti maisto 
produktų bei žemės ūkio produktų tiekimą 
ir padėti labiausiai skurstantiems 
asmenims ir kadangi 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.;
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Or. fr

Pakeitimas 71
Inês Cristina Zuber

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) 2011 m. apie 24,2 proc. ES gyventojų 
(taigi 119,6 mln. asmenų, iš kurių 25 mln. 
vaikai, 27 ES valstybėse narėse) buvo 
laikomi asmenimis, kuriems gresia 
skurdas ir (arba) socialinė atskirtis 
taikant strategijoje „Europa 2020“ 
nustatytą apibrėžtį. Šalyse, kuriose 
taikomos griežto taupymo priemonės, 
materialinį nepriteklių kenčiančių asmenų 
skaičius didėja nerimą keliančiu greičiu, ir 
tie asmenys dažnai negali pasinaudoti 
Reglamente (ES) Nr. [...BNR], ir visų 
pirma Reglamente (ES) Nr. […ESF] 
nustatytomis aktyvumo skatinimo 
priemonėmis, taigi šiomis aplinkybėmis 
Europos pagalbos labiausiai 
skurstantiems asmenims fondo vaidmuo 
yra svarbus;

Or. pt

Pakeitimas 72
Marije Cornelissen

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 

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

(ES) Nr. […ESF] nustatytomis 
tradicinėmis aktyvumo skatinimo 
priemonėmis.  Tokia raida neatitinka 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijoje nustatyto 
tikslo;

Or. en

Pakeitimas 73
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

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) maisto ir materialinį ar itin didžiulį 
maisto ir 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;

Or. fr

Pakeitimas 74
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Europos Sąjungos sutarties 
2 straipsnyje nustatyta, kad Sąjunga yra 
grindžiama šiomis vertybėmis: pagarba 
žmogaus orumui, laisve, demokratija, 
lygybe, teisine valstybe ir pagarba 



PE506.141v01-00 8/147 AM\928565LT.doc

LT

žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms 
priklausančių asmenų teises;

Or. en

Pakeitimas 75
Verónica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) turi būti atsižvelgiama į tai, kad 
tikslas bent 20 mln. sumažinti asmenų, 
kuriems gresia skurdas ir socialinė 
atskirtis, skaičių yra pirmasis žingsnis 
siekiant likusių strategijos „Europa 2020“ 
tikslų;

Or. es

Pakeitimas 76
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) 2010 m. beveik ketvirtadaliui 
Europos Sąjungos gyventojų (119,6 mln.) 
grėsė skurdas arba socialinė atskirtis. Šis 
skaičius beveik 4 mln. asmenų didesnis 
nei 2009 m. Iš minėtųjų 119,6 mln. 
asmenų 18 mln. beveik kasdien yra 
priklausomi nuo maisto paketų arba 
labdaros organizacijų dalinamo 
nemokamo maisto;

Or. fr



AM\928565LT.doc 9/147 PE506.141v01-00

LT

Pakeitimas 77
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Pasiūlymas dėl reglamento
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2b) Europos Sąjungos sutarties 
6 straipsnyje pabrėžta, kad Sąjunga 
pripažįsta Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje nustatytas teises, laisves ir 
principus;

Or. en

Pakeitimas 78
Verónica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2b) Sąjungoje apie 120 mln. asmenų 
gresia socialinė atskirtis, nes jiems kyla 
didesnė skurdo rizika, jie patiria didelį 
materialinį nepriteklių arba gyvena namų 
ūkiuose, kuriuose labai mažai dirbančių 
asmenų;

Or. es

Pakeitimas 79
Verónica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
2 c konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2c) siekiant vykdyti pažeidžiamų grupių 
atskirties ir mažų pajamų prevenciją ir 
vengti skurdo rizikos bei socialinės 
atskirties didėjimo, būtina įgyvendinti 
aktyvios įtraukties strategijas, teikti 
prieinamas kokybiškas paslaugas ir 
įgyvendinti darbo paieškos priemones;

Or. es

Pakeitimas 80
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) kadangi Sutarties 174 straipsnyje 
nurodyta, kad siekdama skatinti 
visokeriopą darnią plėtrą, Sąjunga plėtoja 
ir vykdo savo veiklą, padedančią stiprinti 
jos ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą;

(3) 8 proc. Europos piliečių gyvena 
kęsdami didelį materialinį nepriteklių ir 
neturi galimybės deramai gyventi. Tačiau 
skurdas ir socialinė atskirtis ES yra 
nevienodi ir padėties sunkumas 
kiekvienoje valstybėje narėje skiriasi.
Kadangi Sutarties 174 straipsnyje 
nurodyta, kad siekdama skatinti 
visokeriopą darnią plėtrą, Sąjunga plėtoja 
ir vykdo savo veiklą, padedančią stiprinti 
jos ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą;

Or. en

Pakeitimas 81
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
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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, 
remiant nacionalines sistemas, 
padedančias mažinti maisto nepriteklių, 
išmetamus maisto produktų kiekius ir 
neigiamą poveikį klimatui;

Or. fi

Pakeitimas 82
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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, 
remiant nacionalines nefinansinės pagalbos 
labiausiai skurstantiems asmenims 
sistemas, taip siekiant panaikinti maisto 
nepriteklių ir sumažinti materialinį 
nepriteklių;

Or. fr

Pakeitimas 83
Sylvie Guillaume

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
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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 maistu skurstantiems 
asmenims fondas (toliau – Fondas) turėtų 
stiprinti socialinę sanglaudą ir drauge 
mažinti skurdą Sąjungoje, remiant 
nacionalines nefinansinės pagalbos 
skurstantiems asmenims sistemas;

Or. fr

Pakeitimas 84
Sergio Gutiérrez Prieto

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, 
remiant nacionalines nefinansinės pagalbos 
labiausiai skurstantiems asmenims 
sistemas, taip pirmiausia siekiant padėti 
spręsti maisto nepritekliaus ir prireikus
benamystės bei vaikų materialinio 
nepritekliaus problemas;

Or. es

Pakeitimas 85
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
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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, 
remiant nacionalines nefinansinės pagalbos 
labiausiai skurstantiems asmenims 
sistemas;

Or. en

Pakeitimas 86
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

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, 
remiant, visų pirma aprūpinant maisto 
atsargomis, nacionalines nefinansinės 
pagalbos labiausiai skurstantiems 
asmenims sistemas, taip siekiant padėti 
spręsti maisto nepritekliaus, benamystės ir 
vaikų materialinio nepritekliaus problemas;

Or. en

Pagrindimas

Siūloma simbolinė šio fondo suma visų pirma turėtų būti skirta neatidėliotinam aprūpinimui 
maistu. Tačiau valstybės narės jokiais būdais neturėtų laikyti Fondo suteikiančiu joms 
galimybę sumažinti savo nacionalinių skurdo naikinimo ir socialinės reintegracijos programų 
biudžetą, nes už jas tebėra atsakingos valstybės narės.
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Pakeitimas 87
Niccolò Rinaldi

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, 
remiant nacionalines nefinansinės 
neatidėliotinos pagalbos labiausiai 
skurstantiems asmenims sistemas, taip 
siekiant padėti spręsti maisto nepritekliaus, 
benamystės ir vaikų materialinio 
nepritekliaus problemas;

Or. en

Pakeitimas 88
Sergio Gutiérrez Prieto

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, 
remiant nacionalines nefinansinės pagalbos 
labiausiai skurstantiems asmenims 
sistemas, taip siekiant padėti spręsti maisto 
nepritekliaus ir prireikus labiausiai 
skurstančių asmenų materialinio 
nepritekliaus problemas;

Or. es
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Pakeitimas 89
Alejandro Cercas

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, 
remiant nacionalines nefinansinės pagalbos 
labiausiai skurstantiems asmenims 
sistemas, taip siekiant padėti spręsti maisto 
nepritekliaus, benamių ir vaikų 
materialinio nepritekliaus problemas;

Or. es

Pagrindimas

Tekste ispanų kalba kyla problema dėl žodžio „Homelessness“ vertimo.

Pakeitimas 90
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) nuo 1987 m. Sąjunga teikia 
labiausiai skurstantiems piliečiams 
tiesioginę pagalbą maistu iš savo žemės 
ūkio atsargų. Dėl to daug gavėjų tapo 
priklausomi nuo maisto tiekimo labiausiai 
skurstantiems asmenims. Fondas turėtų 
tinkamai įvertinti šią priklausomybę nuo 
ankstesnių Sąjungos programų, pagal 
kurias maistu aprūpinami labiausiai 
skurstantys asmenys;

Or. en
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Pakeitimas 91
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Fondas negali pakeisti viešosios 
politikos krypčių, kurias valstybių narių 
vyriausybės įgyvendina siekdamos 
apriboti neatidėliotinos pagalbos maistu 
poreikį ir plėtoti tvarius tikslinius 
rodiklius bei politikos kryptis, kuriomis 
siekiama visiškai panaikinti badą, skurdą 
ir socialinę atskirtį;

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turi ir toliau plėtoti ilgalaikius, tvarius skurdo, nepritekliaus ir socialinės 
atskirties naikinimo projektus. Šios atsakomybės jokiais būdais negalima pakeisti ar 
sumažinti Europos fondo ištekliais.

Pakeitimas 92
Sergio Gutiérrez Prieto

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. atsižvelgiant į didėjantį asmenų, 
patiriančių skurdo ir socialinės atskirties 
riziką, skaičių ir į tai, kad šis skaičius 
artimiausiais metais toliau didės, būtina 
didinti numatytas lėšas, skirtas Fondui 
finansuoti pagal daugiametę finansinę 
programą;

Or. es
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Pakeitimas 93
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Fondas turėtų remti visas viešąsias 
bei privačias iniciatyvas ir partnerystes, 
kuriomis skatinama dovanoti maisto 
produktus ar pagrindines vartojimo 
prekes;

Or. fr

Pakeitimas 94
Alejandro Cercas, Sergio Gutiérrez Prieto

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Fondas turi prisidėti prie valstybių 
narių pastangų panaikinti didelį 
materialinį nepriteklių, kurį patiria 
benamiai, kaip numatyta 2011 m. rugsėjo 
11 d. Europos Parlamento rezoliucijoje;

Or. es

Pakeitimas 95
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4b) ES kasmet iššvaistoma 90 mln. tonų 
maisto, didelė šio maisto dalis yra saugi ir 
tinkama vartoti. Daug paramos gavėjų jau 
turi kitokius nei ES parama tiekimo 
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šaltinius, kaip antai vietos ar regioninius 
prekybos centrus, ūkininkus, restoranus ir 
kt., o taip kartu teikiama pagalba 
labiausiai skurstantiems asmenims ir 
neleidžiama švaistyti maisto. Nepaisant 
maisto švaistymo mažinimo pastangų, 
remiamų pagal kitas ES programas, šio 
Fondo lėšomis taip pat reikėtų remti šių 
vietos maisto tiekimo grandinių plėtrą 
arba stiprinimą ir taip mažinti maisto 
švaistymą;

Or. en

Pakeitimas 96
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) šiomis nuostatomis taip pat 
užtikrinama, kad remiami veiksmai atitiktų 
taikytinus Sąjungos ir nacionalinius teisės 
aktus, visų pirma susijusius su labiausiai 
skurstantiems asmenims teikiamų prekių
sauga;

(6) šiomis nuostatomis taip pat 
užtikrinama, kad remiami veiksmai atitiktų 
taikytinus Sąjungos ir nacionalinės teisės 
aktus, visų pirma susijusius su labiausiai 
skurstantiems asmenims teikiamų maisto 
produktų sauga;

Or. fi

Pakeitimas 97
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) šiomis nuostatomis taip pat 
užtikrinama, kad remiami veiksmai atitiktų 
taikytinus Sąjungos ir nacionalinius teisės 
aktus, visų pirma susijusius su labiausiai 

(6) šiomis nuostatomis taip pat 
užtikrinama, kad remiami veiksmai atitiktų 
taikytinus Sąjungos ir nacionalinius teisės 
aktus, visų pirma susijusius su labiausiai 
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skurstantiems asmenims teikiamų prekių 
sauga;

skurstantiems asmenims teikiamų prekių 
sauga, ir visų pirma Europos socialinio 
fondo 3 straipsniu;

Or. en

Pakeitimas 98
Sylvie Guillaume

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) šiomis nuostatomis taip pat 
užtikrinama, kad remiami veiksmai atitiktų 
taikytinus Sąjungos ir nacionalinius teisės 
aktus, visų pirma susijusius su labiausiai
skurstantiems asmenims teikiamų prekių
sauga;

(6) šiomis nuostatomis taip pat 
užtikrinama, kad remiami veiksmai atitiktų 
taikytinus Sąjungos ir nacionalinės teisės 
aktus, visų pirma susijusius su 
skurstantiems asmenims teikiamų maisto 
produktų sauga;

Or. fr

Pakeitimas 99
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) šiomis nuostatomis taip pat 
užtikrinama, kad remiami veiksmai atitiktų 
taikytinus Sąjungos ir nacionalinius teisės 
aktus, visų pirma susijusius su labiausiai 
skurstantiems asmenims teikiamų prekių 
sauga;

(6) šiomis nuostatomis taip pat 
užtikrinama, kad remiami veiksmai atitiktų 
taikytinus Sąjungos ir nacionalinės teisės 
aktus, visų pirma susijusius su labiausiai 
skurstantiems asmenims teikiamų prekių 
sauga ir maisto produktų kokybe;

Or. fr
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Pakeitimas 100
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) šiomis nuostatomis taip pat 
užtikrinama, kad remiami veiksmai atitiktų 
taikytinus Sąjungos ir nacionalinius teisės 
aktus, visų pirma susijusius su labiausiai 
skurstantiems asmenims teikiamų prekių 
sauga;

(6) šiomis nuostatomis taip pat 
užtikrinama, kad remiami veiksmai atitiktų 
taikytinus Sąjungos ir nacionalinės teisės 
aktus, visų pirma susijusius su labiausiai 
skurstantiems asmenims teikiamų prekių 
sauga ir maisto produktų kokybe;

Or. fr

Pakeitimas 101
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) šiomis nuostatomis taip pat 
užtikrinama, kad remiami veiksmai atitiktų 
taikytinus Sąjungos ir nacionalinius teisės 
aktus, visų pirma susijusius su labiausiai 
skurstantiems asmenims teikiamų prekių 
sauga;

(6) šiomis nuostatomis taip pat 
užtikrinama, kad remiami veiksmai atitiktų 
taikytinus Sąjungos ir nacionalinės teisės 
aktus, visų pirma susijusius su labiausiai 
skurstantiems asmenims teikiamų prekių 
sauga ir maisto produktų kokybe;

Or. fr

Pakeitimas 102
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

programą, Komisija įgyvendinimo aktais 
turėtų objektyviai ir skaidriai programoje 
dalyvaujančioms valstybėms narėms
kasmet paskirstyti visus išteklius, 
atsižvelgdama į skurdo ir materialinio 
nepritekliaus lygio skirtumus ir paramos 
gavėjų priklausomybės nuo ankstesnių 
Sąjungos maisto labiausiai 
nepasiturintiems asmenims programų 
mastą;

Or. en

Pakeitimas 103
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(7) norėdama nustatyti tinkamą finansinę 
programą, Komisija įgyvendinimo aktais 
turėtų objektyviai ir skaidriai kiekvienai 
valstybei narei kasmet paskirstyti visus 
išteklius, taikydama tokius rodiklius kaip 
santykinio skurdo riba;

Or. fr

Pakeitimas 104
Sergio Gutiérrez Prieto

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) norėdama nustatyti tinkamą finansinę 
programą, Komisija įgyvendinimo aktais 
turėtų objektyviai ir skaidriai kiekvienai 
valstybei narei kasmet paskirstyti visus 

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

išteklius, atsižvelgdama į skurdo ir 
materialinio nepritekliaus lygio skirtumus,
pavyzdžiui, į santykinio skurdo ribą;

Or. es

Pakeitimas 105
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 106
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(7) norėdama nustatyti tinkamą finansinę 
programą, Komisija įgyvendinimo aktais 
turėtų objektyviai ir skaidriai kiekvienai 
valstybei narei kasmet paskirstyti visus 
išteklius, atsižvelgdama į skurdo ir 
materialinio nepritekliaus lygio skirtumus 
kiekvienoje valstybėje narėje ir į asmenų, 
kuriuos galima laikyti labiausiai 
skurstančiais asmenimis, skaičius 
kiekvienoje valstybėje narėje, taip pat į 
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lėšų, kurios buvo skirtos valstybėms 
narėms, dalyvavusioms pagalbos 
labiausiai skurstantiems asmenims 
programoje, sumas;

Or. fr

Pakeitimas 107
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(8) kiekviena valstybė narė savo veiksmų 
programoje turėtų nurodyti ir pagrįsti 
materialinio nepritekliaus problemos, kurią 
ji sieks spręsti, pobūdį ir aprašyti pagalbos 
maistu 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;

Or. fi

Pakeitimas 108
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) kiekviena valstybė narė savo veiksmų 
programoje turėtų nurodyti ir pagrįsti 
materialinio nepritekliaus problemos, kurią 
ji sieks spręsti, pobūdį ir aprašyti pagalbos 
labiausiai skurstantiems asmenims, kuri 
bus teikiama remiant esamas nacionalines 

(8) valstybės narės, pasirinkusios 
dalyvauti Fondo veikloje, savo veiksmų 
programoje turėtų nurodyti ir pagrįsti 
materialinio nepritekliaus problemos, kurią 
ji sieks spręsti, pobūdį ir aprašyti pagalbos 
labiausiai skurstantiems asmenims, kuri 
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sistemas, tikslus ir ypatumus. Taip pat 
reikėtų nurodyti elementus, būtinus 
efektyviam ir veiksmingam veiksmų 
programos įgyvendinimui užtikrinti;

bus teikiama remiant esamas nacionalines 
sistemas, tikslus ir ypatumus. Taip pat 
reikėtų nurodyti elementus, būtinus 
efektyviam ir veiksmingam veiksmų 
programos įgyvendinimui užtikrinti, 
skiriant ypatingą dėmesį maisto atliekų 
mažinimui ir vietinių maisto tiekimo 
grandinių stiprinimui;

Or. en

Pakeitimas 109
Sylvie Guillaume

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(8) kiekviena valstybė narė savo veiksmų 
programoje turėtų nurodyti ir pagrįsti 
materialinio nepritekliaus problemos, kurią 
ji sieks spręsti, pobūdį ir aprašyti pagalbos 
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;

Or. fr

Pakeitimas 110
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) kiekviena valstybė narė savo veiksmų 
programoje turėtų nurodyti ir pagrįsti 
materialinio nepritekliaus problemos, kurią 

(8) kiekviena valstybė narė savo veiksmų 
programoje turėtų nurodyti ir pagrįsti 
materialinio nepritekliaus problemos, kurią 
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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;

ji sieks spręsti, pobūdį ir aprašyti pagalbos 
labiausiai skurstantiems asmenims, kuri 
bus teikiama remiant esamas nacionalines 
sistemas, tikslus ir ypatumus. Galimybė 
gauti pagalbą maistu turėtų būti pirmasis 
nepriteklius, kuriam valstybėms narėms 
derėtų skirti daugiausia dėmesio. Taip pat 
reikėtų nurodyti elementus, būtinus 
efektyviam ir veiksmingam veiksmų 
programos įgyvendinimui užtikrinti;

Or. en

Pakeitimas 111
Sergio Gutiérrez Prieto

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pakeitimas 112
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

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, pirmenybę 
teikdama maisto nepritekliui, 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;

Or. fr

Pakeitimas 113
Rachida Dati

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(8) kiekviena valstybė narė savo veiksmų 
programoje turėtų nurodyti ir pagrįsti 
materialinio nepritekliaus problemos, kurią 
ji sieks spręsti, pobūdį, pirmenybę 
teikdama gyvybiškai svarbių maisto 
produktų bei pagrindinių prekių tiekimui,
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;

Or. fr

Pagrindimas

Pirmenybė turi būti teikiama maisto produktų ir pagrindinių prekių tiekimui, o ne kitiems 
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veiksmams, siekiant užtikrinti, kad beveik 43 mln. europiečių, kurie negali maitintis 
pakankamai arba tinkamai, galėtų gauti bent gyvybiškai svarbių minimalių produktų.

