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AM_Com_LegReport
Pakeitimas 367
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama užtikrinti Fondo paramos 
skaidrumą, vadovaujančioji institucija CSV 
arba XML formatu parengia Fondo 
finansuojamų veiksmų sąrašą, kuris 
skelbiamas svetainėje. Sąraše nurodomas 
bent paramos gavėjo pavadinimas, adresas 
ir jam skirta Sąjungos finansavimo suma 
bei materialinio nepritekliaus problema, 
kurią pasirinkta spręsti.

Siekdama užtikrinti Fondo paramos 
skaidrumą, vadovaujančioji institucija CSV 
arba XML formatu parengia Fondo 
finansuojamų veiksmų sąrašą, kuris 
skelbiamas svetainėje. Sąraše nurodomas 
bent paramos gavėjo pavadinimas, adresas 
ir jam skirta Sąjungos finansavimo suma.

Or. fi

Pakeitimas 368
Verónica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama užtikrinti Fondo paramos 
skaidrumą, vadovaujančioji institucija CSV 
arba XML formatu parengia Fondo 
finansuojamų veiksmų sąrašą, kuris 
skelbiamas svetainėje. Sąraše nurodomas 
bent paramos gavėjo pavadinimas, adresas 
ir jam skirta Sąjungos finansavimo suma 
bei materialinio nepritekliaus problema, 
kurią pasirinkta spręsti.

Siekdama užtikrinti Fondo paramos 
skaidrumą, vadovaujančioji institucija CSV 
arba XML formatu parengia Fondo 
finansuojamų veiksmų sąrašą, kuris 
skelbiamas svetainėje, kuri turi būti 
prieinama neįgaliesiems. Sąraše 
nurodomas bent paramos gavėjo 
pavadinimas, adresas ir jam skirta 
Sąjungos finansavimo suma bei 
materialinio nepritekliaus problema, kurią 
pasirinkta spręsti.

Or. es
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Pakeitimas 369
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fi

Pakeitimas 370
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr
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Pakeitimas 371
Sylvie Guillaume

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 372
Emer Costello

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 373
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 374
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinant veiksmą, paramos gavėjai ir 
organizacijos partnerės informuoja 
visuomenę apie iš Fondo gautą paramą, 
gerai matomoje vietoje ir kiekvienoje 
vietoje, kurioje teikiama pagalba maistu ar 

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

prekėmis ir taikomos papildomos 
priemonės, iškabindamos bent vieną 
plakatą (ne mažesnį kaip A3 formato), 
kuriame pateikiama informacija apie 
veiksmą ir Sąjungos finansinę paramą, 
arba ES vėliavą, išskyrus atvejus, kai tai 
neįmanoma dėl maisto ar prekių skirstymo 
aplinkybių.

Or. fr

Pakeitimas 375
Frédéric Daerden

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendras finansavimas Savanoriškas bendras finansavimas

Or. fr

Pakeitimas 376
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendras finansavimas Finansavimas

Or. fr

Pakeitimas 377
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio antraštė
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendras finansavimas Finansavimas

Or. fr

Pakeitimas 378
Sergio Gutiérrez Prieto

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendras finansavimas Finansavimas

Or. es

Pakeitimas 379
Frédéric Daerden

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Kiekviena valstybė narė Fondo 
veiksmus gali remti nacionalinėmis 
lėšomis. Savanoriško bendro finansavimo 
norma veiksmų programos lygmeniu 
neviršija 85 proc. tinkamų finansuoti 
viešųjų išlaidų.

Or. fr

Pakeitimas 380
Csaba Őry

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 381
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Nustatyta finansavimo norma veiksmų 
programos lygmeniu – 100 proc. tinkamų 
finansuoti viešųjų išlaidų.

Or. fr

Pakeitimas 382
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Fondas finansuoja 100 proc. veiksmų 
programų tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų.

Fondas nesumažina valstybių narių 
įsipareigojimo diegti nacionalines kovos 
su skurdu strategijas. Dėl Fondo 
neatmetama galimybė valstybėms narėms 
finansiškai prisidėti prie Fondo 
finansuojamų veiksmų.

Or. fr
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Pakeitimas 383
Sylvie Guillaume

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Įprasta bendro finansavimo norma
veiksmų programos lygmeniu yra 85 proc. 
tinkamų finansuoti viešųjų išlaidų; ji gali 
būti padidinta susidarius 19 straipsnio 1 
dalyje apibūdintoms aplinkybėms.

Or. fr

Pakeitimas 384
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Bendro finansavimo norma veiksmų 
programos lygmeniu neviršija:

(a) 60 proc. visų išlaidų;
(b) 85 proc. visų išlaidų paramos 
valstybėse narėse atveju, tinkamų 
finansuoti išlaidų pagal Europos 
finansinio stabilumo fondą (EFSF), 
Europos stabilumo mechanizmą (ESM) 
arba Sanglaudos fondus (SF).

Or. en

Pagrindimas

Pagrindimas: Šiuo fondu turėtų būti bandoma pasiekti valstybes nares, kuriose paramos 
labiausiai reikia. Diferencijuojant bendro finansavimo normą pagal bendrą gerovės lygį 
(sanglaudos kriterijus) arba finansavimo pagalbą, bus įmanomas didesnis finansavimas 
šalyse, kuriose didžiausia itin didelio materialinio ir su maistu susijusio nepritekliaus 



PE506.148v01-00 10/80 AM\928613LT.doc

LT

problema.

Pakeitimas 385
Sergio Gutiérrez Prieto

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Europos Sąjunga finansuoja 100 proc. 
tinkamų finansuoti viešųjų išlaidų. 

Or. es

Pakeitimas 386
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Finansavimo norma veiksmų programos 
lygmeniu sudaro 100 proc. tinkamų 
finansuoti viešųjų išlaidų.

Or. es

Pagrindimas

Laikomasi 100 proc. finansavimo normos, numatytos ankstesnėse pagalbos maistu 
programose, plėtotose ankstesniais metais. Dėl bendro finansavimo naudojant valstybių narių 
išteklius gali kilti finansinių sunkumų įgyvendinant programą.

Pakeitimas 387
Danuta Jazłowiecka

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

1a. Bendras finansavimas iš nacionalinio 
biudžeto gali būti ne tiktai finansinis 
įnašas, bet ir finansinės lėšos bei maisto 
produktai ir pirmojo būtinumo prekės, 
kurias savarankiškai gauna programą 
įgyvendinančios labdaros organizacijos, 
taip jų suteikiamos sandėlių ir biurų 
patalpos.

Or. pl

Pagrindimas

Priskyrus savajam įnašui maisto produktus, pirmojo būtinumo prekes ir suteikiamas sandėlių 
bei biurų patalpas bus lengviau įgyvendinti programą, ypač krizės metu, kai 15 proc. 
finansinis įnašas gali būti per sunkus.

Pakeitimas 388
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Paramos gavėjai jokiomis 
aplinkybėmis bendrai nefinansuos šio 
fondo operacijų.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindimas: labdaros organizacijos, kurios nėra paramos gavėjos, turėtų galėti dalyvauti 
bendrai finansuojant operacijas papildomai arba vietoje valstybių narių (todėl vartojamas 
žodis „iš viso“, o ne „viešas“). Tačiau reikėtų vengti, kad valstybės narės ragintų pačius 
paramos gavėjus teikti bendrą finansavimą.

Pakeitimas 389
Sergio Gutiérrez Prieto
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Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 390
Frédéric Daerden

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 391
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 392
Csaba Őry

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijos iniciatyva arba jos vardu 
įgyvendinamos techninės pagalbos 
priemonės gali būti finansuojamos 100 
proc.