Pakeitimas 114
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe 
Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(8) kiekviena valstybė narė savo veiksmų 
programoje turėtų nurodyti ir pagrįsti 
materialinio nepritekliaus problemos, kurią 
ji sieks spręsti, pobūdį, pirmenybę 
teikdama maisto nepritekliui, 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;

Or. fr

Pakeitimas 115
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) valstybių narių dalyvavimas šiame 
fonde turėtų būti savanoriškas;

Or. en

Pakeitimas 116
Marije Cornelissen
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant kuo didesnio Fondo 
veiksmingumo, visų pirma atsižvelgiant į 
nacionalines aplinkybes, tikslinga 
nustatyti galimo veiksmų programos 
koregavimo tvarką;

(9) siekiant kuo didesnio Fondo 
veiksmingumo ir siekiant užtikrinti 
maksimalią sąveiką su ESF priemonėmis, 
visų pirma atsižvelgiant į galimus 
nacionalinių aplinkybių pokyčius, 
tikslinga nustatyti galimo veiksmų 
programos koregavimo tvarką;

Or. en

Pakeitimas 117
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) siekiant atsižvelgti į nacionalinės 
politikos sprendimus, valstybėms narėms 
neturėtų būti privaloma dalyvauti 
įgyvendinant skirtingus Fondo tikslus;

Or. en

Pakeitimas 118
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) patirties bei gerosios praktikos mainai 
teikia didelės papildomos naudos, todėl 
Komisija turėtų sudaryti palankesnes jų 
sklaidos galimybes;

(10) socialinių naujovių diegimas ir 
patirties bei gerosios praktikos mainai 
teikia didelės papildomos naudos, visų 
pirma tarp organizacijų, kurios naudojasi 
ES ar kitu viešuoju finansavimu ir 
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pagalba, ir organizacijų, kurios šia 
pagalba nesinaudoja, todėl Komisija 
turėtų sudaryti palankesnes jų sklaidos ir 
skatinimo galimybes ir jos turėtų būti 
įskaičiuotos į techninės paramos sumą, 
kaip nurodyta Europos struktūrinio fondo 
ir Europos investicinio fondo (toliau –
ESI fondai) bendrųjų nuostatų 
reglamento 108 straipsnyje;   

Or. en

Pakeitimas 119
Verónica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) patirties bei gerosios praktikos mainai 
teikia didelės papildomos naudos, todėl 
Komisija turėtų sudaryti palankesnes jų 
sklaidos galimybes;

(10) patirties bei gerosios praktikos mainai 
teikia didelės papildomos naudos, todėl 
Komisija turėtų sudaryti palankesnes jų 
sklaidos sąlygas; keičiantis patirtimi 
padedama lengviau nustatyti ir spręsti 
bendras problemas, todėl organizacijos 
partnerės privalo aktyviai dalyvauti;

Or. es

Pakeitimas 120
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) patirties bei gerosios praktikos mainai 
teikia didelės papildomos naudos, todėl 
Komisija turėtų sudaryti palankesnes jų 
sklaidos galimybes;

(10) patirties bei gerosios praktikos mainai 
teikia didelės papildomos naudos, todėl 
Komisija turėtų sudaryti palankesnes jų 
skatinimo ir sklaidos sąlygas;
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Or. fr

Pakeitimas 121
Sergio Gutiérrez Prieto

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, bendradarbiaudamos su 
susijusiomis pilietinėmis organizacijomis, 
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;

Or. es

Pakeitimas 122
Sylvie Guillaume

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) kad būtų galima gerinti kiekvienos 
veiksmų programos kokybę ir struktūrą ir 
įvertinti Fondo efektyvumą ir 
veiksmingumą, turėtų būti atliekami 
ex ante ir ex post vertinimai. Šiuos 
vertinimus turėtų papildyti paramą pagal 
veiksmų programas gavusių labiausiai
skurstančių asmenų tyrimai ir, prireikus, 
vertinimas programavimo laikotarpiu. 
Turėtų būti nustatyti valstybių narių ir 

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

Or. fr

Pakeitimas 123
Sergio Gutiérrez Prieto

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) kad būtų galima gerinti kiekvienos 
veiksmų programos kokybę ir struktūrą ir 
įvertinti Fondo efektyvumą ir 
veiksmingumą, turėtų būti atliekami ex 
ante ir ex post vertinimai. Šiuos vertinimus 
turėtų papildyti paramą pagal veiksmų 
programas gavusių labiausiai skurstančių 
asmenų tyrimai ir, prireikus, vertinimas 
programavimo laikotarpiu. Turėtų būti 
nustatyti valstybių narių ir Komisijos šios 
srities įsipareigojimai;

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

Or. es

Pakeitimas 124
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) pagalbos maistu skirstymas yra 
puiki proga užmegzti ryšius su labiausiai 
skurstančiais asmenimis ir atlikti tyrimus, 
susijusius su jų gyvenimo sąlygomis, 
skurdo priežastimis ir kitais pagalbos 
poreikiais, nes šie tyrimai leistų naudoti 
surinktą informaciją nepažeidžiant teisės į 
privatų gyvenimą;

(12a) pagalbos maistu skirstymas yra 
puiki proga užmegzti ryšius su labiausiai 
skurstančiais asmenimis ir atlikti tyrimus, 
susijusius su jų gyvenimo sąlygomis, 
skurdo priežastimis ir kitais pagalbos 
poreikiais, nes šie tyrimai leistų naudoti 
surinktą informaciją nepažeidžiant teisės į 
privatų gyvenimą;

Or. fi
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Pakeitimas 125
Emer Costello

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) atliekant šiuos vertinimus, 
papildytus tyrimais apie labiausiai 
skurstančius asmenis, reikia turėti 
omenyje, kad nepriteklius yra 
kompleksinė sąvoka, kurią sunku suvokti 
naudojant nedaug rodiklių, nes jie gali 
būti klaidinantys ir todėl nulemti 
neveiksmingą politiką;

Or. en

Pakeitimas 126
Emer Costello

Pasiūlymas dėl reglamento
12 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12b) kaip pabrėžta Europos gyvenimo ir 
darbo sąlygų gerinimo fondo (2012) 
3-iajame Europos gyvenimo kokybės 
tyrime, materialinio nepritekliaus 
įvertinimas ES susijęs su negalėjimu leisti 
sau daiktus, kurie yra laikomi būtinais 
nepaisant to, ką žmonės turi ir kiek 
uždirba. Siekiant sukurti nepritekliaus 
indeksą, pagal kurį būtų galima tiksliau 
įvertinti namų ūkių materialinio 
nepritekliaus rodiklius, reikėtų atsižvelgti 
į pajamų lygį, pajamų nelygybę, gebėjimą 
sudurti galą su galu, per didelį 
įsiskolinimą ir pasitenkinimą gyvenimo 
lygiu;
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Or. en

Pakeitimas 127
Sergio Gutiérrez Prieto

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) piliečiai turi teisę žinoti, kaip ir kokiu 
tikslu investuojami Sąjungos finansiniai 
ištekliai. Siekiant užtikrinti plačią 
informacijos apie Fondo paramos 
pasiekimus sklaidą bei užtikrinti galimybes 
susipažinti su skaidria informacija apie 
finansavimo galimybes, reikėtų nustatyti 
išsamias informavimo ir viešinimo 
taisykles, visų pirma dėl valstybių narių ir 
paramos gavėjų įsipareigojimų;

(13) piliečiai turi teisę žinoti, kaip ir kokiu 
tikslu investuojami Sąjungos finansiniai 
ištekliai. Siekiant užtikrinti plačią 
informacijos apie Fondo paramos 
pasiekimus sklaidą bei užtikrinti galimybes 
susipažinti su skaidria informacija apie 
finansavimo galimybes, reikėtų nustatyti 
išsamias informavimo ir viešinimo 
taisykles, visų pirma dėl valstybių narių ir 
paramos gavėjų įsipareigojimų ir 
tinkamumo finansuoti kriterijų;

Or. es

Pakeitimas 128
Frédéric Daerden

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;

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

Or. fr
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Pakeitimas 129
Marije Cornelissen

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;

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

Or. en

Pakeitimas 130
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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;

(15) Fondas finansuoja 100 proc. veiksmų 
programų. Dėl Fondo valstybės narės 
neatleidžiamos nuo atsakomybės diegti 
nacionalines kovos su skurdu strategijas. 
Valstybės narės taip pat turėtų turėti 
galimybę finansiškai prisidėti prie Fondo 
finansuojamų veiksmų;

Or. fr

Pakeitimas 131
Sylvie Guillaume

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

bendro finansavimo iš Fondo dydį, siekiant 
Sąjungos lėšų dauginamojo poveikio, 
drauge reikėtų numatyti Fondo lėšas 
padidinti siekiant spręsti valstybių narių, 
patiriančių laikinus biudžeto suvaržymus, 
problemas;

Or. fr

Pakeitimas 132
Sergio Gutiérrez Prieto

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;

(15) būtina užtikrinti, kad Europos 
Sąjunga finansuotų visą Fondą;

Or. es

Pakeitimas 133
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

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;

(15) mažiausiai tikėtina, kad valstybės 
narės, kurioms Fondas labiausiai 
reikalingas, galės sau leisti bendrai 
finansuoti priemones, todėl Fondas turėtų 
būti 100 proc. finansuojamas Sąjungos 
siekiant užtikrinti didžiausią įmanomą 
Fondo paramos įsisavinimą;
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Or. en

Pagrindimas

Iš Fondo siekiama teikti neatidėliotiną pagalbą žmonėms, kuriems jos skubiai reikia. Todėl 
logiška nustatyti, kad Fondas būtų 100 proc. finansuojamas Sąjungos. Taip būtų užtikrinamos 
vienodos visų Europos piliečių galimybės pasinaudoti Fondo parama, neatsižvelgiant į jų 
valstybių narių biudžeto padėtį. 

Pakeitimas 134
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) šiuo Fondu jokiu būdu 
nepakeičiami valstybių narių 
įsipareigojimai vykdyti savo pagrindinius 
skurdo naikinimo uždavinius;

Or. en

Pakeitimas 135
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Fondo tinkamumo finansuoti 
laikotarpiui, veiksmams ir išlaidoms visoje 
Sąjungoje turėtų būti taikomos vienodos ir
objektyvios taisyklės. Nustatant 
tinkamumo finansuoti sąlygas reikėtų 
atsižvelgti į Fondo tikslų ir tikslinių grupių 
ypatumus, visų pirma nustatyti geras 
veiksmų tinkamumo finansuoti taisykles, 
paramos formas ir kompensavimo sąlygas;

(16) Fondo tinkamumo finansuoti 
laikotarpiui, veiksmams ir išlaidoms visoje 
Sąjungoje turėtų būti taikomos vienodos,
objektyvios ir paprastos taisyklės. 
Nustatant tinkamumo finansuoti sąlygas 
reikėtų atsižvelgti į Fondo tikslų ir tikslinių 
grupių ypatumus, visų pirma nustatyti 
geras ir supaprastintas veiksmų 
tinkamumo finansuoti taisykles, paramos 
formas ir kompensavimo sąlygas;

Or. fr
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Pakeitimas 136
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) visi Europos Sąjungos piliečiai 
turėtų būti vertinami vienodai, tačiau 
nepritekliaus lygis valstybėse narėse 
skiriasi, todėl Komisija turėtų parengti 
ataskaitą, kurioje būtų parodyta, kokia 
Europos fondų procentinė dalis tenka 
nacionaliniams biudžetams, skirtiems 
labiausiai skurstantiems asmenims skirtų 
programų įgyvendinimui;

Or. en

Pagrindimas

Labiausiai skurstančių asmenų programa – tai Europos programa, nors dar ne visi Europos 
piliečiai gauna teikiamą neatidėliotiną pagalbą. Būtų labai įdomu palyginti nacionalinius 
biudžetus, skirtus neatidėliotinai pagalbai maistu teikti, ir pamatyti, kokia ES įnašo 
procentinė dalis tenka valstybių narių, dabar nusprendusių pasinaudoti labiausiai skurstančių 
asmenų programa, biudžetams.

Pakeitimas 137
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Pasiūlymas dėl reglamento
16 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16b) daug darbo, kurio imasi asociacijos, 
dirbančios su Europos labiausiai 
skurstančių asmenų aprūpinimu maistu, 
atlieka savanoriai, todėl paramos gavėjo 



PE506.141v01-00 38/147 AM\928565LT.doc

LT

paraiškos teikimo procesas neturėtų būti 
nepagrįstai sudėtingas;

Or. en

Pagrindimas

Nors labai svarbu, kad Europos fondai būtų proporcingai kontroliuojami siekiant užtikrinti 
teisingą jų panaudojimą, labai svarbu ir tai, kad stokojantieji galėtų gauti prieinamą 
finansavimą. Todėl Fondo dalyvavimo paraiškų teikimo procesas neturėtų būti nepagrįstai 
sudėtingas.

Pakeitimas 138
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(17) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento, kuriuo nustatomas bendras 
žemės ūkio rinkų organizavimas, 
[pasiūlyme] (Bendras bendro žemės ūkio 
rinkų organizavimo reglamentas) nustatyta, 
kad taikant intervencines priemones 
perkami produktai gali būti perduodami 
maisto skirstymo labiausiai skurstantiems 
Sąjungos gyventojams programai, jei toje 
programoje numatyta tokia galimybė. 
Atsižvelgiant į tai, kad tam tikromis 
aplinkybėmis ekonomiškai palankiausia 
būtų gauti maistą naudojant, perdirbant ar 
parduodant tokias atsargas, tokia galimybė 
turėtų būti numatyta šiame reglamente. 
Lėšos, gautos iš su tokiomis atsargomis 
susijusių sandorių, turėtų būti naudojamos 
labiausiai skurstančių asmenų reikmėms, 
papildant Fondo finansavimą. 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 
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įgyvendinamuosius aktus, kuriais 
nustatoma intervencinių atsargų produktų 
naudojimo, perdirbimo ar pardavimo 
labiausiai skurstantiems asmenims skirtos 
programos tikslais tvarka;

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

Or. fr

Pakeitimas 139
Sylvie Guillaume

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(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 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 
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 
skurstantiems asmenims skirtos programos 
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programos tikslais tvarka; tikslais tvarka;

Or. fr

Pakeitimas 140
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 141
Sergio Gutiérrez Prieto

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pakeitimas 142
Sari Essayah
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Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) valstybės narės turėtų panaikinti 
kliūtis, visų pirma susijusias su pridėtinės 
vertės mokesčiu ar maisto produktų 
tiekimu, dėl kurių įmonės atsisako duoti 
maisto produktų maisto bankams, 
nacionalinėms asociacijoms ar kitiems 
subjektams, kurie skirsto pagalbą maistu;

Or. fi

Pakeitimas 143
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) siekdamos kovoti su maisto 
švaistymu, valstybės narės turėtų 
panaikinti kliūtis, susijusias su maisto ir 
pagrindinių vartojimo prekių dovanojimu, 
kai įmonės šiuos produktus ar prekes 
tiekia organizacijoms partnerėms, 
pilietinės visuomenės organizacijoms ir 
kitiems suinteresuotiesiems subjektams;

Or. fr

Pakeitimas 144
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) tačiau intervencinių atsargų ir 
maisto, kuris kitaip būtų iššvaistytas, 
naudojimas nėra kliūtis būtinybei 
tinkamai valdyti pasiūlą ir protingai 
valdyti maisto grandinę, išvengiant 
sistemingo struktūrinio pertekliaus ir 
suderinant Europos gamybą su paklausa;

Or. en

Pakeitimas 145
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl reglamento
17 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17b) valstybės narės, nusprendusios 
pasinaudoti Fondo parama, turėtų būti 
raginamos pašalinti visas galimas kliūtis 
įmonėms aukoti maistą ar pagrindinio 
vartojimo prekes maisto bankams ar 
kitiems paramos gavėjams, pavyzdžiui, 
reikalavimą nuo šių aukų mokėti PVM;

Or. en

Pakeitimas 146
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) būtina nustatyti, kokių rūšių veiksmų,
laikomų Fondo remiama technine pagalba, 
galima imtis Komisijos ir valstybių narių 
iniciatyva;

(18) būtina nustatyti, kokių rūšių veiksmų, 
laikomų Fondo remiama technine pagalba, 
galima imtis Komisijos ir valstybių narių 
iniciatyva, kaip nurodyta ESI fondų
bendrųjų nuostatų reglamento 51 ir 52 



PE506.141v01-00 44/147 AM\928565LT.doc

LT

straipsniuose;

Or. en

Pakeitimas 147
Emer Costello

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) būtina nustatyti, kokių rūšių 
veiksmų, laikomų Fondo remiama 
technine pagalba, galima imtis Komisijos 
ir valstybių narių iniciatyva;

(18) siekdamos užtikrinti plačią 
visuomenės paramą labiausiai 
skurstantiems asmenims, valstybės narės 
turėtų pašalinti kliūtis, visų pirma 
mokesčių ir administracines kliūtis, 
susijusias su įmonių, pilietinės 
visuomenės organizacijų ir kitų 
atitinkamų subjektų maisto bankams 
aukojamu maistu ar pagrindinio 
vartojimo prekėmis;

Or. en

Pakeitimas 148
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) valstybės narės ir organizacijos 
partnerės turėtų aktyviai dirbti su 
didelėmis ir mažomis maisto tiekimo 
grandinės įmonėmis pagal savo įmonių ir 
socialinės atsakomybės programas, taip 
pat ekonomines skatinimo priemones, 
siekdamos sumažinti maisto švaistymą ir 
užtikrinti, kad ši produkcija būtų 
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prieinama su Europos labiausiai 
skurstančiais asmenimis dirbančioms 
asociacijoms. 

Or. en

Pagrindimas

Prekybos centrai ir maisto paskirstymo grandinės išeikvoja labai daug tinkamo vartoti maisto 
ir išmeta jį į sąvartynus. Tai brangiai kainuoja įmonei, kenkia aplinkai ir yra nedovanotinas 
švaistymas. Įmonės geriau atiduotų tą maistą asociacijoms, dirbančioms su Europos 
labiausiai nepasiturinčiais asmenimis. Taip įmonė pagerintų savo reputaciją, asociacijos 
gautų vertingus išteklius ir sumažėtų nereikalingų atliekų kiekis.

Pakeitimas 149
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) pagal pasidalijamojo valdymo 
principą už veiksmų programos 
įgyvendinimą ir kontrolę pirmiausia turėtų 
būti atsakingos valstybės narės, 
naudodamosi savo valdymo ir kontrolės 
sistemomis;

(19) pagal SESV 174 straipsnį už veiksmų 
programos įgyvendinimą ir kontrolę 
pirmiausia turėtų būti atsakingos valstybės 
narės, naudodamosi savo valdymo ir 
kontrolės sistemomis;

Or. en

Pakeitimas 150
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) valstybės narės, kad galėtų tinkamai 
patikinti dėl Fondo lėšų teisėto ir tinkamo 
naudojimo, turėtų imtis atitinkamų 
priemonių ir užtikrinti tinkamą savo 
valdymo ir kontrolės sistemų struktūrą ir 

(20) kad programoje nusprendusios 
dalyvauti valstybės narės galėtų tinkamai 
patikinti dėl Fondo lėšų teisėto ir tinkamo 
naudojimo, turėtų imtis atitinkamų 
priemonių ir užtikrinti tinkamą savo 
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veikimą. Todėl reikėtų nustatyti valstybių 
narių įsipareigojimus dėl veiksmų 
programų valdymo ir kontrolės sistemų ir 
dėl Sąjungos teisės ir kitų pažeidimų 
prevencijos, nustatymo ir šalinimo;

valdymo ir kontrolės sistemų struktūrą ir 
veikimą. Todėl reikėtų nustatyti valstybių 
narių įsipareigojimus dėl veiksmų 
programų valdymo ir kontrolės sistemų ir 
dėl Sąjungos teisės ir kitų pažeidimų 
prevencijos, nustatymo ir šalinimo;

Or. en

Pakeitimas 151
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) Europos pagalbos labiausiai 
skurstantiems asmenims fondas yra ESF 
2014–2020 m. bendros strateginės 
programos programavimo fondų dalis ir 
turi būti taip valdomas bei 
įgyvendinamas;

Or. en

Pakeitimas 152
Sergio Gutiérrez Prieto

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) valstybės narės turi nustatyti 
priemones, kurių reikia siekiant 
supaprastinti ir sumažinti paramos gavėjų 
administracinę naštą, kad būtų užtikrintas 
veiksmingas Fondo įgyvendinimas.  Tai 
ypač svarbu atsižvelgiant į tai, kad šių 
paramos gavėjų darbas daugiausia yra 
savanoriškas;
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Or. es

Pakeitimas 153
Milan Cabrnoch

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.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 154
Frédéric Daerden

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

(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 numatyti, kad 
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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;

tvirtinančiosios institucijos funkcijas galėtų 
atlikti vadovaujančioji organizacija. 
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 imasi visų veiksmų, kad 
būtų panaikintos kliūtys, susijusios su 
labdaros organizacijoms galinčia tekti 
administracine našta;

Or. fr

Pakeitimas 155
Marije Cornelissen

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) programoje nusprendusios dalyvauti 
valstybės narės turėtų paskirti kiekvienos 
veiksmų programos ESI fondų 
vadovaujančiąją instituciją, tvirtinančiąją 
instituciją ir funkciškai nepriklausomą 
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 ESI fondų institucijos 
funkcijas. Tokiu atveju valstybės narės 
turėtų aiškiai nustatyti tas pareigas ir 
funkcijas;

Or. en
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Pakeitimas 156
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) vadovaujančiajai institucijai tenka 
pagrindinė atsakomybė už efektyvų ir 
veiksmingą Fondo paramos 
įgyvendinimą, todėl ji atlieka daug 
funkcijų, susijusių su veiksmų programų 
valdymu ir stebėsena, finansų valdymu ir 
kontrole bei projektų atranka. Jos 
pareigas ir funkcijas reikėtų nustatyti;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 157
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) tvirtinančioji institucija turėtų rengti 
ir teikti Komisijai mokėjimo paraiškas. Ji 
taip pat turėtų rengti metines sąskaitas, 
tvirtinti metinių sąskaitų išsamumą, 
tikslumą ir teisingumą, bei tvirtinti, kad į 
sąskaitas įtrauktos išlaidos atitinka 
taikomas Sąjungos ir nacionalines 
taisykles. Jos pareigas ir funkcijas reikėtų 
nustatyti;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 158
Milan Cabrnoch
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Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) audito institucija turėtų užtikrinti, 
kad būtų atliekamas valdymo ir kontrolės 
sistemų, tinkamos veiksmų imties ir 
metinių sąskaitų auditas. Jos pareigas ir 
funkcijas reikėtų nustatyti;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 159
Milan Cabrnoch

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;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 160
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) nepažeidžiant finansų kontrolės srities 
Komisijos įgaliojimų, turėtų būti 
užtikrintas valstybių narių ir Komisijos 

(25) nepažeidžiant finansų kontrolės srities 
Komisijos įgaliojimų, turėtų būti 
užtikrintas valstybių narių ir Komisijos 
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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;

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.
Europos Komisija užtikrina, kad dėl 
reikalavimų lygio, atsižvelgiant į Fondo 
pobūdį ir tai, kad paramos gavėjai 
paprastai dirba kaip savanoriai, paramos
gavėjams nepadidėtų administracinė 
našta;

Or. en

Pakeitimas 161
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Sąjungos biudžeto įsipareigojimai 
turėtų būti vykdomi kiekvienais metais. 
Siekiant užtikrinti veiksmingą programų 
valdymą, būtina nustatyti bendras tarpinio 
mokėjimo paraiškų, metinio likučio ir 
galutinio likučio mokėjimo taisykles;

(27) Sąjungos biudžeto įsipareigojimai 
turėtų būti vykdomi kiekvienais metais. 
Siekiant užtikrinti veiksmingą programų 
valdymą, būtina nustatyti paprastas
bendras tarpinio mokėjimo paraiškų, 
metinio likučio ir galutinio likučio 
mokėjimo taisykles;

Or. fr

Pakeitimas 162
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) siekiant užtikrinti, kad Komisija gautų 
tinkamą patikinimą, pagal tarpinio 

(28) siekiant užtikrinti, kad Komisija gautų 
tinkamą patikinimą, pagal tarpinio 
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mokėjimo paraišką turėtų būti apmokama 
90 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, 
įtrauktų į mokėjimo paraišką;

mokėjimo paraišką turėtų būti apmokama 
100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, 
įtrauktų į mokėjimo paraišką;

Or. en

Pakeitimas 163
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) siekiant užtikrinti, kad iš Sąjungos 
biudžeto finansuojamos išlaidos 
kiekvienais finansiniais metais būtų 
naudojamos laikantis taikomų taisyklių, 
reikėtų nustatyti atitinkamą metinio 
sąskaitų nagrinėjimo ir tvirtinimo tvarką. 
Pagal šią tvarką paskirtosios institucijos dėl 
kiekvienos veiksmų programos Komisijai 
turėtų pateikti valdymo deklaraciją, 
patvirtintas metines sąskaitas, galutinių 
audito ataskaitų ir atliktų patikrinimų 
metinę suvestinę ir nepriklausomo audito 
nuomonę bei kontrolės ataskaitą;

(32) siekiant užtikrinti, kad iš Sąjungos 
biudžeto finansuojamos išlaidos 
kiekvienais finansiniais metais būtų 
naudojamos laikantis taikomų taisyklių, 
reikėtų nustatyti atitinkamą ir paprastą
metinio sąskaitų nagrinėjimo ir tvirtinimo 
tvarką. Pagal šią tvarką paskirtosios 
institucijos dėl kiekvienos veiksmų 
programos Komisijai turėtų pateikti 
valdymo deklaraciją, patvirtintas metines 
sąskaitas, galutinių audito ataskaitų ir 
atliktų patikrinimų metinę suvestinę ir 
nepriklausomo audito nuomonę bei 
kontrolės ataskaitą;

Or. fr

Pakeitimas 164
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) veiksmų audito dažnis turėtų būti 
proporcingas Sąjungos paramos iš Fondo 
mastui. Visų pirma reikėtų sumažinti 
atliekamų auditų skaičių tais atvejais, kai 

(35) veiksmų audito dažnis turėtų būti 
proporcingas Sąjungos paramos iš Fondo 
mastui. Visų pirma reikėtų sumažinti 
atliekamų auditų skaičių tais atvejais, kai 
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visos tinkamos finansuoti veiksmo išlaidos 
neviršija 100 000 EUR. Vis dėlto auditą 
turėtų būti galima atlikti bet kuriuo metu, 
kai turima duomenų apie pažeidimą ar 
sukčiavimą, arba kai atliekamas audito 
imties auditas. Tam, kad Komisijos audito 
lygis atitiktų riziką, Komisijai turėtų būti 
suteikta galimybė mažiau audituoti 
veiksmų programas, kurias įgyvendinant 
nenustatyta didelių trūkumų arba kurių 
audito institucija yra patikima. Be to, 
nustatant audito aprėptį reikėtų 
visapusiškai atsižvelgti į Fondo tikslinių 
grupių tikslus ir ypatumus;

visos tinkamos finansuoti veiksmo išlaidos 
neviršija 100 000 EUR. Vis dėlto auditą 
turėtų būti galima atlikti bet kuriuo metu, 
kai turima duomenų apie pažeidimą ar 
sukčiavimą, arba kai atliekamas audito 
imties auditas. Tam, kad Komisijos audito 
lygis atitiktų riziką, Komisijai turėtų būti 
suteikta galimybė mažiau audituoti 
veiksmų programas, kurias įgyvendinant 
nenustatyta didelių trūkumų arba kurių 
audito institucija yra patikima. Be to, 
nustatant audito aprėptį reikėtų 
visapusiškai atsižvelgti į Fondo tikslinių 
grupių tikslus, ypatumus ir labdaringą 
Fondo paramą gaunančių organizacijų 
pobūdį;

Or. fr

Pakeitimas 165
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) šiame reglamente laikomasi 
pagrindinių teisių ir principų, pripažintų, 
visų pirma, Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje, įskaitant pagarbą žmogaus 
orumui ir teisę į privatų ir šeimos 
gyvenimą, teisę į asmens duomenų 
apsaugą, vaiko teises, pagyvenusių asmenų 
teises, moterų ir vyrų lygybę ir 
diskriminacijos draudimą. Šis reglamentas 
turi būti taikomas atsižvelgiant į šias teises 
ir principus;

(41) šiame reglamente laikomasi 
pagrindinių teisių ir principų, pripažintų, 
visų pirma, Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje, įskaitant pagarbą žmogaus 
orumui ir teisę į privatų ir šeimos 
gyvenimą, teisę į asmens duomenų 
apsaugą, vaiko teises, teisę gauti socialinę 
paramą ir būstą, pagyvenusių asmenų 
teises, moterų ir vyrų lygybę ir 
diskriminacijos draudimą. Šis reglamentas 
turi būti taikomas atsižvelgiant į šias teises 
ir principus;

Or. fr
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Pakeitimas 166
Elisabeth Morin-Chartier, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-
Schmid, Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
41 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41a) siekdama išvengti staigaus pagalbos 
maistu sumažėjimo tuo atveju, jeigu 
2014 m. pradžioje būtų vėluojama 
įgyvendinti šį reglamentą, Komisija 
priima pereinamojo laikotarpio 
priemones, kurių reikia siekiant užtikrinti, 
kad nuo pagalbos maistu priklausomi 
asmenys nepatirtų maisto nepritekliaus;

Or. fr

Pakeitimas 167
Frédéric Daerden

Pasiūlymas dėl reglamento
42 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42a) atsižvelgiant į datą, kurią turi būti 
paskelbtas konkursas, šio reglamento 
priėmimo terminus ir veiksmų programų 
rengimą, reikėtų nustatyti taisykles, pagal 
kurias 2014 m. būtų galima lanksčiai 
pereiti prie naujos tvarkos, kad nebūtų 
nutrauktas maisto produktų tiekimas;

Or. fr

Pakeitimas 168
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl reglamento
42 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42a) turi būti užtikrinta, kad Fondu būtų 
papildomos ESF finansuojamos 
programos ir veiksmai ir kad jis būtų kuo 
glaudžiau derinamas su ESF. Reikėtų 
vengti kurti lygiagrečias kovos su skurdu 
struktūras, didinančias administracinę 
naštą ir apsunkinančias koordinavimą ir 
sąveiką;

Or. en

Pakeitimas 169
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu 2014 m. sausio 1 d.–
2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui 
įsteigiamas Europos pagalbos labiausiai 
skurstantiems asmenims fondas (toliau –
Fondas) ir nustatomi Fondo tikslai, jo 
paramos aprėptis, turimi finansiniai 
ištekliai ir jų skyrimo kriterijai bei Fondo 
veiksmingumui užtikrinti būtinos taisyklės.

1. Šiuo reglamentu 2014 m. sausio 1 d.–
2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui 
įsteigiamas Europos pagalbos maistu 
labiausiai skurstantiems asmenims fondas 
(toliau – Fondas) ir nustatomi Fondo 
tikslai, jo paramos aprėptis, turimi 
finansiniai ištekliai ir jų skyrimo kriterijai 
bei Fondo veiksmingumui užtikrinti 
būtinos taisyklės. Iki 2020 m. turi būti 
numatytos nacionalinės pagalbos maistu 
priemonės, jeigu reikės toliau teikti šią 
pagalbą.

Or. fi

Pakeitimas 170
Sylvie Guillaume

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu 2014 m. sausio 1 d.–
2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui 
įsteigiamas Europos pagalbos labiausiai
skurstantiems asmenims fondas (toliau –
Fondas) ir nustatomi Fondo tikslai, jo 
paramos aprėptis, turimi finansiniai 
ištekliai ir jų skyrimo kriterijai bei Fondo 
veiksmingumui užtikrinti būtinos taisyklės.

1. Šiuo reglamentu 2014 m. sausio 1 d.–
2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui 
įsteigiamas Europos pagalbos maistu 
skurstantiems asmenims fondas (toliau –
Fondas) ir nustatomi Fondo tikslai, jo 
paramos aprėptis, turimi finansiniai 
ištekliai ir jų skyrimo kriterijai bei Fondo 
veiksmingumui užtikrinti būtinos taisyklės.

Or. fr

Pakeitimas 171
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu 2014 m. sausio 1 d.–
2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui 
įsteigiamas Europos pagalbos labiausiai 
skurstantiems asmenims fondas (toliau –
Fondas) ir nustatomi Fondo tikslai, jo 
paramos aprėptis, turimi finansiniai 
ištekliai ir jų skyrimo kriterijai bei Fondo 
veiksmingumui užtikrinti būtinos taisyklės;

1. Šiuo reglamentu 2014 m. sausio 1 d.–
2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui 
įsteigiamas Europos pagalbos labiausiai 
skurstantiems asmenims fondas (toliau –
Fondas) ir nustatomi Fondo tikslai, jo 
paramos aprėptis, turimi finansiniai 
ištekliai ir jų skyrimo kriterijai bei Fondo 
veiksmingumui užtikrinti būtinos taisyklės.
Fondo tikslas – remti socialinę sanglaudą 
ir padėti siekti ES 2020 m. kovos su 
skurdu tikslo bei palaikyti platesnę ESF 
aprėptį siekiant visapusio požiūrio į kovą 
su skurdu, visų pirma kalbant apie ESF 
reglamento 3 straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 172
Ria Oomen-Ruijten
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu 2014 m. sausio 1 d.–
2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui 
įsteigiamas Europos pagalbos labiausiai 
skurstantiems asmenims fondas (toliau –
Fondas) ir nustatomi Fondo tikslai, jo 
paramos aprėptis, turimi finansiniai 
ištekliai ir jų skyrimo kriterijai bei Fondo
veiksmingumui užtikrinti būtinos taisyklės.