3. Komisijos iniciatyva arba jos vardu 
įgyvendinamos techninės pagalbos 
priemonės gali būti finansuojamos 85 proc.

Or. en

Pakeitimas 393
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. fi

Pakeitimas 394
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. fr

Pakeitimas 395
Sergio Gutiérrez Prieto

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. es

Pakeitimas 396
Sergio Gutiérrez Prieto

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės prašymu tarpinis 
mokėjimas ir galutinio likučio mokėjimas 
gali būti padidinti, prie veiksmų 
programai taikomos bendro finansavimo 
normos pridėjus 10 procentinių punktų. 
Padidinta norma, kuri negali būti didesnė 
kaip 100 proc., taikoma mokėjimo 
prašymams, susijusiems su ataskaitiniu 
laikotarpiu, kuriuo valstybė narė pateikė 
prašymą, ir vėlesniais ataskaitiniais 
laikotarpiais, kuriais valstybė narė 

Išbraukta.
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atitinka vieną iš šių sąlygų:
(a) atitinkama valstybė narė įvedė eurą ir 
gauna makrofinansinę paramą iš 
Sąjungos pagal Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 407/2010;
(b) atitinkama valstybė narė neįvedė euro 
ir gauna vidutinio laikotarpio finansinę 
paramą pagal Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 332/2002;
(c) finansinė parama valstybei narei
teikiama pagal Europos stabilumo 
mechanizmo kūrimo sutartį.

Or. es

Pakeitimas 397
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės prašymu tarpinis 
mokėjimas ir galutinio likučio mokėjimas 
gali būti padidinti, prie veiksmų programai 
taikomos bendro finansavimo normos 
pridėjus 10 procentinių punktų. Padidinta 
norma, kuri negali būti didesnė kaip 
100 proc., taikoma mokėjimo prašymams, 
susijusiems su ataskaitiniu laikotarpiu, 
kuriuo valstybė narė pateikė prašymą, ir 
vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais, 
kuriais valstybė narė atitinka vieną iš šių 
sąlygų:

1. Valstybės narės prašymu tarpinis 
mokėjimas ir galutinio likučio mokėjimas 
gali būti padidinti, prie veiksmų programai 
taikomos bendro finansavimo normos 
pridėjus 10 arba 15 procentinių punktų. 
Padidinta norma taikoma mokėjimų 
prašymams, susijusiems su ataskaitiniu 
laikotarpiu, kuriuo valstybė narė pateikė 
prašymą, ir vėlesniais ataskaitiniais 
laikotarpiais, kuriais valstybė narė atitinka 
vieną iš šių sąlygų:

Or. pt

Pakeitimas 398
Inês Cristina Zuber
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Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybėms narėms, atitinkančioms 
vieną iš a ir b punktuose nurodytų sąlygų, 
gali būti taikoma veiksmų programos 
bendro finansavimo norma, siekianti iki 
95 proc.; abi sąlygas atitinkančioms 
valstybėms narėms gali būti taikoma 
veiksmų programos bendro finansavimo 
norma, siekianti 100 proc. visų tinkamų 
finansuoti išlaidų.

Or. pt

Pakeitimas 399
Sergio Gutiérrez Prieto

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) atitinkama valstybė narė įvedė eurą ir 
gauna makrofinansinę paramą iš 
Sąjungos pagal Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 407/2010;

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 400
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) atitinkama valstybė narė įvedė eurą ir 
gauna makrofinansinę paramą iš 
Sąjungos pagal Tarybos reglamentą (ES) 

(a) atitinkamoje valstybėje narėje nedarbo 
lygis didesnis negu 10 proc.;
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Nr. 407/2010;

Or. pt

Pakeitimas 401
Sergio Gutiérrez Prieto

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) atitinkama valstybė narė neįvedė euro 
ir gauna vidutinio laikotarpio finansinę 
paramą pagal Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 332/2002;

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 402
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) atitinkama valstybė narė neįvedė euro
ir gauna vidutinio laikotarpio finansinę 
paramą pagal Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 332/2002;

(b) atitinkamoje valstybėje narėje skurdo 
ir (arba) socialinės atskirties lygis didesnis 
negu 20 proc.;

Or. pt

Pakeitimas 403
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) finansinė parama valstybei narei 
teikiama pagal Europos stabilumo 
mechanizmo kūrimo sutartį.

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 404
Sergio Gutiérrez Prieto

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) finansinė parama valstybei narei 
teikiama pagal Europos stabilumo 
mechanizmo kūrimo sutartį.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 405
Sergio Gutiérrez Prieto

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Neatsižvelgiant į 1 dalį, Sąjungos 
parama, mokama kaip tarpinis ir 
galutinio likučio mokėjimas, negali viršyti 
veiksmų programą patvirtinančiame 
Komisijos sprendime nustatytos viešosios 
paramos ir didžiausios galimos Fondo 
paramos sumos.

Išbraukta.

Or. es
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Pakeitimas 406
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Neatsižvelgiant į 1 dalį, Sąjungos 
parama, mokama kaip tarpinis ir galutinio 
likučio mokėjimas, negali viršyti veiksmų 
programą patvirtinančiame Komisijos 
sprendime nustatytos viešosios paramos ir 
didžiausios galimos Fondo paramos sumos.

2. Neatsižvelgiant į 1 dalį, Sąjungos 
parama, mokama kaip tarpinis ir galutinio 
likučio mokėjimas, negali viršyti veiksmų 
programą patvirtinančiame Komisijos 
sprendime nustatytos viešosios ir (arba) 
privačiosios paramos ir didžiausios 
galimos Fondo paramos sumos.

Or. en

Pakeitimas 407
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Maisto gali įsigyti pačios organizacijos 
partnerės.

Or. fi

Pakeitimas 408
Frédéric Daerden

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Galutiniams gavėjams skirto maisto ir 
prekių gali įsigyti pačios organizacijos 
partnerės.
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Or. fr

Pakeitimas 409
Csaba Őry

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Skurdo paliestiems asmenims skirto 
maisto ir prekių gali įsigyti pačios 
organizacijos partnerės.

Or. en

Pakeitimas 410
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Galutiniams gavėjams skirto maisto ir 
prekių gali įsigyti pačios organizacijos 
partnerės.

Or. pt

Pakeitimas 411
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Galutinių gavėjų asmeniniam vartojimui
skirto maisto ir prekių gali įsigyti pačios 
organizacijos partnerės.
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Or. fr

Pakeitimas 412
Sylvie Guillaume

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Skurstantiems asmenims skirto maisto gali 
įsigyti pačios organizacijos partnerės.

Or. fr

Pakeitimas 413
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Galutinių paramos gavėjų asmeniniam 
naudojimui skirto maisto ir prekių ir 
priemonių, kurios paminėtos 4 straipsnio 
2a dalyje, gali įsigyti pačios organizacijos 
partnerės.

Or. en

Pakeitimas 414
Sergio Gutiérrez Prieto

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Benamiams arba vaikams skirto maisto ir 
prekių gali įsigyti pačios organizacijos 

Labiausiai skurstantiems asmenims skirto 
maisto ir prekių gali įsigyti pačios 
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partnerės. organizacijos partnerės.

Or. es

Pakeitimas 415
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Labiausiai skurstančių asmenų 
asmeniniam vartojimui skirto maisto ir 
prekių gali įsigyti pačios organizacijos 
partnerės.

Or. fr

Pakeitimas 416
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Fondo paramos galutiniams gavėjams
skirto maisto ir prekių gali įsigyti pačios 
organizacijos partnerės.