1. Šiuo reglamentu 2014 m. sausio 1 d.–
2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui 
įsteigiamas Europos pagalbos labiausiai 
skurstantiems asmenims fondas (toliau –
Fondas), kuris būtų skirtas 
skurdžiausioms valstybėms narėms, 
susidūrusioms su laikinomis biudžeto 
problemomis. Šiame reglamente nustatomi 
Fondo tikslai, jo paramos aprėptis, turimi 
finansiniai ištekliai ir jų skyrimo kriterijai 
bei Fondo veiksmingumui užtikrinti 
būtinos taisyklės.

Or. nl

Pakeitimas 173
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu 2014 m. sausio 1 d.–
2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui 
įsteigiamas Europos pagalbos labiausiai 
skurstantiems asmenims fondas (toliau –
Fondas) ir nustatomi Fondo tikslai, jo 
paramos aprėptis, turimi finansiniai 
ištekliai ir jų skyrimo kriterijai bei Fondo 
veiksmingumui užtikrinti būtinos taisyklės.

1. Šiuo reglamentu 2014 m. sausio 1 d.–
2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui 
įsteigiamas Europos pagalbos labiausiai 
skurstantiems asmenims fondas (toliau –
Fondas) ir nustatomi Fondo tikslai, jo 
paramos aprėptis, turimi finansiniai 
ištekliai ir jų skyrimo kriterijai bei Fondo 
veiksmingumui ir paprastumui užtikrinti 
būtinos taisyklės.

Or. fr

Pakeitimas 174
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu 2014 m. sausio 1 d.–
2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui 
įsteigiamas Europos pagalbos labiausiai 
skurstantiems asmenims fondas (toliau –
Fondas) ir nustatomi Fondo tikslai, jo 
paramos aprėptis, turimi finansiniai 
ištekliai ir jų skyrimo kriterijai bei Fondo 
veiksmingumui užtikrinti būtinos taisyklės.

1. Šiuo reglamentu 2014 m. sausio 1 d.–
2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui 
įsteigiamas Europos pagalbos labiausiai 
skurstantiems asmenims fondas (toliau –
Fondas) ir nustatomi Fondo tikslai, jo 
paramos aprėptis, turimi finansiniai 
ištekliai ir jų skyrimo kriterijai bei Fondo 
veiksmingumui ir paprastumui užtikrinti 
būtinos taisyklės.

Or. fr

Pakeitimas 175
Sylvie Guillaume

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 
kompetentingų institucijų patvirtintus 
kriterijus įvardijami ar pripažįstami 
remtinais;

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

Or. fr

Pakeitimas 176
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 177
Sergio Gutiérrez Prieto

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 
kompetentingų institucijų patvirtintus 
kriterijus įvardijami ar pripažįstami 
remtinais;

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

Or. es

Pakeitimas 178
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(1) „labiausiai skurstantys asmenys“ – tai 
fiziniai asmenys, atskiri asmenys, šeimos, 
namų ūkiai ar tokių asmenų grupės, kurie 
pagal nacionalinių kompetentingų 
institucijų bendradarbiaujant su 
kompetentingomis regionų ar vietos 
valdžios institucijomis ir organizacijomis 
partnerėmis apibrėžtus ir šių
kompetentingų institucijų patvirtintus 
objektyvius kriterijus įvardijami ar 
pripažįstami remtinais;

Or. es

Pagrindimas

Laikomasi subsidiarumo principo, nurodyto Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje.

Pakeitimas 179
Csaba Őry

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 
kompetentingų institucijų patvirtintus 
kriterijus įvardijami ar pripažįstami 
remtinais.

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

Or. en
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Pakeitimas 180
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

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 
kompetentingų institucijų patvirtintus 
kriterijus įvardijami ar pripažįstami 
remtinais;

(1) „labiausiai skurstantys asmenys“ – tai 
fiziniai asmenys, atskiri asmenys, šeimos, 
namų ūkiai ar tokių asmenų grupės, kurie 
pripažįstami remtinais pagal objektyvius 
kriterijus, nacionalinių kompetentingų 
institucijų apibrėžtus bendradarbiaujant 
su organizacijomis partnerėmis, kurios 
visų pirma yra nacionalinės, regionų arba 
vietos organizacijos, jau tiekiančios 
maisto produktus labiausiai skurstantiems 
asmenims arba padedančios benamiams ir
skurdą ar socialinę atskirtį patiriantiems 
asmenims;

Or. fr

Pakeitimas 181
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fi
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Pakeitimas 182
Csaba Őry

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 183
Sylvie Guillaume

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 184
Sergio Gutiérrez Prieto

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pakeitimas 185
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 186
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) „valstybė narė“ – tai Fondo veikloje 
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dalyvaujanti valstybė narė;

Or. en

Pakeitimas 187
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) „paramos gavėjas“ – tai viešasis arba 
privatus subjektas, atsakingas už veiksmų 
inicijavimą arba inicijavimą ir 
įgyvendinimą;

(6) „paramos gavėjas“ – tai viešasis 
subjektas arba ne pelno organizacija, 
atsakingi už veiksmų inicijavimą arba 
inicijavimą ir įgyvendinimą;

Or. fr

Pakeitimas 188
Sari Essayah

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 ir 
(arba) besinaudojantys papildomomis 
priemonėmis;

Or. fi

Pakeitimas 189
Frédéric Daerden

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 7 punktas
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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, kurias 
valstybės narės nustato atsižvelgdamos į 
faktinę padėtį savo šalyje;

Or. fr

Pakeitimas 190
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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 (t. y. maisto ir (arba) 
materialinį nepriteklių patiriantys 
asmenys, jų neišskiriant), gaunantys 
maistą arba prekes ir (arba) 
besinaudojantys papildomomis 
priemonėmis;

Or. fr

Pakeitimas 191
Sylvie Guillaume

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 ir 
(arba) besinaudojantys papildomomis 
priemonėmis;
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Or. fr

Pakeitimas 192
Emer Costello

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 7 punkto i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) „papildomos priemonės“ – tai 
priemonės, kurios apima daugiau nei 
maisto produktų ir prekių išskirstymą; jų 
tikslas – įveikti socialinę atskirtį ir gerinti 
galutinių gavėjų gyvenimo sąlygas, 
stengiantis suteikti jiems galimybę gyventi 
savarankišką ir nepriklausomą gyvenimą 
ir ryžtingiau bei tvariau kovoti su 
socialinėmis nelaimėmis;

Or. en

Pakeitimas 193
Niccolò Rinaldi, Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 7 punkto i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) „papildomos priemonės“ – tai 
priemonės, kurios apima daugiau nei 
maisto produktų ir prekių išskirstymą ir 
kurių tikslas yra ryžtingai bei tvariai 
kovoti su socialinėmis nelaimėmis;

Or. en

Pakeitimas 194
Marije Cornelissen
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 8 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) „valdymo, kontrolės ir audito 
institucijos“ – tai Europos socialinio 
fondo valdymo, kontrolės ir audito 
institucijos.

Or. en

Pakeitimas 195
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) „tarpinė įstaiga“ – viešoji ar privačioji
įstaiga, kuri yra pavaldi vadovaujančiajai 
arba tvirtinančiajai institucijai arba kuri 
tokios institucijos vardu atlieka su 
veiksmus įgyvendinančiais paramos 
gavėjais susijusias pareigas;

(9) „tarpinė įstaiga“ – viešoji įstaiga arba 
ne pelno organizacija, kuri yra pavaldi 
vadovaujančiajai arba tvirtinančiajai 
institucijai arba kuri tokios institucijos 
vardu atlieka su veiksmus įgyvendinančiais 
paramos gavėjais susijusias pareigas;

Or. fr

Pakeitimas 196
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

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 

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 pagalbą maistu 
labiausiai skurstantiems žmonėms, padeda 
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siekiant konkretaus tikslo – Sąjungoje 
sumažinti itin didelį skurdą patiriančių 
žmonių skaičių. Pažanga, padaryta siekiant 
šio tikslo, bus vertinama pagal Fondo 
pagalbą gaunančių asmenų skaičių.

siekiant konkretaus tikslo – Sąjungoje 
sumažinti itin didelį skurdą patiriančių 
žmonių skaičių. Pažanga, padaryta siekiant 
šio tikslo, bus vertinama pagal Fondo 
pagalbą gaunančių asmenų skaičių. Jis 
padeda siekti konkretaus tikslo mažinti 
maisto švaistymą ir poveikį klimato kaitai.

Or. fi

Pakeitimas 197
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 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.

1. 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. 
Teikdamas nefinansinę pagalbą labiausiai 
skurstantiems žmonėms, jis padeda siekiant 
tikslo panaikinti maisto nepriteklių 
Sąjungoje. Pažanga, padaryta siekiant šio 
tikslo, bus vertinama pagal Fondo pagalbą 
gaunančių asmenų skaičių.

Or. fr

Pakeitimas 198
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Fondas skatina socialinę sanglaudą 
Sąjungoje, padėdamas siekti strategijos 

1. Fondas skatina socialinę sanglaudą, 
didina socialinę įtrauktį ir kovoja su 
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„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.

skurdu 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 ir 
panaikinti itin didelį skurdą patiriančių 
žmonių skaičių, taip pat pasitelkus vietos 
ir regionines maisto tiekimo grandines, 
naudingas labiausiai skurstantiems 
asmenims, tiekiant jiems maistingą, 
sveiką, kokybišką maistą, ypač šviežius ir 
sezoninius produktus.
Pažanga, padaryta siekiant šio tikslo, bus 
vertinama pagal Fondo pagalbą gaunančių 
asmenų skaičių, taip pat kokybiškai ir 
kiekybiškai įvertinus galutinių gavėjų dėl 
paramos gautą struktūrinę naudą, ir 
pasitelkus vietos bei regioninius maisto 
tiekimo tinklus. 

Or. en

Pakeitimas 199
Sylvie Guillaume

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 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 

1. 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 
skurstantiems žmonėms, padeda siekiant 
konkretaus tikslo – Sąjungoje sumažinti 
itin didelį skurdą patiriančių žmonių 
skaičių. Pažanga, padaryta siekiant šio 
tikslo, bus vertinama pagal Fondo pagalbą 
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pagalbą gaunančių asmenų skaičių. gaunančių asmenų skaičių.

Or. fr

Pakeitimas 200
Sergio Gutiérrez Prieto

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 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.

1. 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, daugiausia 
maisto nepriteklių, patiriančių žmonių 
skaičių. Pažanga, padaryta siekiant šio 
tikslo, bus vertinama pagal Fondo pagalbą 
gaunančių asmenų skaičių.

Or. es

Pakeitimas 201
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 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 

1. 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 
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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.

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 
stiprins vietos ir regionų maisto gamybos 
ir skirstymo grandines, kad būtų 
padedama labiausiai skurstantiems 
asmenims, atsižvelgiant į maisto piramidę.

Or. es

Pagrindimas

Laikomasi subsidiarumo principo, nurodyto Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje.

Pakeitimas 202
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 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.

1. 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, dovanojant produktus 
arba taikant papildomas priemones ar 
pagalbos priemones, kad jie ilgam 
nebepatirtų skurdo. Pažanga, padaryta 
siekiant šio tikslo, bus vertinama pagal 
Fondo pagalbą gaunančių asmenų skaičių.

Or. fr
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Pakeitimas 203
Csaba Őry, Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 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.

1. 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. ir 
pasiūlyti jiems žmogišką požiūrį. 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.

Or. en

Pakeitimas 204
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Fondas naudojamas nacionalinėms 
strategijoms papildyti, o ne 
nacionalinėms, ilgalaikėms, tvarioms 
skurdo naikinimo ir socialinės įtraukties 
programoms pakeisti ar susiaurinti, ir 
valstybės narės tebėra už jas atsakingos.

Or. en



AM\928565LT.doc 73/147 PE506.141v01-00

LT

Pagrindimas

Valstybės narės turi ir toliau plėtoti ilgalaikius, tvarius skurdo, nepritekliaus ir socialinės 
atskirties naikinimo projektus. Šios atsakomybės jokiais būdais negalima pakeisti ar 
sumažinti Europos fondo ištekliais.

Pakeitimas 205
Sylvie Guillaume

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 asmenų arba vaikų vartojimui.

1. Fondo lėšomis remiamos nacionalinės 
sistemos, per kurias skurstantiems 
asmenims tiekiami maisto produktai.

Or. fr

Pakeitimas 206
Sari Essayah

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 
asmenų arba vaikų vartojimui.

1. Fondo lėšomis remiamos nacionalinės 
sistemos, per kurias, pasitelkus valstybių 
narių atrinktas organizacijas partneres, 
labiausiai skurstantiems asmenims tiekiami 
maisto produktai.

Or. fi
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Pakeitimas 207
Minodora Cliveti

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 
asmenų arba vaikų vartojimui.

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

Or. en

Pakeitimas 208
Frédéric Daerden

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 
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 asmeniniam galutinių 
gavėjų vartojimui.

Or. fr

Pakeitimas 209
Ria Oomen-Ruijten

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 gali būti remiamos 
nacionalinės sistemos ir, pasitelkus 
valstybių narių atrinktas organizacijas 
partneres, labiausiai skurstantiems 
asmenims tiekiami maisto produktai ir 
pagrindinės vartojimo prekės, skirtos 
asmeniniam benamių asmenų vartojimui
arba vaikams.

Or. nl

Pakeitimas 210
Marije Cornelissen

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 
asmenų arba vaikų vartojimui.

1. Valstybės narės prašymu Fondo lėšomis 
gali būti remiamos nacionalinės sistemos, 
per kurias, pasitelkus valstybių narių 
atrinktas organizacijas partneres, labiausiai 
skurstantiems asmenims tiekiami kokybiški 
maisto produktai ir pagrindinės vartojimo 
prekės, skirtos asmeniniam benamių 
asmenų arba vaikų vartojimui.

Or. en

Pakeitimas 211
Sergio Gutiérrez Prieto

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, 

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

labiausiai skurstantiems asmenims tiekiami 
maisto produktai ir pagrindinės vartojimo 
prekės, skirtos asmeniniam labiausiai 
skurstančių asmenų vartojimui.

Or. es

Pakeitimas 212
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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 
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 asmeniniam skurstančių 
asmenų, pavyzdžiui, benamių, vaikų ir 
pagyvenusių asmenų, vartojimui.

Or. fr

Pakeitimas 213
Rachida Dati

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 
asmenų arba vaikų vartojimui.

1. Fondo lėšomis remiamos nacionalinės 
sistemos, per kurias, pasitelkus valstybių 
narių atrinktas organizacijas partneres, 
labiausiai skurstantiems asmenims 
pirmiausia tiekiami maisto produktai, 
paskui –pagrindinės vartojimo prekės, 
skirtos asmeniniam benamių asmenų arba 
vaikų vartojimui.
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Or. fr

Pagrindimas

Pirmenybė turi būti teikiama maisto produktų ir pagrindinių prekių tiekimui, o ne kitiems 
veiksmams, siekiant užtikrinti, kad beveik 43 mln. europiečių, kurie negali maitintis 
pakankamai arba tinkamai, galėtų gauti bent gyvybiškai svarbių minimalių produktų.

Pakeitimas 214
Csaba Őry

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 
asmenų arba vaikų vartojimui.

1. Fondo lėšomis remiamos nacionalinės 
sistemos, per kurias, pasitelkus valstybių 
narių atrinktas organizacijas partneres, 
dalyvaujančias visuomenės reintegravimo 
priemonėse, labiausiai skurstantiems 
asmenims tiekiami maisto produktai ir 
pagrindinės asmeninio vartojimo prekės.

Or. en

Pakeitimas 215
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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
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 asmeniniam labiausiai 
skurstančių asmenų vartojimui.

Or. fr
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Pakeitimas 216
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

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 
asmenų arba vaikų vartojimui.

1. Fondo lėšomis remiamos nacionalinės 
sistemos, per kurias labiausiai 
skurstantiems asmenims tiekiami sveiki
maisto produktai ir pagrindinės asmeninio 
vartojimo prekės.

Or. fr

Pakeitimas 217
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Fondas taip pat apima nepalankiomis 
aplinkybėmis augančių vaikų aprūpinimą 
maisto produktais per vasaros atostogas, 
kai mokyklose nėra tiekiamos kasdienės 
maisto porcijos.

Or. en

Pakeitimas 218
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Fondo lėšomis gali būti remiamos 
papildomos priemonės, kuriomis 
papildomas maisto ir prekių tiekimas ir 
skatinama socialinė labiausiai skurstančių 
asmenų įtrauktis.

2. Fondo lėšomis gali būti remiamos 
papildomos priemonės, kuriomis 
papildomas maisto tiekimas ir skatinama 
socialinė labiausiai skurstančių asmenų 
įtrauktis.

Or. fi

Pakeitimas 219
Minodora Cliveti

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Fondo lėšomis gali būti remiamos 
papildomos priemonės, kuriomis 
papildomas maisto ir prekių tiekimas ir 
skatinama socialinė labiausiai skurstančių 
asmenų įtrauktis.

2. Fondo lėšomis gali būti remiamos 
papildomos priemonės, kuriomis 
papildomas maisto ir prekių tiekimas ir 
skatinama socialinė labiausiai skurstančių 
asmenų įtrauktis, visų pirma senyvo 
amžiaus moterų, gyvenančių kaimo 
vietovėse, romų mažumai priklausančių 
moterų, moterų, kurios rūpinasi šeima ir 
vyresnių nei 45 m. moterų socialinė 
įtrauktis.

Or. en

Pakeitimas 220
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Fondo lėšomis gali būti remiamos 
papildomos priemonės, kuriomis 
papildomas maisto ir prekių tiekimas ir 
skatinama socialinė labiausiai skurstančių 

2. Fondo lėšomis gali būti remiamos 
papildomos priemonės, kuriomis 
papildomas maisto ir prekių tiekimas ir 
skatinama socialinė labiausiai skurstančių 
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asmenų įtrauktis. asmenų įtrauktis. Tačiau atsižvelgiant į tai, 
kad Fondui skirta tik nedidelė pinigų 
suma, nors didelį materialinį nepriteklių 
patiria maždaug 40 mln. žmonių, visos 
papildomos priemonės turėtų būti 
įgyvendinamos glaudžiai jas derinant su 
Europos socialinio fondo projektais.

Or. en

Pakeitimas 221
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Fondo lėšomis gali būti remiamos 
papildomos priemonės, kuriomis
papildomas maisto ir prekių tiekimas ir 
skatinama socialinė labiausiai skurstančių 
asmenų įtrauktis.

2. Valstybės narės prašymu Fondo lėšomis 
gali būti remiamos priemonės, kuriomis
skatinama socialinė labiausiai skurstančių 
asmenų įtrauktis ir mažinama būsima jų 
priklausomybė nuo šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytos pagalbos.

Or. en

Pakeitimas 222
Sylvie Guillaume

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Fondo lėšomis gali būti remiamos 
papildomos priemonės, kuriomis 
papildomas maisto ir prekių tiekimas ir 
skatinama socialinė labiausiai skurstančių 
asmenų įtrauktis.

2. Fondo lėšomis gali būti remiamos 
papildomos priemonės, kuriomis 
papildomas maisto tiekimas ir skatinama 
socialinė skurstančių asmenų įtrauktis.

Or. fr
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Pakeitimas 223
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Fondo lėšomis gali būti remiamos 
papildomos priemonės, kuriomis 
papildomas maisto ir prekių tiekimas ir 
skatinama socialinė labiausiai skurstančių 
asmenų įtrauktis.

2. Fondo lėšomis gali būti remiamos 
papildomos priemonės, kuriomis visų 
pirma papildomas maisto ir prekių 
tiekimas ir skatinama socialinė labiausiai 
skurstančių asmenų įtrauktis, be to, jomis 
turėtų būti skatinamas bendradarbiavimas 
su organizacijomis, daugiausia dėmesio 
skiriančiomis skurdo naikinimui ir 
ilgalaikei socialinei reintegracijai.

Or. en

Pagrindimas

Šis fondas yra simbolinio pobūdžio ir todėl daugiausia turėtų būti susijęs su pagalba maistu. 
Neatidėliotinos pagalbos maistu teikimas labai skiriasi nuo organizacijų, siekiančių ilgam 
laikui panaikinti skurdą, atliekamo darbo ir neretai tam reikia specialaus pasirengimo ir 
(arba) kvalifikacijos. Tačiau šioms asociacijoms gali būti naudingas maisto atsargų 
prieinamumas ir, be to, skirtingos skirtingus vaidmenis atliekančios organizacijos galėtų 
didinti savo įtaką dirbdamos kartu.

Pakeitimas 224
Rachida Dati

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Fondo lėšomis gali būti remiamos 
papildomos priemonės, kuriomis 
papildomas maisto ir prekių tiekimas ir 
skatinama socialinė labiausiai skurstančių 

2. Fondo lėšomis gali būti remiamos 
papildomos priemonės, kuriomis 
papildomas maisto ir prekių tiekimas ir 
skatinama socialinė labiausiai skurstančių 
asmenų įtrauktis. Tačiau pirmenybė toliau 
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asmenų įtrauktis. turi būti teikiama maisto produktų ir 
pagrindinių prekių tiekimui.

Or. fr

Pagrindimas

Pirmenybė turi būti teikiama maisto produktų ir pagrindinių prekių tiekimui, o ne kitiems 
veiksmams, siekiant užtikrinti, kad beveik 43 mln. europiečių, kurie negali maitintis 
pakankamai arba tinkamai, galėtų gauti bent gyvybiškai svarbių minimalių produktų.

Pakeitimas 225
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Fondo lėšomis gali būti remiamos 
papildomos priemonės, kuriomis 
papildomas maisto ir prekių tiekimas ir 
skatinama socialinė labiausiai skurstančių 
asmenų įtrauktis.

2. Fondo lėšomis, pasitelkiant
organizacijas partneres, gali būti 
remiamos papildomos priemonės, kuriomis 
papildomas maisto ir prekių tiekimas ir 
skatinama socialinė labiausiai skurstančių 
asmenų įtrauktis, gerinama jų gyvenimo 
kokybė ir (arba) siekiama apsaugoti jų 
žmogiškąjį orumą.

Or. fr

Pakeitimas 226
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės prašymu pasitelkus 
Fondą paramos gavėjams gali būti 
teikiama pagalba ir (arba) įranga, kad 
būtų dažniau arba efektyviau naudojamos 
vietos maisto tiekimo grandinės ir taip 
padidintas ir paįvairintas maisto tiekimas 
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labiausiai skurstantiems asmenims bei 
užkirstas kelias maisto švaistymui.

Or. en

Pakeitimas 227
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Paramos gavėjai gali gauti fondo 
paramą, kad jie dažniau naudotųsi vietos 
tiekimo grandinėmis ir neleistų švaistyti 
maisto.

Or. en

Pakeitimas 228
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Fondo lėšomis skatinamas tarpusavio 
mokymasis, tinklų kūrimas ir gerosios 
praktikos sklaida nefinansinės pagalbos 
labiausiai skurstantiems asmenims srityje.

3. Fondo lėšomis skatinamas tarpusavio 
mokymasis, tinklų kūrimas ir gerosios 
praktikos sklaida pagalbos maistu 
labiausiai skurstantiems asmenims srityje.

Or. fi

Pakeitimas 229
Sylvie Guillaume

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Fondo lėšomis skatinamas tarpusavio 
mokymasis, tinklų kūrimas ir gerosios 
praktikos sklaida nefinansinės pagalbos 
labiausiai skurstantiems asmenims srityje.

3. Fondo lėšomis skatinamas tarpusavio 
mokymasis, tinklų kūrimas ir gerosios 
praktikos sklaida nefinansinės pagalbos 
skurstantiems asmenims srityje.

Or. fr

Pakeitimas 230
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Fondo lėšomis skatinamas tarpusavio 
mokymasis, tinklų kūrimas ir gerosios 
praktikos sklaida nefinansinės pagalbos 
labiausiai skurstantiems asmenims srityje.

3. Fondo lėšomis skatinamas tarpusavio 
mokymasis, tinklų kūrimas ir gerosios 
praktikos sklaida nefinansinės pagalbos 
labiausiai skurstantiems asmenims srityje, 
taip pat tarp paramos gavėjų, kurie 
naudojasi Fondo lėšomis, ir tų pačių 
tikslų siekiančių ne pelno organizacijų, 
nesinaudojančių Fondo lėšomis ir (arba) 
kitu viešuoju finansavimu.

Or. en

Pakeitimas 231
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Fondo lėšomis skatinamas tarpusavio 
mokymasis, tinklų kūrimas ir gerosios 
praktikos sklaida nefinansinės pagalbos 
labiausiai skurstantiems asmenims srityje.

3. Fondo lėšomis Europos lygmeniu 
skatinamas tarpusavio mokymasis, tinklų 
kūrimas ir gerosios praktikos sklaida 
nefinansinės pagalbos labiausiai 
skurstantiems asmenims srityje.
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Or. fr

Pakeitimas 232
Frédéric Daerden

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Fondas imasi visų priemonių 
siekdamas remti vietos lygmeniu priimtas 
iniciatyvas, vykdomas kovos su maisto 
švaistymu srityje (pavyzdžiui, prekybos 
centrų neparduotų produktų, kuriuos 
galima vartoti ir kurie tiekiami maisto 
bankams, pakavimas, kaip sąlyga siekiant 
gauti leidimą juos naudoti), taip pat kovos 
su skurdu ir atskirtimi srityje.

Or. fr

Pakeitimas 233
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės gali nuspręst 
panaudoti tik 2, 2a naują arba 3 tikslą. 1 
tikslą nusprendusios panaudoti valstybės 
narės privalo panaudoti ir 2a naują bei 3 
tikslą.

Or. en

Pakeitimas 234
Ria Oomen-Ruijten
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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 
dalyvaujančių 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.

Or. nl

Pakeitimas 235
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 12 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12. 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.

12. Fondui skirta Sąjungos biudžeto dalis 
įgyvendinama vadovaujantis programoje 
nusprendusių dalyvauti 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.

Or. en

Pakeitimas 236
Maria do Céu Patrão Neves
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Taigi rekomenduojama suteikti 
galimybę šio Fondo paramos gavėjams 
dalyvauti remiamo užimtumo ir (arba) 
profesinio mokymo programose, 
pavyzdžiui, tarpininkaujant Europos 
socialiniam fondui, kad jie galėtų įgyti 
geresnę kvalifikaciją ir patekti į darbo 
rinką, taip siekiant aktyviai skatinti jų 
socialinę įtrauktį. 

Or. pt

Pakeitimas 237
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 13 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a. Fondas naudojamas nacionalinėms 
strategijoms papildyti, o ne valstybių 
narių „valdžios institucijų“ 
įsipareigojimams pakeisti, siekiant 
panaikinti skurdą ir socialinę atskirtį, visų 
pirma užtikrinant ilgalaikes, tvarias 
programas, kuriomis būtų siekiama 
socialinės reintegracijos, o ne iš karto 
sumažinti maisto nepriteklių ir patenkinti 
materialinius poreikius.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turi ir toliau plėtoti ilgalaikius, tvarius skurdo, nepritekliaus ir socialinės 
atskirties naikinimo projektus. Šios atsakomybės jokiais būdais negalima pakeisti ar 
sumažinti Europos fondo ištekliais.
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Pakeitimas 238
Sergio Gutiérrez Prieto

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Fondo parama įgyvendinama Komisijai 
ir valstybėms narėms glaudžiai 
bendradarbiaujant.

3. Fondo parama įgyvendinama Komisijai 
ir valstybėms narėms glaudžiai 
bendradarbiaujant tarpusavyje ir su 
susijusiomis pilietinės visuomenės 
organizacijomis.

Or. es

Pakeitimas 239
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Fondo parama įgyvendinama Komisijai 
ir valstybėms narėms glaudžiai 
bendradarbiaujant.

3. Fondo parama teikiama glaudžiai 
bendradarbiaujant Komisijai ir 
valstybėms narėms, taip pat 
kompetentingoms regionų ir vietos 
valdžios institucijoms, organizacijoms, 
kurios atstovauja pilietinei visuomenei, ir 
organizacijoms partnerėms.

Or. es

Pagrindimas

Laikomasi subsidiarumo principo, nurodyto Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje.

Pakeitimas 240
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
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Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 14 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a. Valstybės narės ir jų paskirtos 
įstaigos užmezga partnerystę su maisto 
grandinėje veikiančiomis įmonėmis, 
siekdamos kurti programas, pagal kurias 
maisto įmonės galėtų mažinti atliekų kiekį 
ir įgyvendinti įmonių bei socialinės 
atsakomybės programas, o asociacijos, 
dirbančios su Europos labiausiai 
nepasiturinčiais asmenimis – gauti maisto 
išteklius.

Or. en

Pagrindimas

Prekybos centrai ir maisto paskirstymo grandinės išeikvoja labai daug tinkamo vartoti maisto 
ir išmeta jį į sąvartynus. Tai brangiai kainuoja įmonei, kenkia aplinkai ir yra nedovanotinas 
švaistymas. Įmonės geriau atiduotų tą maistą asociacijoms, dirbančioms su Europos 
labiausiai nepasiturinčiais asmenimis. Taip įmonė pagerintų savo reputaciją, asociacijos 
gautų vertingus išteklius ir sumažėtų nereikalingų atliekų kiekis.

Pakeitimas 241
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės ir jų tam tikslui 
paskirtos institucijos atsako už veiksmų 
programų įgyvendinimą ir vykdo savo 
užduotis pagal šį reglamentą, paisydamos 
valstybės narės institucinės, teisinės ir 
finansinės sistemos ir laikydamosi šio 
reglamento nuostatų.

4. Valstybės narės ir jų tam tikslui 
paskirtos institucijos arba prireikus 
kompetentingos regionų valdžios 
institucijos atsako už veiksmų programų 
įgyvendinimą ir vykdo savo užduotis pagal 
šį reglamentą, paisydamos valstybės narės 
institucinės, teisinės ir finansinės sistemos 
ir laikydamosi šio reglamento nuostatų.
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Or. es

Pakeitimas 242
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pagal atitinkamos atsakomybės sritis 
Komisija ir valstybės narės užtikrina 
derinimą su Europos socialiniu fondu ir 
kitomis Sąjungos politikos sritimis bei 
priemonėmis.

6. Pagal atitinkamos atsakomybės sritis 
Komisija ir valstybės narės užtikrina 
derinimą su Europos socialiniu fondu ir 
kitomis Sąjungos politikos sritimis bei 
priemonėmis, taip pat siekdamos išvengti 
dvigubo finansavimo.

Or. pl

Pakeitimas 243
Emer Costello

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 19 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Komisija ir valstybės narės užtikrina 
Fondo veiksmingumą, visų pirma 
vykdydamos stebėseną, taikydamos 
ataskaitų teikimo reikalavimus ir 
atlikdamos vertinimą.

(19) Komisija ir valstybės narės užtikrina 
Fondo veiksmingumą, visų pirma 
vykdydamos stebėseną, taikydamos 
ataskaitų teikimo reikalavimus ir 
atlikdamos vertinimą, taip pat glaudžiai ir 
reguliariai konsultuodamosi su regioninės 
valdžios institucijomis ir organizacijomis 
partnerėmis, įgyvendinančiomis fondo 
priemones poveikio vertinimuose.

Or. en

Pakeitimas 244
Marian Harkin
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 19 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Komisija ir valstybės narės užtikrina 
Fondo veiksmingumą, visų pirma 
vykdydamos stebėseną, taikydamos 
ataskaitų teikimo reikalavimus ir 
atlikdamos vertinimą.

(19) Komisija ir valstybės narės užtikrina 
Fondo veiksmingumą, visų pirma 
vykdydamos stebėseną, taikydamos 
ataskaitų teikimo reikalavimus ir 
atlikdamos vertinimą, taip pat glaudžiai ir 
reguliariai konsultuodamosi su vietos ir 
regioninės valdžios institucijomis ir 
organizacijomis partnerėmis, 
įgyvendinančiomis fondo priemones 
poveikio vertinimuose.

Or. en

Pakeitimas 245
Csaba Őry, Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 20 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Vykdydamos atitinkamas su Fondais 
susijusias funkcijas, Komisija ir valstybės 
narės siekia mažinti paramos gavėjams 
tenkančią administracinę naštą.

(20) Vykdydamos atitinkamas su Fondais
susijusias funkcijas, Komisija ir valstybės 
narės siekia mažinti paramos gavėjams 
tenkančią administracinę naštą, be to, gali 
būti naudojamos ESF administracinės 
struktūros.

Or. en

Pakeitimas 246
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Vykdydamos atitinkamas su Fondais (9) Komisija ir valstybės narės užtikrina 
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susijusias funkcijas, Komisija ir valstybės 
narės siekia mažinti paramos gavėjams
tenkančią administracinę naštą.

Fondo veiksmingumą, visų pirma 
vykdydamos stebėseną, taikydamos 
ataskaitų teikimo reikalavimus ir 
atlikdamos vertinimą. Jos taip pat 
užtikrina, kad organizacijoms partnerėms 
ir paramos gavėjams būtų paprasta jį 
įgyvendinti.

Or. fr

Pakeitimas 247
Csaba Őry

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 21 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Komisija ir valstybės narės užtikrina, 
kad įvairiais Fondo įgyvendinimo etapais
būtų skatinama moterų ir vyrų lygybė bei 
atsižvelgiama į lyčių integracijos aspektą. 
Valstybės narės ir Komisija imasi 
atitinkamų priemonių, kad sudarant 
galimybes gauti Fondo pagalbą būtų 
užkirstas kelias diskriminacijai dėl lyties, 
rasinės ar etninės kilmės, religijos ar 
tikėjimo, negalios, amžiaus arba 
seksualinės orientacijos.

(21) Komisija ir valstybės narės užtikrina, 
kad Fondo lydimųjų priemonių atžvilgiu 
būtų skatinama moterų ir vyrų lygybė bei 
atsižvelgiama į lyčių integracijos aspektą.  
Valstybės narės ir Komisija imasi 
atitinkamų priemonių, kad sudarant 
galimybes gauti Fondo pagalbą būtų 
užkirstas kelias diskriminacijai dėl lyties, 
rasinės ar etninės kilmės, religijos ar 
tikėjimo, negalios, amžiaus arba 
seksualinės orientacijos.

Or. en

Pakeitimas 248
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Komisija ir valstybės narės užtikrina, 
kad įvairiais Fondo įgyvendinimo etapais 

10. Komisija ir valstybės narės įsipareigoja 
užtikrinti, kad įvairiais Fondo 
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būtų skatinama moterų ir vyrų lygybė bei 
atsižvelgiama į lyčių integracijos aspektą. 
Valstybės narės ir Komisija imasi 
atitinkamų priemonių, kad sudarant 
galimybes gauti Fondo pagalbą būtų 
užkirstas kelias diskriminacijai dėl lyties, 
rasinės ar etninės kilmės, religijos ar 
tikėjimo, negalios, amžiaus arba 
seksualinės orientacijos.

įgyvendinimo etapais būtų skatinama 
moterų ir vyrų lygybė bei atsižvelgiama į 
lyčių integracijos aspektą. Valstybės narės 
ir Komisija imasi atitinkamų priemonių, 
kad sudarant sąlygas gauti Fondo pagalbą 
būtų užkirstas kelias diskriminacijai dėl 
lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar 
tikėjimo, negalios, amžiaus arba 
seksualinės orientacijos.

Or. es

Pakeitimas 249
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 10 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Valstybės narės ir Komisija imasi 
atitinkamų priemonių, kad sudarant 
sąlygas gauti Fondo pagalbą būtų 
užkirstas kelias diskriminacijai dėl lyties, 
rasinės ar etninės kilmės, religijos ar 
tikėjimo, negalios, amžiaus arba 
seksualinės orientacijos.

Or. es

Pagrindimas

Reikėtų 10 punktą padalyti į du punktus, nes aptariamos dvi skirtingos analizės kategorijos, ir 
šis atskyrimas turėtų būti aiškiai nustatytas.

Pakeitimas 250
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 11 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Fondo finansuojami veiksmai atitinka 
taikytiną Sąjungos ir nacionalinę teisę. 
Visų pirma, Fondo parama gali būti 
naudojama tik Sąjungos vartotojų
produktų saugos teisės aktus atitinkančiam 
maistui ar prekėms finansuoti.