Or. fr

Pakeitimas 417
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jų taip pat gali įsigyti viešojo sektoriaus Jų taip pat gali įsigyti viešojo sektoriaus 
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institucija ir nemokamai skirti 
organizacijoms partnerėms. Tokiu atveju 
maistą galima gauti naudojant, perdirbant 
ar parduodant intervencinių atsargų 
produktus, gautus pagal reglamento (ES) 
Nr. [CMO] 15 straipsnį, jei tai 
ekonomiškai naudingiausias variantas ir 
dėl to nepagrįstai nevėluojama maisto 
produktų pristatyti organizacijoms 
partnerėms. Visos lėšos, gautos iš su 
tokiomis atsargomis susijusių sandorių, turi 
būti naudojamos labiausiai skurstančių 
asmenų reikmėms, tačiau dėl to neturėtų 
sumažėti valstybių narių įsipareigojimas, 
nustatytas šio reglamento 18 straipsnyje, 
bendrai finansuoti programą.

institucija ir nemokamai skirti 
organizacijoms partnerėms. Tokiu atveju 
maistą galima gauti naudojant, perdirbant 
ar parduodant intervencinių atsargų 
produktus, gautus pagal reglamento (ES) 
Nr. [CMO] 15 straipsnį, jei tai 
ekonomiškai naudingiausias variantas ir 
dėl to nepagrįstai nevėluojama maisto 
produktų pristatyti organizacijoms 
partnerėms. Visos lėšos, gautos iš su 
tokiomis atsargomis susijusių sandorių, turi 
būti naudojamos labiausiai skurstančių 
asmenų reikmėms, papildant Fondo 
finansavimą. Dėl jų neturėtų sumažėti 
biudžeto lėšos, kurias Fondas teikia 
valstybėms narėms.

Or. fr

Pakeitimas 418
Sylvie Guillaume

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jų taip pat gali įsigyti viešojo sektoriaus 
institucija ir nemokamai skirti 
organizacijoms partnerėms. Tokiu atveju 
maistą galima gauti naudojant, perdirbant 
ar parduodant intervencinių atsargų 
produktus, gautus pagal reglamento (ES) 
Nr. [CMO] 15 straipsnį, jei tai 
ekonomiškai naudingiausias variantas ir 
dėl to nepagrįstai nevėluojama maisto 
produktų pristatyti organizacijoms 
partnerėms. Visos lėšos, gautos iš su 
tokiomis atsargomis susijusių sandorių, turi 
būti naudojamos labiausiai skurstančių 
asmenų reikmėms, tačiau dėl to neturėtų 
sumažėti valstybių narių įsipareigojimas, 
nustatytas šio reglamento 18 straipsnyje, 
bendrai finansuoti programą.

Jų taip pat gali įsigyti viešojo sektoriaus 
institucija ir nemokamai skirti 
organizacijoms partnerėms. Tokiu atveju 
maistą galima gauti naudojant, perdirbant 
ar parduodant intervencinių atsargų 
produktus, gautus pagal reglamento (ES) 
Nr. [CMO] 15 straipsnį, jei tai 
ekonomiškai naudingiausias variantas ir 
dėl to nepagrįstai nevėluojama maisto 
produktų pristatyti organizacijoms 
partnerėms. Visos lėšos, gautos iš su 
tokiomis atsargomis susijusių sandorių, turi 
būti naudojamos skurstančių asmenų 
reikmėms, tačiau dėl to neturėtų sumažėti 
valstybių narių įsipareigojimas, nustatytas 
šio reglamento 18 straipsnyje, bendrai 
finansuoti programą.
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Or. fr

Pakeitimas 419
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jų taip pat gali įsigyti viešojo sektoriaus 
institucija ir nemokamai skirti 
organizacijoms partnerėms. Tokiu atveju 
maistą galima gauti naudojant, perdirbant 
ar parduodant intervencinių atsargų 
produktus, gautus pagal reglamento (ES) 
Nr. [CMO] 15 straipsnį, jei tai 
ekonomiškai naudingiausias variantas ir 
dėl to nepagrįstai nevėluojama maisto 
produktų pristatyti organizacijoms 
partnerėms. Visos lėšos, gautos iš su 
tokiomis atsargomis susijusių sandorių, turi 
būti naudojamos labiausiai skurstančių 
asmenų reikmėms, tačiau dėl to neturėtų 
sumažėti valstybių narių įsipareigojimas, 
nustatytas šio reglamento 18 straipsnyje, 
bendrai finansuoti programą.

Jų taip pat gali įsigyti viešojo sektoriaus 
institucija ir nemokamai skirti 
organizacijoms partnerėms. Tokiu atveju 
maistą galima gauti naudojant, perdirbant 
ar parduodant intervencinių atsargų 
produktus, gautus pagal reglamento (ES) 
Nr. [CMO] 15 straipsnį, jei tai 
ekonomiškai naudingiausias variantas ir 
dėl to nepagrįstai nevėluojama maisto 
produktų pristatyti organizacijoms 
partnerėms. Visos lėšos, gautos iš su 
tokiomis atsargomis susijusių sandorių, turi 
būti naudojamos labiausiai skurstančių 
asmenų reikmėms, tačiau dėl to neturėtų 
sumažėti valstybių narių įsipareigojimas, 
nustatytas šio reglamento 18 straipsnyje, 
bendrai finansuoti programą arba 
garantuoti bendrą privačiųjų veikėjų arba 
labdaros institucijų, kurios nėra paramos 
gavėjos, finansavimą.

Or. en

Pakeitimas 420
Sergio Gutiérrez Prieto

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jų taip pat gali įsigyti viešojo sektoriaus 
institucija ir nemokamai skirti 
organizacijoms partnerėms. Tokiu atveju 

Jų taip pat gali įsigyti viešojo sektoriaus 
institucija ir nemokamai skirti 
organizacijoms partnerėms. Tokiu atveju 
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maistą galima gauti naudojant, perdirbant
ar parduodant intervencinių atsargų 
produktus, gautus pagal reglamento (ES) 
Nr. [CMO] 15 straipsnį, jei tai 
ekonomiškai naudingiausias variantas ir 
dėl to nepagrįstai nevėluojama maisto 
produktų pristatyti organizacijoms 
partnerėms. Visos lėšos, gautos iš su 
tokiomis atsargomis susijusių sandorių, turi 
būti naudojamos labiausiai skurstančių 
asmenų reikmėms, tačiau dėl to neturėtų 
sumažėti valstybių narių įsipareigojimas, 
nustatytas šio reglamento 18 straipsnyje, 
bendrai finansuoti programą.

maistą galima gauti naudojant, perdirbant 
ar parduodant intervencinių atsargų 
produktus, gautus pagal reglamento (ES) 
Nr. [CMO] 15 straipsnį, jei tai 
ekonomiškai naudingiausias variantas ir 
dėl to nepagrįstai nevėluojama maisto 
produktų pristatyti organizacijoms 
partnerėms. Visos lėšos, gautos iš su 
tokiomis atsargomis susijusių sandorių, turi 
būti naudojamos labiausiai skurstančių 
asmenų reikmėms ir papildyti Fondo lėšas, 
tačiau naudojimo išlaidos neturėtų būti 
išskaičiuojamos iš suteiktų asignavimų.

Or. es

Pakeitimas 421
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jų taip pat gali įsigyti viešojo sektoriaus 
institucija ir nemokamai skirti 
organizacijoms partnerėms. Tokiu atveju 
maistą galima gauti naudojant, perdirbant 
ar parduodant intervencinių atsargų 
produktus, gautus pagal reglamento (ES) 
Nr. [CMO] 15 straipsnį, jei tai 
ekonomiškai naudingiausias variantas ir 
dėl to nepagrįstai nevėluojama maisto 
produktų pristatyti organizacijoms 
partnerėms. Visos lėšos, gautos iš su 
tokiomis atsargomis susijusių sandorių, turi 
būti naudojamos labiausiai skurstančių 
asmenų reikmėms, tačiau dėl to neturėtų 
sumažėti valstybių narių įsipareigojimas, 
nustatytas šio reglamento 18 straipsnyje, 
bendrai finansuoti programą.

Jų taip pat gali įsigyti viešojo sektoriaus 
institucija ir nemokamai skirti 
organizacijoms partnerėms. Tokiu atveju 
maistą galima gauti naudojant, perdirbant 
ar parduodant intervencinių atsargų 
produktus, gautus pagal reglamento (ES) 
Nr. [CMO] 15 straipsnį, jei tai 
ekonomiškai naudingiausias variantas ir 
dėl to nepagrįstai nevėluojama maisto 
produktų pristatyti organizacijoms 
partnerėms. Visos lėšos, gautos iš su 
tokiomis atsargomis susijusių sandorių, turi 
būti naudojamos labiausiai skurstančių 
asmenų reikmėms, tačiau dėl to neturėtų 
sumažėti valstybių narių įsipareigojimas, 
nustatytas šio reglamento 18 straipsnyje, 
bendrai finansuoti programą; šiomis 
lėšomis papildomas Fondo finansavimas.
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Or. fr

Pakeitimas 422
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Materialinė pagalba labiausiai 
skurstantiems asmenims teikiama 
nemokamai.

4. Pagalba maistu labiausiai skurstantiems 
asmenims teikiama nemokamai.

Or. fi

Pakeitimas 423
Sylvie Guillaume

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Materialinė pagalba labiausiai
skurstantiems asmenims teikiama 
nemokamai.

4. Materialinė pagalba skurstantiems 
asmenims teikiama nemokamai.

Or. fr

Pakeitimas 424
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Materialinė pagalba labiausiai 
skurstantiems asmenims teikiama 
nemokamai.

4. Maistas ir materialinė pagalba labiausiai 
skurstantiems asmenims teikiama 
nemokamai, be jokių išimčių.
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Or. en

Pakeitimas 425
Emer Costello

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Materialinė pagalba labiausiai 
skurstantiems asmenims teikiama 
nemokamai.

4. Maistas ir materialinė pagalba labiausiai 
skurstantiems asmenims paprastai 
teikiama nemokamai. Jeigu tai numatyta 
veiksmų programoje, organizacijos 
partnerės gali pareikalauti galutinių 
paramos gavėjų sumokėti simbolinį 
mokestį už maistą ir prekes.

Or. en

Pakeitimas 426
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Materialinė pagalba labiausiai 
skurstantiems asmenims teikiama 
nemokamai.

4. Maisto ir (arba) materialinė pagalba 
labiausiai skurstantiems asmenims 
paprastai teikiama nemokamai. Kai šia 
maisto ir (arba) materialine pagalba 
labiausiai skurstantiems asmenims taip 
pat siekiama integracijos ir socialinės 
reabilitacijos tikslų, gali būti prašoma, 
kad galutiniai gavėjai sumokėtų simbolinę 
kainą, neviršijančią 10 proc. rinkos 
kainų.

Or. fr
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Pakeitimas 427
Rachida Dati

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Fondo remiamam veiksmui neskiriama 
parama pagal kitą Sąjungos priemonę.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondu išplečiami uždaviniai, kuriuos 
turi vykdyti organizacijos partnerės. Todėl reikėtų užtikrinti, kad šių organizacijų 
finansavimas galėtų būti kuo lankstesnis.

Pakeitimas 428
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Fondo remiamam veiksmui neskiriama 
parama pagal kitą Sąjungos priemonę.

5. Fondo remiamam veiksmui neskiriama 
parama pagal kitą Sąjungos priemonę. 
Tačiau paramos gavėjai galės veiksmingai 
ir optimaliai naudotis ES lėšomis, pvz., 
ESF, kad galėtų imtis papildomų veiksmų, 
kuriais būtų siekiama kovoti su skurdo 
panaikinimu ir socialine įtrauktimi ir 
vengti dvigubo finansavimo. 

Or. en

Pakeitimas 429
Csaba Őry

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies l punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(l) kompensavimas remiantis vieneto 
įkainiais;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 430
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies m punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(m) vienkartinės išmokos, neviršijančios 
100 000 EUR viešosios paramos;

(m) vienkartinės išmokos, neviršijančios 
100 000 EUR viešosios paramos, kaip 
išankstinis finansavimas su 
susitariančiosiomis šalimis;

Or. en

Pakeitimas 431
Csaba Őry

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies n punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(n) fiksuoto dydžio sumos, kai 
finansavimas apskaičiuojamas kaip 
procentinė vienos ar kelių nurodytų 
sąnaudų kategorijų dalis.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 432
Kinga Göncz
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Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies n punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(n) fiksuoto dydžio sumos, kai 
finansavimas apskaičiuojamas kaip 
procentinė vienos ar kelių nurodytų 
sąnaudų kategorijų dalis.

(n) fiksuoto dydžio sumos, kai 
finansavimas apskaičiuojamas kaip 
procentinė vienos ar kelių nurodytų 
sąnaudų kategorijų dalis, kaip išankstinis 
finansavimas su susitariančiosiomis 
šalimis.

Or. en

Pakeitimas 433
Csaba Őry

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytos formos gali būti 
derinamos tik tuo atveju, jei kiekviena jų 
taikoma skirtingoms sąnaudų 
kategorijoms arba kai jos naudojamos 
vėlesniais veiksmo įgyvendinimo etapais.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 434
Csaba Őry

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalies b, c ir d punktuose nurodytos 
sumos nustatomos, remiantis:

Išbraukta.

(a) sąžiningu, teisingu ir patikrinamu 
skaičiavimo metodu, pagrįstu bent vienu 
iš toliau nurodytų dalykų:
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(i) statistiniais duomenimis ar kita 
objektyvia informacija arba
(ii) patikrintais ankstesniais konkrečių 
paramos gavėjų duomenimis arba taikant 
jų įprastas sąnaudų apskaitos normas;
(b) pagal susijusių valstybių narių visiškai 
finansuojamas dotacijų programas 
panašaus pobūdžio veiksmui ir panašiems 
paramos gavėjams taikomais metodais ir 
atitinkamais standartiniais vieneto 
įkainiais, vienkartinėmis išmokomis ir 
fiksuoto dydžio sumomis;
(c) šiame reglamente nustatytomis 
normomis;
(d) individualiu atveju, atsižvelgiant į 
biudžeto projektą, kuriam ex ante pritarė 
vadovaujančioji institucija, kai viešoji 
parama neviršija 100 000 EUR.

Or. en

Pakeitimas 435
Csaba Őry

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Sumos, apskaičiuotos, kaip nurodyta 1 
dalies b, c ir d punktuose, taikant VI 
antraštinę dalį laikomos paramos gavėjo 
patirtomis ir apmokėtomis tinkamomis 
finansuoti išlaidomis.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 436
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) benamiams arba vaikams skirto maisto 
ir pagrindinių asmeninio vartojimo prekių
pirkimo išlaidos;

(a) maisto pirkimo išlaidos;

Or. fi

Pakeitimas 437
Frédéric Daerden

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) benamiams arba vaikams skirto maisto 
ir pagrindinių asmeninio vartojimo prekių 
pirkimo išlaidos;

(a) galutiniams gavėjams skirto maisto ir 
pagrindinių asmeninio vartojimo prekių 
pirkimo išlaidos;

Or. fr

Pakeitimas 438
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) benamiams arba vaikams skirto maisto 
ir pagrindinių asmeninio vartojimo prekių 
pirkimo išlaidos;

(a) galutiniams gavėjams skirto maisto ir 
pagrindinių asmeninio vartojimo prekių 
pirkimo išlaidos;

Or. pt

Pakeitimas 439
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) benamiams arba vaikams skirto maisto 
ir pagrindinių asmeninio vartojimo prekių 
pirkimo išlaidos;

(a) galutiniams gavėjams skirto maisto ir 
pagrindinių asmeninio vartojimo prekių 
pirkimo išlaidos;

Or. fr

Pakeitimas 440
Sylvie Guillaume

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) benamiams arba vaikams skirto maisto 
ir pagrindinių asmeninio vartojimo prekių
pirkimo išlaidos;

(a) skurstančių asmenų asmeniniam 
vartojimui skirto maisto pirkimo išlaidos;

Or. fr

Pakeitimas 441
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies o punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(o) benamiams arba vaikams skirto maisto 
ir pagrindinių asmeninio vartojimo prekių 
pirkimo išlaidos;

(o) galutiniams paramos gavėjams skirto 
maisto ir pagrindinių asmeninio vartojimo 
prekių pirkimo išlaidos;

Or. en

Pakeitimas 442
Sergio Gutiérrez Prieto

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) benamiams arba vaikams skirto maisto 
ir pagrindinių asmeninio vartojimo prekių 
pirkimo išlaidos;