(11) Fondo finansuojami veiksmai atitinka 
taikytiną Sąjungos ir nacionalinę teisę. 
Visų pirma, Fondo parama gali būti 
naudojama tik Sąjungos maisto saugos 
teisės aktus atitinkančiam maistui 
finansuoti.

Or. fi

Pakeitimas 251
Sylvie Guillaume

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Fondo finansuojami veiksmai atitinka 
taikytiną Sąjungos ir nacionalinę teisę. 
Visų pirma, Fondo parama gali būti 
naudojama tik Sąjungos vartotojų produktų 
saugos teisės aktus atitinkančiam maistui 
ar prekėms finansuoti.

(11) Fondo finansuojami veiksmai atitinka 
taikytiną Sąjungos ir nacionalinę teisę. 
Visų pirma, Fondo parama gali būti 
naudojama tik Sąjungos vartotojų produktų 
saugos teisės aktus atitinkančiam maistui 
finansuoti.

Or. fr

Pakeitimas 252
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 22 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Fondo finansuojami veiksmai atitinka 
taikytiną Sąjungos ir nacionalinę teisę. 
Visų pirma, Fondo parama gali būti 
naudojama tik Sąjungos vartotojų produktų 
saugos teisės aktus atitinkančiam maistui ar 
prekėms finansuoti.

(22) Fondo finansuojami veiksmai atitinka 
taikytiną Sąjungos ir nacionalinę teisę. 
Visų pirma, Fondo parama gali būti 
naudojama tik Sąjungos vartotojų produktų 
saugos teisės aktus atitinkančiam maistui ar 
prekėms finansuoti ir prisidėti prie 



AM\928565LT.doc 95/147 PE506.141v01-00

LT

sveikesnės mitybos.

Or. en

Pakeitimas 253
Sari Essayah

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 gavėjai
pasirenka maisto produktus ir prekes, 
remdamiesi objektyviais kriterijais. 
Renkantis maisto produktus atsižvelgiama į 
maisto produktų naudingumą sveikatai, 
klimato ir aplinkos aspektus, visų pirma 
siekiant mažinti maisto švaistymą.

Or. fi

Pakeitimas 254
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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 gavėjai
pasirenka maisto produktus ir prekes, 
remdamiesi objektyviais kriterijais. Maisto 
produktų pasirinkimas pagrįstas 
subalansuotos mitybos principais ir 
prisideda prie galutinių gavėjų sveikatos 
ir geros savijautos. Renkantis maisto 
produktus ir, tam tikrais atvejais, prekes 
atsižvelgiama į gamybos vietų artumą ir
užtikrinama, kad gamybos būdai atitiktų 
Sąjungos nustatytus aplinkos tikslus ir 
būtų perėjimo prie mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos proceso
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dalis.

Or. fr

Pakeitimas 255
Sylvie Guillaume

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 gavėjai
pasirenka maisto produktus ir prekes, 
remdamiesi objektyviais kriterijais. 
Renkantis maisto produktus atsižvelgiama į 
klimato ir aplinkos aspektus, visų pirma 
siekiant mažinti maisto švaistymą.

Or. fr

Pakeitimas 256
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 23 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) 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.

(23) Valstybės narės ir paramos gavėjos 
pasirenka kokybiškus maisto produktus ir 
prekes, remdamosi objektyviais kriterijais, 
susijusiais su labiausiai nepasiturinčių 
asmenų poreikiais. Renkantis maisto 
produktus ir, tam tikrais atvejais, prekes, 
pageidautina, iš vietos tiekėjų,
atsižvelgiama į klimato ir aplinkos 
aspektus, visų pirma siekiant mažinti 
maisto švaistymą.

Or. en
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Pakeitimas 257
Rachida Dati

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 gavėjai
pasirenka maisto produktus ir prekes, 
remdamiesi objektyviais ir teisingais 
kriterijais, pagal kuriuos pirmenybė 
teikiama maisto ir pagrindinių prekių 
tiekimui. Renkantis maisto produktus ir, 
tam tikrais atvejais, prekes atsižvelgiama į 
klimato ir aplinkos aspektus, visų pirma 
siekiant mažinti maisto švaistymą.

Or. fr

Pagrindimas

Pirmenybė turi būti teikiama maisto produktų ir pagrindinių prekių tiekimui, o ne kitiems 
veiksmams, siekiant užtikrinti, kad beveik 43 mln. europiečių, kurie negali maitintis 
pakankamai arba tinkamai, galėtų gauti bent gyvybiškai svarbių minimalių produktų.

Pakeitimas 258
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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 gavėjai
pasirenka maisto produktus ir prekes, 
remdamiesi objektyviais kriterijais. 
Renkantis maisto produktus ir, tam tikrais 
atvejais, prekes taip pat atsižvelgiama į 
klimato ir aplinkos aspektus, visų pirma 
siekiant mažinti maisto švaistymą
kiekvienu skirstymo grandinės etapu.
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Or. fr

Pakeitimas 259
Csaba Őry

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 23 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) 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.

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

Or. en

Pakeitimas 260
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

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 gavėjai
pasirenka maisto produktus ir prekes, 
remdamiesi objektyviais kriterijais. 
Renkantis maisto produktus pirmenybė 
teikiama Europoje pagamintiems 
produktams. Maisto produktų atrankos 
kriterijai nustatomi taip, kad būtų 
užtikrinta sveika ir suderinta galutinių 
gavėjų mityba. Renkantis maisto produktus 
ir, tam tikrais atvejais, prekes 
atsižvelgiama į klimato ir aplinkos 
aspektus, visų pirma siekiant mažinti 
maisto švaistymą.

Or. fr
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Pakeitimas 261
Sergio Gutiérrez Prieto

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 12 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Komisija, valstybės narės ir 
organizacijos partnerės turi prisidėti prie 
kovos su maisto švaistymu kiekvienu 
skirstymo grandinės, įskaitant maisto 
tiekimą, etapu.

Or. es

Pakeitimas 262
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 12 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Komisija, valstybės narės, 
kompetentingos regionų valdžios 
institucijos ir organizacijos partnerės 
prisideda prie kovos su maisto švaistymu 
kiekvienu skirstymo grandinės etapu.

Or. es

Pagrindimas

Laikomasi subsidiarumo principo, nurodyto Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje.

Pakeitimas 263
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 12 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Komisija ir valstybės narės 
užtikrina, kad ši pagalba būtų teikiama 
nepažeidžiant labiausiai skurstančių 
asmenų žmogiškojo orumo.

Or. fr

Pakeitimas 264
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 12 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12b) Bet kokiu atveju Komisija ir 
valstybės narės užtikrina, kad skirstomi 
maisto produktai atitiktų sveikatos 
standartus ir apskritai prisidėtų prie geros 
atitinkamų asmenų sveikatos. 

Or. fr

Pakeitimas 265
Frédéric Daerden

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 ne 
mažiau kaip 2 500 000 000 EUR 2011 m. 
kainomis, jų paskirstymas kiekvieniems 
metams pateikiamas II priede.

Or. fr
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Pakeitimas 266
Sylvie Guillaume

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 negali 
būti skirta mažiau kaip 
2 500 000 000 EUR 2011 m. kainomis, jų 
paskirstymas kiekvieniems metams 
pateikiamas II priede.

Or. fr

Pakeitimas 267
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

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. en

Pagrindimas

Šio fondo suma bet kuriuo atveju yra simbolinė. Bet kadangi ES dar nesibaigė krizė, būtų 
nesuvokiama Europos labiausiai nepasiturinčių asmenų fondui skirti mažesnį finansavimą nei 
pagal ankstesnę schemą. Kitos DFP pradžiai svarbu prašyti šios sumos. Jeigu socialinė 
padėtis pagerės ir šio fondo nebereikės, tuomet pagal į DFP įtrauktą persvarstymo sąlygą jį 
bus galima sumažinti.



PE506.141v01-00 102/147 AM\928565LT.doc

LT

Pakeitimas 268
Frédéric Daerden

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 269
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

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

Pagrindimas

Komisijos pasiūlytas biudžetas nevisiškai atitinka pagalbos labiausiai skurstantiems 
asmenims poreikius, jis labai sumažintas, palyginti su dabartiniu laikotarpiu, atsižvelgiant į 
išplėstą veiksmų sritį. Kadangi nustatyta, jog skurdo lygis ES didėja, numatyta metinė 
Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo suma 2014–2020 m. laikotarpiu 
turi būti ne mažesnė kaip 500 000 000 EUR per metus.

Pakeitimas 270
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Younous Omarjee
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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 ne 
mažiau kaip 5 000 000 000 EUR 2011 m. 
kainomis, jų paskirstymas kiekvieniems 
metams pateikiamas II priede.

Or. fr

Pakeitimas 271
Sergio Gutiérrez Prieto

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Šie ištekliai turi būti padidinti siekiant 
užtikrinti, kad Fondas turėtų pakankamai 
lėšų savo tikslams pasiekti pagal 2014–
2020 m. daugiametę finansinę programą.

Or. es

Pakeitimas 272
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. … 
(BNR) 84 straipsnio 5 dalimi ir 
nepažeisdama šio straipsnio 4 dalies, 
Komisija įgyvendinimo aktais priima 
sprendimą, kuriuo visus išteklius suskirsto 
pagal valstybes nares, pateikusias prašymą 
dalyvauti, ir pagal metus,  remdamasi 
naujausiais Eurostato nustatytais 
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kriterijais, susijusiais su:

Or. en

Pakeitimas 273
Csaba Őry, Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Vadovaudamasi ESF taisyklėmis ir 
Reglamento (ES) Nr. ... (BNR) 84 
straipsnio 5 dalimi ir nepažeisdama šio 
straipsnio 4 dalies, Komisija įgyvendinimo 
aktais priima sprendimą, kuriuo visus 
išteklius suskirsto pagal valstybes nares ir 
pagal metus, atsižvelgdama į šiuos 
Eurostato nustatytus kriterijus:

Or. en

Pakeitimas 274
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija savo sprendime atsižvelgia į 
labiausiai skurstančių asmenų 
priklausomybės nuo Sąjungos maisto 
skirstymo labiausiai skurstantiems 
asmenims programų mastą, jei valstybės 
narės dalyvauja programose pagal 
Tarybos reglamentus (EB) Nr. 1290/2005, 
(EB) Nr. 1234/2007 arba Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 121/2012.

Or. en
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Pakeitimas 275
Minodora Cliveti

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) labai didelį skurdą patiriančių asmenų 
skaičių;

(a) labai didelį skurdą patiriančių asmenų 
skaičių kaip visų gyventojų procentinę 
dalį, įskaitant lytimi grindžiamus 
rodiklius;

Or. en

Pakeitimas 276
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) labai didelį skurdą patiriančių asmenų 
skaičių;

(a) labai didelį skurdą patiriančių asmenų 
skaičių kaip bendro gyventojų skaičiaus 
procentinę dalį;

Or. en

Pakeitimas 277
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) labai didelį skurdą patiriančių asmenų 
skaičių;

(a) labai didelį skurdą patiriančių asmenų 
skaičių kaip bendro gyventojų skaičiaus 
procentinę dalį;
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Or. en

Pakeitimas 278
Sergio Gutiérrez Prieto

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) labai didelį skurdą patiriančių asmenų 
skaičių;

(a) asmenų, gyvenančių žemiau santykinio 
skurdo ribos, skaičių;

Or. es

Pakeitimas 279
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) labai didelį skurdą patiriančių asmenų 
skaičių;

(a) maisto stygių patiriančių asmenų 
skaičių;

Or. fr

Pakeitimas 280
Frédéric Daerden

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. fr
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Pagrindimas

Santykinio skurdo riba yra kriterijus, pagal kurį strategijoje „Europa 2020“ apibūdinamas 
skurdas.

Pakeitimas 281
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) labai didelį materialinį nepriteklių 
patiriančių asmenų skaičių;

Or. fr

Pakeitimas 282
Sergio Gutiérrez Prieto

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) labai mažo užimtumo namų ūkiuose 
gyvenančių asmenų skaičių.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 283
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) labai mažo užimtumo namų ūkiuose 
gyvenančių asmenų skaičių.

(b) labai mažo užimtumo namų ūkiuose 
gyvenančių asmenų skaičiaus pokytį 
pastaruoju metu.
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Or. en

Pakeitimas 284
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) gyventojus, kuriems gresia skurdas.

Or. pt

Pakeitimas 285
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) asmenų, kuriems gresia skurdas po 
socialinių pervedimų, skaičių, tarp jų 
vaikų, kuriems gresia skurdas, skaičių;

Or. pl

Pagrindimas

Skurdo rizikos po socialinių pervedimų rodiklis yra matas, geriausiai parodantis atskirų 
valstybių narių sunkumus ir tiesiogiai siejamas su pagalbos pagal programą gavėjais. Be to, 
trijų skurdo rodiklių rinkinys atitiks strategijoje „Europa 2020“ taikomus rodiklius.

Pakeitimas 286
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) skurdo rizikos lygį kiekvienoje 
valstybėje narėje.

Or. fr

Pakeitimas 287
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) asmenų, kuriems gresia skurdas po 
socialinių pervedimų, skaičių;

Or. pl

Pakeitimas 288
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) gyventojus, gyvenančius žemiau 
santykinio skurdo ribos, t. y. gyventojus, 
gyvenančius namų ūkiuose, kurių 
pajamos yra lygios 60 proc. vidutinių 
nacionalinių pajamų arba mažesnės, 
procentinę dalį;

Or. fr

Pakeitimas 289
Ria Oomen-Ruijten
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 0,35 proc. visų išteklių skiriama 
Komisijos iniciatyva teikiamai techninei 
pagalbai.

Išbraukta

Or. nl

Pakeitimas 290
Csaba Őry

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 0,35 proc. visų išteklių skiriami 
Komisijos iniciatyva teikiamai techninei 
pagalbai.

4. 0,25 proc. visų išteklių skiriami 
Komisijos iniciatyva teikiamai techninei 
pagalbai.

Or. en

Pakeitimas 291
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 [...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 292
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. [...] Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama sumažinti biurokratiją, susijusią su veiksmų programos rengimu, ir 
taip užtikrinti, kad valstybės narės ir organizacijos partnerės paprastai, greitai ir veiksmingai 
galėtų prašyti šio Fondo paramos.

Pakeitimas 293
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 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:
(a) įvardija pasirinktą (-as) materialinio ir 
maisto nepritekliaus problemą (-as), kuri 
(-ios) bus sprendžiama (-os) pagal 
veiksmų programą;
(b) pateikia atitinkamos (-ų) nacionalinės 
(-ių) sistemos (-ų), skirtos (-ų) kiekvienai 
atitinkamo nepritekliaus problemai 
spręsti, aprašymą;
(c) pateikia finansavimo planą, kurį 
sudaro šios lentelės:
(c) lentelė, kurioje nurodoma 
kiekvieniems metams numatytos Fondo 
paramos ir bendro finansavimo pagal 18 
straipsnį finansinių asignavimų suma;
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(cc) lentelė, kurioje nurodoma visa viso 
programavimo laikotarpio finansinių 
asignavimų suma pagal veiksmų 
programą ir kiekvieną materialinio 
nepritekliaus problemą, kurią pasirinkta 
spręsti, taip pat atitinkamos papildomos 
priemonės;
(d) maistą ar prekes tiesiogiai ar 
netiesiogiai tiekiančios kompetentingos 
institucijos, organizacijos partnerės ir 
tarpinės įstaigos pačios imasi teikiamą 
materialinę pagalbą papildančios veiklos, 
kuria siekiama socialinės labiausiai 
skurstančių asmenų įtraukties, 
neatsižvelgdamos į tai, ar ši veikla 
finansuojama Fondo lėšomis ar ne.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama sumažinti biurokratiją, susijusią su veiksmų programos rengimu, ir 
taip užtikrinti, kad valstybės narės ir organizacijos partnerės paprastai, greitai ir veiksmingai 
galėtų prašyti šio Fondo paramos.

Pakeitimas 294
Inês Cristina Zuber

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 gali pateikti po vieną veiksmų 
programą, apimančią laikotarpį nuo 
2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 
31 d., ir joje:

Or. pt
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Pakeitimas 295
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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, 
glaudžiai bendradarbiaudamos su 
organizacijomis partnerėmis, Komisijai 
pateikia po vieną veiksmų programą, 
apimančią laikotarpį nuo 2014 m. sausio 
1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d., ir joje:

Or. fr

Pakeitimas 296
Sylvie Guillaume

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 du 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

Pakeitimas 297
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per tris mėnesius nuo šio reglamento Per tris mėnesius nuo šio reglamento 
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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:

įsigaliojimo visos valstybės narės, 
norinčios teikti paraišką Fondui,
Komisijai pateikia po vieną veiksmų 
programą, apimančią laikotarpį nuo 
2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 
31 d., ir joje:

Or. en

Pakeitimas 298
Marije Cornelissen

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, kurios 
prašo pasinaudoti kai kuriais arba visais 
Fondo tikslais, Komisijai pateikia po vieną 
veiksmų programą, apimančią laikotarpį 
nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. 
gruodžio 31 d., ir joje:

Or. en

Pakeitimas 299
Ria Oomen-Ruijten

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, kurios 
patenka į Fondo paramos taikymo sritį,
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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Or. nl

Pakeitimas 300
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

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, parengtą bendradarbiaujant su 
vietos valdžios institucijomis ir kovos su 
skurdu ar socialine atskirtimi 
organizacijomis, visų pirma 
organizacijomis, kurioms anksčiau buvo 
taikoma ES pagalbos labiausiai 
skurstantiems asmenims programa. Ši 
veiksmų programa apima laikotarpį nuo 
2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 
31 d., ir joje:

Or. fr

Pakeitimas 301
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į veiksmų programas turi būti įtrauktas 
konkrečių priemonių ir lėšų, skirtų 5 
straipsnyje nustatytiems principams 
įgyvendinti, aprašymas. 

Or. es
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Pagrindimas

Reikėtų konkrečiai nurodyti, kad į veiksmų programos turinį įeina priemonės ir lėšos, skirtos 
principams, kuriais grindžiama šio Fondo veikla, įgyvendinti.