(a) labiausiai skurstantiems asmenims
skirto maisto ir pagrindinių asmeninio 
vartojimo prekių pirkimo išlaidos;

Or. es

Pakeitimas 443
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) benamiams arba vaikams skirto maisto 
ir pagrindinių asmeninio vartojimo prekių 
pirkimo išlaidos;

(a) labiausiai skurstantiems asmenims
skirto maisto ir pagrindinių asmeninio 
vartojimo prekių pirkimo išlaidos;

Or. fr

Pakeitimas 444
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) benamiams arba vaikams skirto maisto 
ir pagrindinių asmeninio vartojimo prekių 
pirkimo išlaidos;

(a) galutiniams gavėjams skirto maisto ir 
pagrindinių asmeninio vartojimo prekių 
pirkimo išlaidos;

Or. fr

Pakeitimas 445
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) viešojo sektoriaus institucijai įsigyjant 
benamiams asmenims arba vaikams skirto 
maisto ar pagrindinių asmeninio 
vartojimo prekių ir jas tiekiant 
organizacijoms partnerėms, – maisto arba 
prekių pervežimo į organizacijų partnerių 
sandėlius išlaidos, nustatomos taikant 
fiksuoto dydžio 1 proc. a punkte nurodytų 
išlaidų normą;

(b) viešojo sektoriaus institucijai įsigyjant 
maisto ir jį tiekiant organizacijoms 
partnerėms, – maisto pervežimo į 
organizacijų partnerių sandėlius išlaidos, 
nustatomos taikant fiksuoto dydžio 1 proc. 
a punkte nurodytų išlaidų normą;

Or. fi

Pakeitimas 446
Frédéric Daerden

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) viešojo sektoriaus institucijai įsigyjant 
benamiams asmenims arba vaikams skirto 
maisto ar pagrindinių asmeninio vartojimo 
prekių ir jas tiekiant organizacijoms 
partnerėms, – maisto arba prekių 
pervežimo į organizacijų partnerių 
sandėlius išlaidos, nustatomos taikant 
fiksuoto dydžio 1 proc. a punkte nurodytų 
išlaidų normą;

(b) viešojo sektoriaus institucijai įsigyjant 
galutiniams gavėjams skirto maisto ar 
pagrindinių asmeninio vartojimo prekių ir 
jas tiekiant organizacijoms partnerėms, –
maisto arba prekių pervežimo į 
organizacijų partnerių sandėlius išlaidos, 
nustatomos taikant fiksuoto dydžio 1 proc. 
a punkte nurodytų išlaidų normą;

Or. fr

Pakeitimas 447
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) viešojo sektoriaus institucijai įsigyjant (b) viešojo sektoriaus institucijai įsigyjant 
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benamiams asmenims arba vaikams skirto 
maisto ar pagrindinių asmeninio vartojimo 
prekių ir jas tiekiant organizacijoms 
partnerėms, – maisto arba prekių 
pervežimo į organizacijų partnerių 
sandėlius išlaidos, nustatomos taikant 
fiksuoto dydžio 1 proc. a punkte nurodytų 
išlaidų normą;

galutiniams gavėjams skirto maisto ar 
pagrindinių asmeninio vartojimo prekių ir 
jas tiekiant organizacijoms partnerėms, –
maisto arba prekių pervežimo į 
organizacijų partnerių sandėlius išlaidos, 
nustatomos taikant fiksuoto dydžio 1 proc. 
a punkte nurodytų išlaidų normą;

Or. pt

Pakeitimas 448
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) viešojo sektoriaus institucijai įsigyjant 
benamiams asmenims arba vaikams skirto 
maisto ar pagrindinių asmeninio vartojimo 
prekių ir jas tiekiant organizacijoms 
partnerėms, – maisto arba prekių 
pervežimo į organizacijų partnerių 
sandėlius išlaidos, nustatomos taikant 
fiksuoto dydžio 1 proc. a punkte nurodytų 
išlaidų normą;

(b) viešojo sektoriaus institucijai įsigyjant 
galutiniams gavėjams skirto maisto ar 
pagrindinių asmeninio vartojimo prekių ir 
jas tiekiant organizacijoms partnerėms, –
maisto arba prekių pervežimo į 
organizacijų partnerių sandėlius išlaidos, 
nustatomos taikant fiksuoto dydžio 1 proc. 
a punkte nurodytų išlaidų normą;

Or. fr

Pakeitimas 449
Sylvie Guillaume

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) viešojo sektoriaus institucijai įsigyjant 
benamiams asmenims arba vaikams skirto 
maisto ar pagrindinių asmeninio 
vartojimo prekių ir jas tiekiant 

(b) viešojo sektoriaus institucijai įsigyjant 
skurstančių asmenų asmeniniam 
vartojimui skirto maisto ir jį tiekiant 
organizacijoms partnerėms, – maisto 
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organizacijoms partnerėms, – maisto arba 
prekių pervežimo į organizacijų partnerių 
sandėlius išlaidos, nustatomos taikant 
fiksuoto dydžio 1 proc. a punkte nurodytų 
išlaidų normą;

pervežimo į organizacijų partnerių 
sandėlius išlaidos, nustatomos taikant 
fiksuoto dydžio 1 proc. a punkte nurodytų 
išlaidų normą;

Or. fr

Pakeitimas 450
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies p punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(p) viešojo sektoriaus institucijai įsigyjant
benamiams asmenims arba vaikams skirto 
maisto ar pagrindinių asmeninio vartojimo 
prekių ir jas tiekiant organizacijoms 
partnerėms, – maisto arba prekių 
pervežimo į organizacijų partnerių 
sandėlius išlaidos, nustatomos taikant 
fiksuoto dydžio 1 proc. a punkte nurodytų 
išlaidų normą;

(p) viešojo sektoriaus institucijai įsigyjant 
galutiniams paramos gavėjams skirto 
maisto ar pagrindinių asmeninio vartojimo 
prekių ir jas teikiant organizacijoms 
partnerėms, – maisto arba prekių 
pervežimo į organizacijų partnerių 
sandėlius išlaidos, nustatomos taikant 
fiksuoto dydžio 1 proc. a punkte nurodytų 
išlaidų normą;

Or. en

Pakeitimas 451
Sergio Gutiérrez Prieto

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) viešojo sektoriaus institucijai įsigyjant 
benamiams asmenims arba vaikams skirto 
maisto ar pagrindinių asmeninio vartojimo 
prekių ir jas tiekiant organizacijoms 
partnerėms, – maisto arba prekių 
pervežimo į organizacijų partnerių 
sandėlius išlaidos, nustatomos taikant 

(b) viešojo sektoriaus institucijai įsigyjant 
labiausiai skurstantiems asmenims skirto 
maisto ar pagrindinių asmeninio vartojimo 
prekių ir jas tiekiant organizacijoms 
partnerėms, – maisto arba prekių 
pervežimo į organizacijų partnerių 
sandėlius išlaidos, nustatomos taikant 
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fiksuoto dydžio 1 proc. a punkte nurodytų 
išlaidų normą;

fiksuoto dydžio 1 proc. a punkte nurodytų 
išlaidų normą;

Or. es

Pakeitimas 452
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) viešojo sektoriaus institucijai įsigyjant 
benamiams asmenims arba vaikams skirto 
maisto ar pagrindinių asmeninio vartojimo 
prekių ir jas tiekiant organizacijoms 
partnerėms, – maisto arba prekių 
pervežimo į organizacijų partnerių 
sandėlius išlaidos, nustatomos taikant 
fiksuoto dydžio 1 proc. a punkte nurodytų 
išlaidų normą;

(b) viešojo sektoriaus institucijai įsigyjant 
galutiniams gavėjams skirto maisto ar 
pagrindinių asmeninio vartojimo prekių ir 
jas tiekiant organizacijoms partnerėms, –
maisto arba prekių pervežimo į 
organizacijų partnerių sandėlius išlaidos, 
nustatomos taikant fiksuoto dydžio 1 proc. 
a punkte nurodytų išlaidų normą;

Or. fr

Pakeitimas 453
Csaba Őry

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies q punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(q) organizacijų partnerių patirtos 
administracinės, transporto ir 
sandėliavimo išlaidos, nustatomos taikant 
fiksuoto dydžio 5 proc. a punkte nurodytų 
išlaidų normą;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 454
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies q punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(q) organizacijų partnerių patirtos 
administracinės, transporto ir sandėliavimo 
išlaidos, nustatomos taikant fiksuoto 
dydžio 5 proc. a punkte nurodytų išlaidų 
normą;

(q) organizacijų partnerių patirtos 
administracinės, transporto ir sandėliavimo 
išlaidos, nustatomos taikant fiksuoto 
dydžio 7 proc. a punkte nurodytų išlaidų 
normą arba joms paprašius iki 
reikalavimus atitinkančių išlaidų, kurios 
iš tiesų patirtos ir sumokėtos, lygio;

Or. en

Pakeitimas 455
Marije Cornelissen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(qa) išlaidos, kurias patiria viešosios 
institucijos arba organizacijos partnerės, 
kuriomis siekiama sustiprinti vietos 
maisto tiekimo grandines;

Or. en

Pakeitimas 456
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) socialinės įtraukties veiklos, kurią 
vykdo ir deklaruoja organizacijos 
partnerės, tiesiogiai teikiančios materialinę

(d) socialinės įtraukties veiklos, kurią 
vykdo ir deklaruoja organizacijos 
partnerės, tiesiogiai teikiančios pagalbą 
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pagalbą labiausiai skurstantiems asmenims, 
išlaidos, nustatomos taikant fiksuoto 
dydžio 5 proc. a punkte nurodytų išlaidų 
normą;

maistu labiausiai skurstantiems asmenims, 
išlaidos, nustatomos taikant fiksuoto 
dydžio 5 proc. a punkte nurodytų išlaidų 
normą;

Or. fi

Pakeitimas 457
Sylvie Guillaume

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) socialinės įtraukties veiklos, kurią 
vykdo ir deklaruoja organizacijos 
partnerės, tiesiogiai teikiančios materialinę 
pagalbą labiausiai skurstantiems 
asmenims, išlaidos, nustatomos taikant 
fiksuoto dydžio 5 proc. a punkte nurodytų 
išlaidų normą;

(d) socialinės įtraukties veiklos, kurią 
vykdo ir deklaruoja organizacijos 
partnerės, tiesiogiai teikiančios materialinę 
pagalbą skurstantiems asmenims, išlaidos, 
nustatomos taikant fiksuoto dydžio 5 proc. 
a punkte nurodytų išlaidų normą;

Or. fr

Pakeitimas 458
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies r punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(r) socialinės įtraukties veiklos, kurią 
vykdo ir deklaruoja organizacijos 
partnerės, tiesiogiai teikiančios materialinę 
pagalbą labiausiai skurstantiems asmenims, 
išlaidos, nustatomos taikant fiksuoto 
dydžio 5 proc. a punkte nurodytų išlaidų 
normą;

(r) socialinės įtraukties veiklos, kurią 
vykdo ir deklaruoja organizacijos 
partnerės, tiesiogiai teikiančios materialinę 
pagalbą labiausiai skurstantiems asmenims, 
išlaidos, nustatomos taikant fiksuoto 
dydžio 7 proc. a punkte nurodytų išlaidų 
normą arba joms paprašius iki 
reikalavimus atitinkančių išlaidų, kurios 
iš tiesų patirtos ir sumokėtos;
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Or. en

Pakeitimas 459
Danuta Jazłowiecka

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) negrąžintinas pridėtinės vertės 
mokestis.

Or. pl

Pakeitimas 460
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) naudotų prekių įsigijimo išlaidos; Išbraukta.

Or. fi

Pakeitimas 461
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalies u punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(u) naudotų prekių įsigijimo išlaidos; Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 462
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) naudotų prekių įsigijimo išlaidos; Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 463
Csaba Őry

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybių narių iniciatyva, laikantis 4 
proc. Fondo atitinkamo metinio 
asignavimo ribos, pagal veiksmų 
programą gali būti finansuojama 
parengiamoji, valdymo, stebėsenos, 
administracinė ir techninė pagalba, 
auditas, informavimo, kontrolės ir 
vertinimo priemonės, reikalingos šiam 
reglamentui įgyvendinti. Pagal programą 
taip pat gali būti finansuojama 
organizacijoms partnerėms skirta 
techninė pagalba ir jų pajėgumų 
stiprinimas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 464
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26 straipsnis Išbraukta.
Valstybių narių valdymo ir kontrolės 
sistemų bendrieji principai
Valdymo ir kontrolės sistemose:
(a) apibūdinamos kiekvienos institucijos 
valdymo ir kontrolės funkcijos bei 
funkcijų pasiskirstymas toje institucijoje;
(b) nurodoma, kaip turi būti laikomasi 
funkcijų atskyrimo tarp šių institucijų ir 
šių institucijų viduje principo;
(c) nustatomos procedūros, kuriomis 
užtikrinamas deklaruojamų išlaidų 
teisingumas ir tvarkingumas;
(d) veikia kompiuterizuotos apskaitos 
sistemos, skirtos finansiniams duomenims 
ir duomenims apie rodiklius stebėsenos ir 
atsiskaitymo tikslais saugoti ir perduoti;
(e) nustatoma atsiskaitymo ir stebėsenos 
sistema, kai atsakingoji institucija patiki 
vykdyti funkcijas kitai institucijai;
(f) nustatoma valdymo ir kontrolės 
sistemų veikimo audito tvarka;
(g) nustatomos tinkamos audito sekos 
užtikrinimo sistemos ir procedūros;
(h) nustatomos pažeidimų, įskaitant 
sukčiavimą, prevencijos, nustatymo ir 
taisymo priemonės ir netinkamai 
išmokėtų lėšų susigrąžinimo tvarka.

Or. fr

Pagrindimas

Pagal šio reglamento 27 straipsnį valstybės narės vykdo tinkamas administracines ir fizines 
patikras ir nustato pažeidimų atvejais taikytinas sankcijas, kad veiksmų programos būtų 
įgyvendinamos tinkamai.
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Pakeitimas 465
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės paskiria ESI fondų 
veiksmų programai vadovaujančiąją 
instituciją, sertifikavimo instituciją ir 
funkcijų požiūriu nepriklausomą audito 
įstaigą.

Or. en

Pakeitimas 466
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27 straipsnis Išbraukta.
Valstybių narių pareigos
1. Valstybės narės vykdo valdymo, 
kontrolės ir audito įsipareigojimus ir 
prisiima atitinkamą atsakomybę, kaip 
nustatyta Finansiniame reglamente ir 
šiame reglamente išdėstytose 
pasidalijamojo valdymo taisyklėse. 
Vadovaujantis pasidalijamojo valdymo 
principu valstybės narės yra atsakingos už 
veiksmų programų valdymą ir kontrolę.
2. Valstybės narės užkerta kelią 
pažeidimams, juos nustato ir ištaiso bei 
susigrąžina neteisėtai sumokėtas sumas ir 
visus delspinigius. Apie šiuos pažeidimus 
jos praneša Komisijai ir nuolat 
informuoja Komisiją apie susijusių 
administracinių ir teisinių procedūrų 
eigą.