Pakeitimas 302
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) įvardija ir pagrindžia pasirinktą (-as) 
materialinio nepritekliaus problemą (-as), 
kuri (-ios) bus sprendžiama (-os) pagal 
veiksmų programą, ir aprašo kiekvieną 
konkrečią materialinio nepritekliaus 
problemą, nurodydamos pagrindinius 
ypatumus ir maisto ar prekių skirstymo 
tikslus bei teiktinas papildomas priemones, 
atsižvelgiant į ex ante vertinimo, atlikto 
pagal 14 straipsnį, rezultatus;

(a) įvardija ir pagrindžia pasirinktą (-as) 
materialinio nepritekliaus problemą (-as), 
kuri (-ios) bus sprendžiama (-os) pagal 
veiksmų programą, ir aprašo kiekvieną 
konkrečią materialinio nepritekliaus 
problemą, nurodydamos pagrindinius 
ypatumus ir maisto skirstymo tikslus bei 
teiktinas papildomas priemones, 
atsižvelgiant į ex ante vertinimo, atlikto 
pagal 14 straipsnį, rezultatus;

Or. fi

Pakeitimas 303
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) įvardija ir pagrindžia pasirinktą (-as)
materialinio nepritekliaus problemą (-as), 
kuri (-ios) bus sprendžiama (-os) pagal 
veiksmų programą, ir aprašo kiekvieną 
konkrečią materialinio nepritekliaus 
problemą, nurodydamos pagrindinius 
ypatumus ir maisto ar prekių skirstymo 
tikslus bei teiktinas papildomas priemones, 
atsižvelgiant į ex ante vertinimo, atlikto 

(a) įvardija materialinio nepritekliaus 
problemą (-as), kuri (-ios) bus sprendžiama 
(-os) pagal veiksmų programą, nurodo jos 
(jų) pasirinkimo tikslus ir aprašo kiekvieną 
konkrečią materialinio nepritekliaus 
problemą, nurodydamos pagrindinius 
ypatumus ir maisto ar prekių skirstymo 
tikslus bei teiktinas papildomas priemones, 
atsižvelgiant į ex ante vertinimo, atlikto 
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pagal 14 straipsnį, rezultatus; pagal 14 straipsnį, rezultatus; 

Or. fr

Pakeitimas 304
Sylvie Guillaume

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) įvardija ir pagrindžia pasirinktą (-as) 
materialinio nepritekliaus problemą (-as), 
kuri (-ios) bus sprendžiama (-os) pagal 
veiksmų programą, ir aprašo kiekvieną 
konkrečią materialinio nepritekliaus 
problemą, nurodydamos pagrindinius 
ypatumus ir maisto ar prekių skirstymo 
tikslus bei teiktinas papildomas priemones, 
atsižvelgiant į ex ante vertinimo, atlikto 
pagal 14 straipsnį, rezultatus;

(a) įvardija ir pagrindžia pasirinktą (-as) 
materialinio nepritekliaus problemą (-as), 
kuri (-ios) bus sprendžiama (-os) pagal 
veiksmų programą, ir aprašo kiekvieną 
konkrečią materialinio nepritekliaus 
problemą, nurodydamos pagrindinius 
ypatumus ir maisto skirstymo tikslus bei 
teiktinas papildomas priemones, 
atsižvelgiant į ex ante vertinimo, atlikto 
pagal 14 straipsnį, rezultatus;

Or. fr

Pakeitimas 305
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) įvardija ir pagrindžia pasirinktą (-as) 
materialinio nepritekliaus problemą (-as), 
kuri (-ios) bus sprendžiama (-os) pagal 
veiksmų programą, ir aprašo kiekvieną 
konkrečią materialinio nepritekliaus 
problemą, nurodydamos pagrindinius 
ypatumus ir maisto ar prekių skirstymo 
tikslus bei teiktinas papildomas priemones, 
atsižvelgiant į ex ante vertinimo, atlikto 
pagal 14 straipsnį, rezultatus;

(a) įvardija ir pagrindžia pasirinktą (-as) 
materialinio nepritekliaus problemą (-as), 
kuri (-ios) bus sprendžiama (-os) pagal 
veiksmų programą, ir aprašo kiekvieną 
konkrečią materialinio nepritekliaus 
problemą, nurodydamos pagrindinius 
ypatumus ir kokybiško maisto ar prekių 
skirstymo tikslus ir (arba) teiktinas 
papildomas priemones ir (arba) vietos ir 
regioninių maisto tiekimo grandinių 



PE506.141v01-00 118/147 AM\928565LT.doc

LT

plėtros arba stiprinimo priemones, 
atsižvelgiant į ex ante vertinimo, atlikto 
pagal 14 straipsnį, rezultatus;

Or. en

Pakeitimas 306
Rachida Dati

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) įvardija ir pagrindžia pasirinktą (-as) 
materialinio nepritekliaus problemą (-as), 
kuri (-ios) bus sprendžiama (-os) pagal 
veiksmų programą, ir aprašo kiekvieną 
konkrečią materialinio nepritekliaus 
problemą, nurodydamos pagrindinius 
ypatumus ir maisto ar prekių skirstymo 
tikslus bei teiktinas papildomas priemones, 
atsižvelgiant į ex ante vertinimo, atlikto 
pagal 14 straipsnį, rezultatus;

(a) įvardija ir pagrindžia pasirinktą (-as) 
materialinio nepritekliaus problemą (-as), 
kuri (-ios) bus sprendžiama (-os) pagal 
veiksmų programą, ir aprašo kiekvieną 
konkrečią materialinio nepritekliaus 
problemą, nurodydamos pagrindinius 
ypatumus ir maisto ar prekių skirstymo 
tikslus bei galimas teiktinas papildomas 
priemones, atsižvelgiant į ex ante
vertinimo, atlikto pagal 14 straipsnį, 
rezultatus;

Or. fr

Pagrindimas

Pirmenybė turi būti teikiama maisto produktų ir pagrindinių prekių tiekimui, o ne kitiems 
veiksmams, siekiant užtikrinti, kad beveik 43 mln. europiečių, kurie negali maitintis 
pakankamai arba tinkamai, galėtų gauti bent gyvybiškai svarbių minimalių produktų.

Pakeitimas 307
Csaba Őry, Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įvardija ir pagrindžia pasirinktą (-as) 
materialinio nepritekliaus problemą (-as), 

a) įvardija ir pagrindžia pasirinktą (-as) 
materialinio nepritekliaus problemą (-as), 
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kuri (-ios) bus sprendžiama (-os) pagal 
veiksmų programą, ir aprašo kiekvieną 
konkrečią materialinio nepritekliaus 
problemą, nurodydamos pagrindinius 
ypatumus ir maisto ar prekių skirstymo 
tikslus bei teiktinas papildomas priemones, 
atsižvelgiant į ex ante vertinimo, atlikto 
pagal 14 straipsnį, rezultatus;

kuri (-ios) bus sprendžiama (-os) pagal 
veiksmų programą, ir aprašo kiekvieną 
konkrečią materialinio nepritekliaus 
problemą, nurodydamos pagrindinius 
ypatumus ir maisto ar prekių skirstymo 
tikslus bei teiktinas papildomas socialinės 
atskirties naikinimo priemones, 
atsižvelgiant į ex ante vertinimo, atlikto 
pagal 14 straipsnį, rezultatus;

Or. en

Pakeitimas 308
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) pateikia strategiją, kurioje nurodo, 
kaip paramos priemonėmis bus skatinama 
vietos ir regioninių maisto tiekimo 
grandinių plėtra ir stiprinimas labiausiai 
skurstančių asmenų naudai;

Or. en

Pakeitimas 309
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) pateikia pasiūlymą, kuriame 
nurodoma, kaip fondas gali panaudoti 
vietos maisto tiekimo grandines;

Or. en
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Pakeitimas 310
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ab) pateikia strategiją, kurioje nurodo, 
kaip pagal programą bus naudojamas 
maistas, kuris kitu atveju būtų 
iššvaistytas;

Or. en

Pakeitimas 311
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pateikia atitinkamos (-ų) nacionalinės 
(-ių) sistemos (-ų), skirtos (-ų) kiekvienai 
materialinio nepritekliaus problemai 
spręsti, aprašymą;

Išbraukta.

Or. fi

Pakeitimas 312
Sari Essayah

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, 

Išbraukta.
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kurią pasirinkta spręsti;

Or. fi

Pakeitimas 313
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 314
Sylvie Guillaume

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 skurstantiems asmenims 
taikytini tinkamumo kriterijai, aprašymą;

Or. fr

Pakeitimas 315
Sari Essayah
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) nurodo veiksmų atrankos kriterijus ir 
pateikia atrankos priemonės aprašymą, 
prireikus nurodant materialinio 
nepritekliaus problemą, kurią pasirinkta 
spręsti;

Išbraukta.

Or. fi

Pakeitimas 316
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) nurodo organizacijų partnerių atrankos 
kriterijus, prireikus įvardija materialinio 
nepritekliaus problemą, kurią pasirinkta 
spręsti;

(e) nurodo organizacijų partnerių atrankos 
kriterijus;

Or. fi

Pakeitimas 317
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) pateikia veiksmų programos 
įgyvendinimo nuostatų aprašymą, kuriame 
nurodo vadovaujančiąją instituciją, 
tvirtinančiąją instituciją (jei taikytina), 
audito instituciją ir instituciją, kuriai 
Komisija perves lėšas, ir aprašo stebėsenos 
tvarką;

(g) pateikia veiksmų programos 
įgyvendinimo nuostatų aprašymą, kuriame 
patvirtina, kad ESI fondų vadovaujančioji 
institucija, tvirtinančioji institucija (jei 
taikytina), audito institucija yra atsakinga, 
ir nurodo instituciją, kuriai Komisija 
perves lėšas, ir aprašo stebėsenos tvarką;
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Or. en

Pakeitimas 318
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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 nurodoma kiekvieniems 
metams numatytos Fondo paramos pagal 
18 straipsnį finansinių asignavimų suma;

Or. fr

Pakeitimas 319
Sergio Gutiérrez Prieto

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 nurodoma kiekvieniems 
metams numatytos Fondo paramos pagal 
18 straipsnį finansinių asignavimų suma;

Or. es

Pakeitimas 320
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos j punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) lentelė, kurioje nurodoma visa viso 
programavimo laikotarpio finansinių 

ii) lentelė, kurioje nurodoma visa viso 
programavimo laikotarpio finansinių 
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asignavimų suma pagal veiksmų programą 
ir kiekvieną materialinio nepritekliaus 
problemą, kurią pasirinkta spręsti, taip pat 
atitinkamos papildomos priemonės.

asignavimų suma, taip pat atitinkamos 
papildomos priemonės.

Or. fi

Pakeitimas 321
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Maistą ar prekes tiesiogiai tiekiančios 
organizacijos partnerės, nurodytos e dalyje, 
pačios imasi materialinę pagalbą 
papildančios veiklos, kuria siekiama 
socialinės labiausiai skurstančių asmenų 
įtraukties, neatsižvelgdamos į tai, ar ši 
veikla finansuojama Fondo lėšomis ar ne.

Maistą tiesiogiai tiekiančios organizacijos 
partnerės, nurodytos e dalyje, pačios imasi 
pagalbą maistu papildančios veiklos, kuria 
siekiama socialinės labiausiai skurstančių 
asmenų įtraukties, neatsižvelgdamos į tai, 
ar ši veikla finansuojama Fondo lėšomis ar 
ne.

Or. fi

Pakeitimas 322
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Maistą ar prekes tiesiogiai tiekiančios 
organizacijos partnerės, nurodytos e dalyje, 
pačios imasi materialinę pagalbą 
papildančios veiklos, kuria siekiama 
socialinės labiausiai skurstančių asmenų 
įtraukties, neatsižvelgdamos į tai, ar ši 
veikla finansuojama Fondo lėšomis ar ne.

Maistą ir (arba) prekes tiesiogiai 
tiekiančios organizacijos partnerės, 
nurodytos e dalyje, pačios gali imtis
materialinę pagalbą papildančios veiklos, 
kuria siekiama socialinės labiausiai 
skurstančių asmenų įtraukties, 
neatsižvelgdamos į tai, ar ši veikla 
finansuojama Fondo lėšomis ar ne.

Or. fr
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Pakeitimas 323
Sylvie Guillaume

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Maistą ar prekes tiesiogiai tiekiančios 
organizacijos partnerės, nurodytos e dalyje, 
pačios imasi materialinę pagalbą 
papildančios veiklos, kuria siekiama 
socialinės labiausiai skurstančių asmenų 
įtraukties, neatsižvelgdamos į tai, ar ši 
veikla finansuojama Fondo lėšomis ar ne.

Maistą tiesiogiai tiekiančios organizacijos 
partnerės, nurodytos e dalyje, gali pačios 
arba bendradarbiaudamos su 
organizacijomis partnerėmis imtis 
materialinę pagalbą papildančios veiklos, 
kuria siekiama socialinės skurstančių 
asmenų įtraukties.

Or. fr

Pakeitimas 324
Rachida Dati

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Maistą ar prekes tiesiogiai tiekiančios 
organizacijos partnerės, nurodytos e dalyje, 
pačios imasi materialinę pagalbą 
papildančios veiklos, kuria siekiama 
socialinės labiausiai skurstančių asmenų 
įtraukties, neatsižvelgdamos į tai, ar ši 
veikla finansuojama Fondo lėšomis ar ne.

Maistą ar prekes tiesiogiai tiekiančios 
organizacijos partnerės, nurodytos e dalyje, 
pačios gali imtis materialinę pagalbą 
papildančios veiklos, kuria siekiama 
socialinės labiausiai skurstančių asmenų 
įtraukties, jeigu turi priemonių šiam 
uždaviniui vykdyti, neatsižvelgdamos į tai, 
ar ši veikla finansuojama Fondo lėšomis ar 
ne.

Or. fr

Pagrindimas

Pirmenybė turi būti teikiama maisto produktų ir pagrindinių prekių tiekimui, o ne kitiems 
veiksmams, siekiant užtikrinti, kad beveik 43 mln. europiečių, kurie negali maitintis 
pakankamai arba tinkamai, galėtų gauti bent gyvybiškai svarbių minimalių produktų. Maisto 
produktus tiekiančioms organizacijoms neturi būti taikomi per griežti įpareigojimai, dėl kurių 
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jos galėtų atsisakyti veiklos arba jų uždavinys taptų per sunkus.

Pakeitimas 325
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Veiksmų programas rengia valstybės 
narės arba bet kuri kita jų paskirta 
institucija, bendradarbiaudama su 
kompetentingomis regionų, vietos ir 
kitomis valdžios institucijomis, taip pat 
pilietinei visuomenei atstovaujančiomis 
įstaigomis ir įstaigomis, atsakingomis už 
lyčių lygybės ir nediskriminavimo 
skatinimą.

2. Veiksmų programas rengia valstybės 
narės arba bet kuri kita jų paskirta ESI 
fondų institucija, bendradarbiaudama su 
kompetentingomis regionų, vietos ir 
kitomis valdžios institucijomis, taip pat 
pilietinei visuomenei atstovaujančiomis 
įstaigomis ir įstaigomis, atsakingomis už 
lyčių lygybės ir nediskriminavimo 
skatinimą. Valstybės narės užtikrina, kad 
veiksmų programos būtų glaudžiai 
susietos su nacionaline socialinės 
įtraukties politika ir kova su didėjančiu 
moterų skurdu.

Or. en

Pakeitimas 326
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Veiksmų programos gali būti 
regioninės tose valstybėse narėse, kuriose 
regionų valdžios institucijos yra 
kompetentingos imtis veiksmų socialinės 
įtraukties ir kovos su skurdu srityse.

Or. es
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Pagrindimas

Dicha petición se ajusta al principio de subsidiariedad del artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea por el cual los objetivos de las acciones y cargas competenciales deben ajustarse a 
los niveles más cercanos a la ciudadanía.Teniendo en cuenta se tiene que garantizar la 
coordinación de dicho Fondo con el Fondo Social Europeo (FSE) y que algunas regiones, 
como es el caso de Catalunya, disponen de un programa operativo regional para el FSE, 
sería conveniente seguir el mismo esquema de funcionamiento, para facilitar así una mayor 
coordinación de las medidas incluidas en los programas operativos de ambos fondos.

Pakeitimas 327
Sylvie Guillaume

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

Or. fr

Pakeitimas 328
Sylvie Guillaume

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei į Komisijos pastabas, pateiktas pagal 
2 dalį, buvo tinkamai atsižvelgta, Komisija 
patvirtina veiksmų programą įgyvendinimo 
aktais ne vėliau kaip per šešis mėnesius 
nuo tos dienos, kai valstybė narė ją 
oficialiai pateikė, bet ne anksčiau nei 
2014 m. sausio 1 d.

3. Jei į Komisijos pastabas, pateiktas pagal 
2 dalį, buvo tinkamai atsižvelgta, Komisija 
patvirtina veiksmų programą įgyvendinimo 
aktais ne vėliau kaip per keturis mėnesius 
nuo tos dienos, kai valstybė narė ją 
oficialiai pateikė, bet ne anksčiau nei 
2014 m. sausio 1 d.

Or. fr
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Pakeitimas 329
Sylvie Guillaume

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 
keturis mėnesius nuo tos dienos, kai 
valstybė narė ją oficialiai pateikė.

Or. fr

Pakeitimas 330
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis
7a. Europos pagalbos labiausiai 
skurstantiems asmenims fondas neveikia 
ir nėra įgyvendinamas kaip savarankiškas 
fondas (su papildomomis struktūromis) ir 
yra ESF 2014–2020 m. bendros 
strateginės programos programavimo 
fondų dalis.

Or. en

Pakeitimas 331
Sylvie Guillaume

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija, siekdama palengvinti patirties 
mainus, sustiprinti pajėgumus ir sudaryti 
sąlygas tinklams kurti, taip pat siekdama 
palengvinti atitinkamų nefinansinės 
pagalbos teikimo labiausiai skurstantiems 
asmenims rezultatų sklaidą, įsteigia 
Sąjungos lygmens platformą.

1. Komisija, siekdama palengvinti patirties 
mainus, sustiprinti pajėgumus ir sudaryti 
sąlygas tinklams kurti, taip pat siekdama 
palengvinti atitinkamų nefinansinės 
pagalbos teikimo skurstantiems asmenims 
rezultatų sklaidą, įsteigia Sąjungos 
lygmens platformą.