AM\928613LT.doc 47/80 PE506.148v01-00

LT

Kai paramos gavėjui neteisėtai sumokėtų 
sumų susigrąžinti neįmanoma ir tai įvyko 
dėl valstybės narės kaltės arba aplaidumo, 
valstybė narė yra atsakinga už atitinkamų 
sumų grąžinimą į bendrąjį Sąjungos 
biudžetą.
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 59 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatomos išsamios šioje dalyje 
nustatytų valstybių narių prievolių 
vykdymo taisyklės.
3. Valstybės narės nustato ir įgyvendina 
procedūrą, pagal kurią nepriklausomai 
nagrinėjami ir sprendžiami skundai dėl 
Fondo bendrai finansuojamų veiksmų 
atrankos arba įgyvendinimo. Valstybės 
narės, gavusios prašymą, apie jų 
nagrinėjimo rezultatus praneša Komisijai.
4. Visa oficialia informacija tarp valstybės 
narės ir Komisijos keičiamasi elektroninio 
keitimosi duomenimis sistema, nustatyta 
laikantis Komisijos įgyvendinimo aktais 
nustatytų sąlygų. Tie įgyvendinimo teisės 
aktai priimami laikantis 60 straipsnio 3 
dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Or. fr

Pakeitimas 467
Sergio Gutiérrez Prieto

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės vykdo valdymo, 
kontrolės ir audito įsipareigojimus ir 
prisiima atitinkamą atsakomybę, kaip 
nustatyta Finansiniame reglamente ir šiame 
reglamente išdėstytose pasidalijamojo 
valdymo taisyklėse. Vadovaujantis 
pasidalijamojo valdymo principu valstybės 
narės yra atsakingos už veiksmų programų 

1. Valstybės narės, bendradarbiaudamos 
su susijusiomis pilietinėmis 
organizacijomis, vykdo valdymo, 
kontrolės ir audito įsipareigojimus ir 
prisiima atitinkamą atsakomybę, kaip 
nustatyta Finansiniame reglamente ir šiame 
reglamente išdėstytose pasidalijamojo 
valdymo taisyklėse. Vadovaujantis 
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valdymą ir kontrolę. pasidalijamojo valdymo principu valstybės 
narės yra atsakingos už veiksmų programų 
valdymą ir kontrolę.

Or. es

Pakeitimas 468
Sergio Gutiérrez Prieto

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės nustato ir įgyvendina 
procedūrą, pagal kurią nepriklausomai 
nagrinėjami ir sprendžiami skundai dėl 
Fondo bendrai finansuojamų veiksmų 
atrankos arba įgyvendinimo. Valstybės 
narės, gavusios prašymą, apie jų 
nagrinėjimo rezultatus praneša Komisijai.

3. Valstybės narės nustato ir įgyvendina 
procedūrą, pagal kurią nepriklausomai 
nagrinėjami ir sprendžiami skundai dėl 
Fondo finansuojamų veiksmų atrankos 
arba įgyvendinimo. Valstybės narės, 
gavusios prašymą, apie jų nagrinėjimo 
rezultatus praneša Komisijai.

Or. es

Pakeitimas 469
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 28 straipsnis Išbraukta.
Valdymo ir kontrolės įstaigų skyrimas ir 
organizavimas
1. Valstybė narė vadovaujančiąja 
institucija skiria nacionalinę valdžios 
instituciją arba įstaigą.
2. Valstybė narė, nepažeisdama 3 dalies, 
paskiria nacionalinę valdžios instituciją 
arba įstaigą, kuri veikia kaip tvirtinančioji 
institucija.
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3. Valstybė narė gali paskirti 
vadovaujančiąją instituciją, kuri 
papildomai atlieka tvirtinančiosios 
institucijos funkcijas.
4. Valstybė narė paskiria nacionalinę 
valdžios instituciją arba įstaigą, funkciniu 
požiūriu nepriklausomą nuo 
vadovaujančiosios institucijos ir 
tvirtinančiosios institucijos, kuri veikia 
kaip audito institucija.
5. Vadovaujančiosios, tvirtinančiosios ir 
audito institucijų funkcijas gali vykdyti ta 
pati viešosios valdžios institucija arba 
įstaiga, jeigu laikomasi funkcijų 
atskyrimo principo.
6. Valstybė narė gali paskirti vieną ar 
kelias tarpines įstaigas, kurios vykdytų 
tam tikras vadovaujančiosios arba 
tvirtinančiosios institucijos funkcijas, 
tačiau atsakomybė už tų funkcijų 
vykdymą tenka tai institucijai. Atitinkami 
vadovaujančiosios arba tvirtinančiosios 
institucijos ir tarpinių įstaigų susitarimai 
įforminami raštu.
7. Valstybė narė arba vadovaujančioji 
institucija gali dalies veiksmų programos 
valdymą patikėti tarpinei įstaigai pagal 
rašytinį valstybės narės arba 
vadovaujančiosios institucijos ir tarpinės 
įstaigos susitarimą. Tarpinė įstaiga 
pateikia garantijas dėl savo mokumo ir 
kompetencijos atitinkamoje srityje ir jos 
administracinio bei finansų valdymo.
8. Valstybė narė raštu nustato taisykles, 
reglamentuojančias jos santykius su 
vadovaujančiąja, tvirtinančiąja ir audito 
institucijomis, šių institucijų tarpusavio 
santykius ir santykius su Komisija.

Or. fr

Pakeitimas 470
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
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Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 28 straipsnis Išbraukta.
Valdymo ir kontrolės įstaigų skyrimas ir 
organizavimas
1. Valstybė narė vadovaujančiąja 
institucija skiria nacionalinę valdžios 
instituciją arba įstaigą.
2. Valstybė narė, nepažeisdama 3 dalies, 
paskiria nacionalinę valdžios instituciją 
arba įstaigą, kuri veikia kaip tvirtinančioji 
institucija.
3. Valstybė narė gali paskirti 
vadovaujančiąją instituciją, kuri 
papildomai atlieka tvirtinančiosios 
institucijos funkcijas.
4. Valstybė narė paskiria nacionalinę 
valdžios instituciją arba įstaigą, funkciniu 
požiūriu nepriklausomą nuo 
vadovaujančiosios institucijos ir 
tvirtinančiosios institucijos, kuri veikia 
kaip audito institucija.
5. Vadovaujančiosios, tvirtinančiosios ir 
audito institucijų funkcijas gali vykdyti ta 
pati viešosios valdžios institucija arba 
įstaiga, jeigu laikomasi funkcijų 
atskyrimo principo.
6. Valstybė narė gali paskirti vieną ar 
kelias tarpines įstaigas, kurios vykdytų 
tam tikras vadovaujančiosios arba 
tvirtinančiosios institucijos funkcijas, 
tačiau atsakomybė už tų funkcijų 
vykdymą tenka tai institucijai. Atitinkami 
vadovaujančiosios arba tvirtinančiosios 
institucijos ir tarpinių įstaigų susitarimai 
įforminami raštu.
7. Valstybė narė arba vadovaujančioji 
institucija gali dalies veiksmų programos 
valdymą patikėti tarpinei įstaigai pagal 
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rašytinį valstybės narės arba 
vadovaujančiosios institucijos ir tarpinės 
įstaigos susitarimą. Tarpinė įstaiga 
pateikia garantijas dėl savo mokumo ir 
kompetencijos atitinkamoje srityje ir jos 
administracinio bei finansų valdymo.
8. Valstybė narė raštu nustato taisykles, 
reglamentuojančias jos santykius su 
vadovaujančiąja, tvirtinančiąja ir audito 
institucijomis, šių institucijų tarpusavio 
santykius ir santykius su Komisija.

Or. fr

Pagrindimas

Pagal šio reglamento 27 straipsnį valstybės narės vykdo tinkamas administracines ir fizines 
patikras ir nustato pažeidimų atvejais taikytinas sankcijas, kad veiksmų programos būtų 
įgyvendinamos tinkamai.

Pakeitimas 471
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybė narė vadovaujančiąja institucija 
skiria nacionalinę valdžios instituciją arba 
įstaigą.

1. Valstybė narė vadovaujančiąja ESI 
fondo institucija skiria nacionalinę 
valdžios instituciją arba įstaigą.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų vengti kurti dvigubas struktūras ir naudoti kuo daugiau esamų įstaigų 
šio fondo valdymui ir kontrolei.

Pakeitimas 472
Marije Cornelissen
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Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybė narė, nepažeisdama 3 dalies, 
paskiria nacionalinę valdžios instituciją 
arba įstaigą, kuri veikia kaip tvirtinančioji 
institucija.

2. Valstybė narė, nepažeisdama 3 dalies, 
paskiria nacionalinę valdžios instituciją 
arba įstaigą, kuri veikia kaip tvirtinančioji 
ESI fondo institucija.