Or. fr

Pakeitimas 332
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija, siekdama palengvinti patirties 
mainus, sustiprinti pajėgumus ir sudaryti 
sąlygas tinklams kurti, taip pat siekdama 
palengvinti atitinkamų nefinansinės 
pagalbos teikimo labiausiai skurstantiems 
asmenims rezultatų sklaidą, įsteigia 
Sąjungos lygmens platformą.

1. Komisija, siekdama palengvinti patirties 
mainus, sustiprinti pajėgumus, sudaryti 
sąlygas tinklams kurti ir naujovėms diegti, 
taip pat siekdama palengvinti atitinkamų 
nefinansinės pagalbos teikimo labiausiai 
skurstantiems asmenims rezultatų sklaidą, 
įsteigia Sąjungos lygmens platformą, taip 
pat ir su organizacijomis, teikiančiomis 
pagalbą labiausiai skurstantiems 
asmenims ir nesinaudojančiomis Fondo 
lėšomis ir (arba) kitu viešuoju 
finansavimu.

Or. en

Pakeitimas 333
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija, siekdama palengvinti patirties 
mainus, sustiprinti pajėgumus ir sudaryti 
sąlygas tinklams kurti, taip pat siekdama 
palengvinti atitinkamų nefinansinės 
pagalbos teikimo labiausiai skurstantiems 
asmenims rezultatų sklaidą, įsteigia 
Sąjungos lygmens platformą.

1. Komisija, siekdama palengvinti patirties 
ir praktinės patirties mainus, sustiprinti 
pajėgumus ir sudaryti sąlygas tinklams 
kurti, diegti tiekimo tinklus visoje Europos 
teritorijoje, visų pirma tose kiekvienos 
valstybės narės teritorijos dalyse, kuriose 
didžiausias skurdo ir atskirties lygis, 
vystyti tarptautinę ir tarpvalstybinę veiklą,
taip pat siekdama palengvinti atitinkamų 
novatoriškų maisto produktų ir prekių 
tiekimo labiausiai skurstantiems asmenims 
rezultatų sklaidą, įsteigia Sąjungos 
lygmens platformą.

Ji šioje platformoje susieja ir integruoja 
organizacijas, atstovaujančias 
organizacijoms partnerėms Sąjungos 
lygmeniu, ir organizacijas partneres bei 
paramos gavėjus kiekvienos valstybės 
narės lygmeniu.
Ji sukuria ir administruoja viešą interneto 
svetainę, skirtą konkrečiai šiai platformai. 
Interneto svetainėje nurodomos įvairios 
organizacijos partnerės, jų veiksmai ir 
veiklos vykdymo visoje Europos 
teritorijoje, įskaitant atokiausius regionus, 
vietos. Interneto svetainėje taip pat 
nurodomi visi dokumentai ir informacija, 
susiję su platformos skatinimu ir veikla.

Or. fr

Pakeitimas 334
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Ši platforma apima mainų tarp 
asmenų, siekiančių iš karto sumažinti 
materialinį nepriteklių ir organizacijų, 
siekiančių ilgalaikės, tvarios socialinės 
reintegracijos, skatinimą ir ištyrimą, kaip 
būtų galima susieti šiuos skirtingus 
tikslus.

Or. en

Pagrindimas

Neatidėliotinos pagalbos maistu teikimas labai skiriasi nuo organizacijų, siekiančių ilgam 
laikui panaikinti skurdą, atliekamo darbo ir neretai tam reikia specialaus pasirengimo ir 
(arba) kvalifikacijos. Tačiau visada gali būti taip, kad skirtingus vaidmenis atliekančios 
organizacijos gali didinti savo poveikį dirbdamos kartu, o Komisija turėtų padaryti tokius 
mainus įmanomus.

Pakeitimas 335
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Tarpvalstybinių veiksmų, kuriuose 
dalyvauja partnerių organizacijos, 
finansavimas neturi būti įtrauktas į 
biudžetą, skirtą teikti pagalbą labiausiai 
skurstantiems asmenims.

Or. pl

Pakeitimas 336
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Be to, bent kartą per metus Komisija dėl 
Fondo paramos įgyvendinimo 
konsultuojasi su organizacijomis
partnerėmis.

Or. fr

Pakeitimas 337
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Be to, bent kartą per metus Komisija dėl 
Fondo paramos įgyvendinimo ir dėl šio 
įgyvendinimo paprastumo konsultuojasi su 
organizacijoms partnerėms Sąjungos 
lygmeniu ir pagrindinėms organizacijoms 
partnerėms valstybių narių lygmeniu
atstovaujančiomis organizacijomis. Šių 
konsultacijų rezultatus ji apžvelgia 
platformai skirtoje interneto svetainėje.

Or. fr

Pakeitimas 338
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės gali įsteigti stebėsenos 
komitetą, siekdamos užtikrinti veiksmingą 
savo veiklos programų įgyvendinimą.
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Or. pl

Pakeitimas 339
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 340
Sergio Gutiérrez Prieto

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, Parlamentui ir Tarybai iki 
kiekvienų metų birželio 30 d. pateikia
metinę veiksmų programos įgyvendinimo 
ankstesniais finansiniais metais ataskaitą.

Or. es

Pakeitimas 341
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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 

1. 2015–2022 m. valstybės narės Komisijai 
iki kiekvienų metų birželio 30 d. pateikia 
metinę veiksmų programos įgyvendinimo 
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ankstesniais finansiniais metais ataskaitą. ankstesniais finansiniais metais ataskaitą. 
Komisija Europos Parlamentui kasmet 
teikia šių ataskaitų santrauką.

Or. fr

Pakeitimas 342
Marije Cornelissen

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 metinę 
įgyvendinimo ataskaitą, įskaitant bendrų 
išteklių ir rezultatų rodiklių sąrašą.

Šie rodikliai apima:
a) naujausius socialinės politikos išlaidų 
pokyčius sprendžiant didelio materialinio 
nepritekliaus problemą tiek absoliučiais 
dydžiais, siejant su bendruoju vidaus 
produktu (BVP), tiek atsižvelgiant į 
bendras viešąsias išlaidas;
b) Naujausius socialinės politikos teisės 
aktų pokyčius, kuriais reglamentuojama 
paramos gavėjų ir kitų organizacijų, 
kovojančiu su didelio materialiniu 
nepritekliumi, galimybė gauti 
finansavimą. 

Or. en

Pakeitimas 343
Sergio Gutiérrez Prieto

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė galutinę veiksmų programos 
įgyvendinimo ataskaitą pateikia iki 
2023 m. rugsėjo 30 d.

Valstybė narė galutinę veiksmų programos 
įgyvendinimo ataskaitą Komisijai, 
Parlamentui ir Tarybai pateikia iki 
2023 m. rugsėjo 30 d.

Or. es

Pakeitimas 344
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Į ataskaitas įtraukiami lyčių rodikliai, 
kuriais remiantis gaunama informacijos 
apie vyrų ir moterų padėtį. Pagal rodiklius 
yra pateikiama ir aptariama pagal lytis 
suskirstyta informacija.

Or. es

Pagrindimas

Remiantis lyčių rodikliais gaunama informacijos apie dalyvavimą, pradinę padėtį ir įvairių 
veiksmų poveikį moterų bei vyrų gyvenimui.  Iš šios informacijos bus galima sužinoti pradinę 
padėtį ir galimus specialius duomenis (nepilnos šeimos, darbo užmokesčio skirtumas ir pan.) 
ir, jei reikėtų, veiksmų programas bus galima pritaikyti prie gyventojų skubiausių poreikių ir 
su vyrais bei moterimis susijusių ypatumų.

Pakeitimas 345
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a straipsnis
Įgyvendinimo ataskaita

2015–2022 m. valstybės narės Komisijai 
iki kiekvienų metų birželio 30 d. pateikia 
metinę veiksmų programos įgyvendinimo 
ankstesniais finansiniais metais ataskaitą.
Komisija išnagrinėja metinę įgyvendinimo 
ataskaitą ir savo pastabas dėl jos valstybei 
narei pateikia per du mėnesius nuo 
metinės įgyvendinimo ataskaitos gavimo 
dienos.
Jei Komisija per šį terminą pastabų 
nepateikia, ataskaitos laikomos 
priimtinomis.
Komisija įgyvendinimo aktu patvirtina 
metinės įgyvendinimo ataskaitos, įskaitant 
bendrų rodiklių sąrašą, ir galutinės 
įgyvendinimo ataskaitos pavyzdžius. Tas 
įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 
60 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
patariamosios procedūros.
Komisija valstybei narei gali pateikti 
pastabų dėl veiksmų programos 
įgyvendinimo.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama sumažinti biurokratiją, susijusią su veiksmų programos 
įgyvendinimu, ir taip užtikrinti, kad valstybės narės ir organizacijos partnerės paprastai, 
greitai ir veiksmingai galėtų naudotis šio Fondo parama.

Pakeitimas 346
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Sylvie Goulard, Nathalie Griesbeck, Robert 
Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio pavadinimas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dvišalis peržiūros posėdis Trišalis peržiūros posėdis

Or. fr

Pakeitimas 347
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Sylvie Goulard, Nathalie Griesbeck, Robert 
Rochefort

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, kiekviena 
valstybė narė ir nacionalinės 
organizacijos partnerės 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.

Or. fr

Pakeitimas 348
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

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 

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

Or. es

Pakeitimas 349
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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, kiekviena 
valstybė narė ir visi suinteresuotieji 
subjektai 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.

Or. fr

Pakeitimas 350
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14 straipsnis Išbraukta.
Ex ante vertinimas
1. Valstybės narės atlieka veiksmų 
programos ex ante vertinimą.
2. Už ex ante vertinimo atlikimą atsako už 
veiksmų programų parengimą atsakinga 
institucija. Ex ante vertinimas Komisijai 
pateikiamas kartu su veiksmų programa, 
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taip pat pateikiama santrauka.
3. Atliekant ex ante vertinimus vertinama:
(a) indėlis siekiant Sąjungos tikslo iki 
2020 m. žmonių, kuriems gresia skurdas 
ir socialinė atskirtis, skaičių sumažinti 
bent 20 mln., atsižvelgiant į materialinio 
nepritekliaus problemą, kurią pasirinkta 
spręsti ir nacionalines aplinkybes, 
susijusias su skurdu, socialine atskirtimi 
ir materialiniu nepritekliumi;
(b) siūlomos veiksmų programos vidaus 
nuoseklumas ir jos ryšys su kitomis 
susijusiomis finansinėmis priemonėmis;
(c) paskirtų biudžeto išteklių derėjimas su 
veiksmų programos tikslais;
(d) tikėtino išdirbio indėlis siekiant 
rezultatų;
(e) veiksmų programos stebėsenos ir 
duomenų, reikalingų vertinimui, rinkimo
tvarkos tinkamumas.

Or. fr

Pakeitimas 351
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14 straipsnis Išbraukta.
Ex ante vertinimas
1. Valstybės narės atlieka veiksmų 
programos ex ante vertinimą.
2. Už ex ante vertinimo atlikimą atsako už 
veiksmų programų parengimą atsakinga 
institucija. Ex ante vertinimas Komisijai 
pateikiamas kartu su veiksmų programa, 
taip pat pateikiama santrauka.
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3. Atliekant ex ante vertinimus vertinama:
(a) indėlis siekiant Sąjungos tikslo iki 
2020 m. žmonių, kuriems gresia skurdas 
ir socialinė atskirtis, skaičių sumažinti 
bent 20 mln., atsižvelgiant į materialinio 
nepritekliaus problemą, kurią pasirinkta 
spręsti ir nacionalines aplinkybes, 
susijusias su skurdu, socialine atskirtimi 
ir materialiniu nepritekliumi;
(b) siūlomos veiksmų programos vidaus 
nuoseklumas ir jos ryšys su kitomis 
susijusiomis finansinėmis priemonėmis;
(c) paskirtų biudžeto išteklių derėjimas su 
veiksmų programos tikslais;
(d) tikėtino išdirbio indėlis siekiant 
rezultatų;
(e) veiksmų programos stebėsenos ir 
duomenų, reikalingų vertinimui, rinkimo 
tvarkos tinkamumas.

Or. fr

Pagrindimas

Kad būtų palengvintas šio reglamento įgyvendinimas ir išlaikytas paprastumas vykdant 
Fondo veiksmus, valstybės narės laisvai vertina savo tikslus ir prioritetus, susijusius su 
pagalbos skirstymu labiausiai skurstantiems asmenims.

Pakeitimas 352
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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 
nepritekliaus problemą, kurią pasirinkta 
spręsti ir nacionalines aplinkybes, 
susijusias su skurdu, socialine atskirtimi ir

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

Or. fr

Pakeitimas 353
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) indėlis mažinant išmetamų maisto 
produktų kiekį;

Or. fi

Pakeitimas 354
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) priemonių, nustatytų siekiant skatinti 
lyčių lygybę, tinkamumas;

Or. es

Pagrindimas

Atliekant vertinimus, numatytus 14 ir paskesniuose straipsniuose, turėtų būti įtrauktas lyčių 
aspektas siekiant nustatyti ir, jei reikėtų, ištaisyti padėtį, susijusią su nelygybe bei didesniu 
moterų pažeidžiamumu, ir prisidėti prie lyčių lygybės.

Pakeitimas 355
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) tikėtino išdirbio indėlis siekiant 
rezultatų;

(d) tikėtino išdirbio indėlis siekiant Fondo 
tikslų;

Or. fr

Pakeitimas 356
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15 straipsnis Išbraukta.
Vertinimas per programavimo laikotarpį
1. Programavimo laikotarpiu 
vadovaujančioji institucija gali vertinti 
veiksmų programos veiksmingumą ir 
efektyvumą.
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.
3. Komisija gali savo iniciatyva vertinti 
veiksmų programas.

Or. fr

Pakeitimas 357
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15 straipsnis Išbraukta.
Vertinimas per programavimo laikotarpį
1. Programavimo laikotarpiu 
vadovaujančioji institucija gali vertinti 
veiksmų programos veiksmingumą ir 
efektyvumą.
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.
3. Komisija gali savo iniciatyva vertinti 
veiksmų programas.

Or. fr

Pagrindimas

Kad būtų palengvintas šio reglamento įgyvendinimas ir išlaikytas paprastumas vykdant 
Fondo veiksmus, valstybės narės laisvai vertina pagalbos skirstymą labiausiai skurstantiems 
asmenims.

Pakeitimas 358
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Programavimo laikotarpiu 
vadovaujančioji institucija gali vertinti 
veiksmų programos veiksmingumą ir 
efektyvumą.

1. Programavimo laikotarpiu 
vadovaujančioji institucija turi vertinti 
veiksmų programos veiksmingumą ir 
efektyvumą.

Or. fr
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Pakeitimas 359
Sergio Gutiérrez Prieto

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pakeitimas 360
Marije Cornelissen

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. 2015 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.

Or. en

Pakeitimas 361
Marije Cornelissen
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Vėliausiai iki 2018 m. kovo mėnesio 
Komisija pristato Fondo tarpinį vertinimą 
ir perduoda jį Europos Parlamentui ir 
Tarybai;

Or. en

Pakeitimas 362
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 363
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės teikia informaciją apie 
Fondo remiamus veiksmus ir tuos 

1. Valstybės narės teikia informaciją apie 
Fondo remiamus veiksmus ir tuos 
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veiksmus viešina. Informacija turi būti 
skiriama labiausiai skurstantiems 
asmenims, žiniasklaidai ir visuomenei. 
Joje pabrėžiamas Sąjungos vaidmuo ir 
užtikrinama, kad Fondo parama būtų 
aiškiai matoma.

veiksmus viešina. Informacija pirmiausia
turi būti skiriama labiausiai skurstantiems 
asmenims, visuomenei ir žiniasklaidai.
Joje siunčiama solidarumo žinia ir 
kovojama su galutinių gavėjų 
stigmatizavimu. Informacijoje
pabrėžiamas Sąjungos vaidmuo ir 
supažindinama su Fondo indėliu siekiant 
Sąjungos socialinės sanglaudos tikslų.

Or. fr

Pakeitimas 364
Sylvie Guillaume

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės teikia informaciją apie 
Fondo remiamus veiksmus ir tuos 
veiksmus viešina. Informacija turi būti 
skiriama labiausiai skurstantiems 
asmenims, žiniasklaidai ir visuomenei. Joje 
pabrėžiamas Sąjungos vaidmuo ir 
užtikrinama, kad Fondo parama būtų 
aiškiai matoma.

1. Valstybės narės teikia informaciją apie 
Fondo remiamus veiksmus ir tuos 
veiksmus viešina. Informacija turi būti 
skiriama skurstantiems asmenims, 
žiniasklaidai ir visuomenei. Joje 
pabrėžiamas Sąjungos vaidmuo ir 
užtikrinama, kad Fondo parama būtų 
aiškiai matoma.

Or. fr

Pakeitimas 365
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės teikia informaciją apie 
Fondo remiamus veiksmus ir tuos 
veiksmus viešina. Informacija turi būti 
skiriama labiausiai skurstantiems 

1. Europos Komisija ir valstybės narės 
teikia informaciją apie Fondo remiamus 
veiksmus ir tuos veiksmus viešina. 
Informacija turi būti skiriama labiausiai 
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asmenims, žiniasklaidai ir visuomenei. Joje 
pabrėžiamas Sąjungos vaidmuo ir 
užtikrinama, kad Fondo parama būtų 
aiškiai matoma.

skurstantiems asmenims, žiniasklaidai ir 
visuomenei. Joje pabrėžiamas Sąjungos 
vaidmuo ir supažindinama su Fondo, 
organizacijų partnerių ir jų savanorių 
parama.

Or. fr

Pakeitimas 366
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybė narė ir vadovaujančioji 
institucija užtikrina, kad informuojant 
apie Fondo finansuojamus veiksmus ir 
vykdant viešinimo bei sklaidos veiklą būtų 
laikomasi kriterijų, kuriais atsižvelgiama į 
lyčių aspektą. 

Or. es

Pagrindimas

Reikėtų užtikrinti, kad vykdant Fondo finansuojamų veiksmų sklaidos veiklą nebūtų vartojama 
seksistinė kalba ir naudojami seksistiniai vaizdai.