Or. en

Pakeitimas 473
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybė narė gali paskirti 
vadovaujančiąją instituciją, kuri 
papildomai atlieka tvirtinančiosios 
institucijos funkcijas.

3. Valstybė narė gali paskirti 
vadovaujančiąją ESI fondo instituciją, kuri 
papildomai atlieka tvirtinančiosios 
institucijos funkcijas.

Or. en

Pakeitimas 474
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybė narė gali paskirti vieną ar 
kelias tarpines įstaigas, kurios vykdytų tam 
tikras vadovaujančiosios arba 
tvirtinančiosios institucijos funkcijas, 
tačiau atsakomybė už tų funkcijų vykdymą 
tenka tai institucijai. Atitinkami 
vadovaujančiosios arba tvirtinančiosios 
institucijos ir tarpinių įstaigų susitarimai 
įforminami raštu.

6. Valstybė narė gali paskirti vieną ar 
kelias ESI fondo tarpines įstaigas, kurios 
vykdytų tam tikras vadovaujančiosios arba 
tvirtinančiosios institucijos funkcijas, 
tačiau atsakomybė už tų funkcijų vykdymą 
tenka tai institucijai. Atitinkami 
vadovaujančiosios arba tvirtinančiosios 
institucijos ir tarpinių įstaigų susitarimai 
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įforminami raštu.

Or. en

Pakeitimas 475
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 [...] Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 476
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 [...] Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Pagal šio reglamento 27 straipsnį valstybės narės vykdo tinkamas administracines ir fizines 
patikras ir nustato pažeidimų atvejais taikytinas sankcijas, kad veiksmų programos būtų 
įgyvendinamos tinkamai.

Pakeitimas 477
Sergio Gutiérrez Prieto

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) tikrina, ar bendrai finansuojami 
produktai ir paslaugos suteikti ir ar 
paramos gavėjų deklaruotos išlaidos buvo 
jų apmokėtos ir atitinka taikomą Sąjungos 
ir nacionalinę teisę, veiksmų programą ir 
paramos veiksmui sąlygas;

(a) tikrina, ar finansuojami produktai ir 
paslaugos suteikti ir ar paramos gavėjų 
deklaruotos išlaidos buvo jų apmokėtos ir 
atitinka taikomą Sąjungos ir nacionalinę 
teisę, veiksmų programą ir paramos 
veiksmui sąlygas;

Or. es

Pakeitimas 478
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 [...] Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 479
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. susigrąžintinų sumų ir anuliuotų sumų 
apskaitą panaikinus dalį veiksmui skirto 
įnašo arba visą įnašą. Susigrąžintos sumos 
iki veiksmų programos užbaigimo turi būti 
grąžintos į Sąjungos bendrąjį biudžetą
išskaitant jas iš kitos išlaidų ataskaitos.

8. susigrąžintinų sumų ir anuliuotų sumų 
apskaitą panaikinus dalį veiksmui skirto 
įnašo arba visą įnašą. Susigrąžintos sumos 
iki veiksmų programos užbaigimo turi būti 
grąžintos į Fondą, išskaitant jas iš kitos 
išlaidų ataskaitos.

Or. fr
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Pakeitimas 480
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Audito institucija užtikrina, kad būtų 
atliekamas valdymo ir kontrolės sistemų, 
tinkamos veiksmų imties ir metinių 
sąskaitų auditas.

Išbraukta.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 59 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus ir 
juose nustatyti sąlygas, kurias šie auditai 
turi atitikti.

Or. fr

Pakeitimas 481
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 32 straipsnis Išbraukta.
Valdančiosios ir tvirtinančiosios 
institucijų skyrimo procedūra
1. Valstybės narės per šešis mėnesius nuo 
sprendimo, kuriuo patvirtinama veiksmų 
programa, priėmimo dienos Komisijai 
praneša vadovaujančiosios institucijos, o 
tam tikrais atvejais ir tvirtinančiosios 
institucijos, paskyrimo datą ir nurodo jos 
arba jų paskyrimo formą.
2. 1 dalyje nurodytas paskyrimas 
grindžiamas nepriklausomos audito 
įstaigos, vertinančios valdymo ir kontrolės 
sistemą, taip pat jai priklausančių 
tarpinių įstaigų funkcijas ir tai, kaip ji 
atitinka 26, 27, 29 ir 30 straipsnius, 
ataskaita ir nuomone, remiantis vidaus 
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aplinkos, kontrolės veiklos, informacijos, 
komunikacijos ir stebėsenos kriterijais, 
kuriuos Komisija nustato deleguotaisiais 
aktais pagal 59 straipsnį.
3. Nepriklausoma audito įstaiga savo 
darbą atlieka vadovaudamasi tarptautiniu 
mastu pripažintais audito standartais.
4. Valstybės narės gali nuspręsti, kad 
vadovaujančioji institucija arba 
tvirtinančioji institucija, paskirta darbui 
su ESF bendrai finansuojama veiksmų 
programa pagal Reglamentą (ES) 
Nr. [CPR], laikoma paskirta ir pagal šį 
reglamentą.
Per du mėnesius nuo 1 dalyje nurodyto 
pranešimo gavimo dienos Komisija gali 
paprašyti nepriklausomos audito įstaigos 
ataskaitos bei nuomonės ir valdymo bei 
kontrolės sistemos aprašymo.
Komisija gali pateikti pastabas per du 
mėnesius nuo tų dokumentų gavimo.
5. Valstybė narė prižiūri paskirtąją 
instituciją ir oficialiu sprendimu 
panaikina paskyrimą, jei nesilaikoma 
vieno arba kelių 2 dalyje nurodytų 
kriterijų, nebent institucija per bandomąjį 
laikotarpį, kurį valstybė narė nustato 
remdamasi problemos sudėtingumu, imasi 
reikiamų taisomųjų veiksmų. Valstybė 
narė nedelsdama praneša Komisijai apie 
visus bandomojo laikotarpio nustatymo 
paskirtajai institucijai ir institucijos 
paskyrimo panaikinimo atvejus.

Or. fr

Pakeitimas 482
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 32 straipsnis Išbraukta.
Valdančiosios ir tvirtinančiosios 
institucijų skyrimo procedūra
1. Valstybės narės per šešis mėnesius nuo 
sprendimo, kuriuo patvirtinama veiksmų 
programa, priėmimo dienos Komisijai 
praneša vadovaujančiosios institucijos, o 
tam tikrais atvejais ir tvirtinančiosios 
institucijos, paskyrimo datą ir nurodo jos 
arba jų paskyrimo formą.
2. 1 dalyje nurodytas paskyrimas 
grindžiamas nepriklausomos audito 
įstaigos, vertinančios valdymo ir kontrolės 
sistemą, taip pat jai priklausančių 
tarpinių įstaigų funkcijas ir tai, kaip ji
atitinka 26, 27, 29 ir 30 straipsnius, 
ataskaita ir nuomone, remiantis vidaus 
aplinkos, kontrolės veiklos, informacijos, 
komunikacijos ir stebėsenos kriterijais, 
kuriuos Komisija nustato deleguotaisiais 
aktais pagal 59 straipsnį.
3. Nepriklausoma audito įstaiga savo 
darbą atlieka vadovaudamasi tarptautiniu 
mastu pripažintais audito standartais.
4. Valstybės narės gali nuspręsti, kad 
vadovaujančioji institucija arba 
tvirtinančioji institucija, paskirta darbui 
su ESF bendrai finansuojama veiksmų 
programa pagal Reglamentą (ES) 
Nr. [CPR], laikoma paskirta ir pagal šį 
reglamentą.
Per du mėnesius nuo 1 dalyje nurodyto 
pranešimo gavimo dienos Komisija gali 
paprašyti nepriklausomos audito įstaigos 
ataskaitos bei nuomonės ir valdymo bei 
kontrolės sistemos aprašymo.
Komisija gali pateikti pastabas per du 
mėnesius nuo tų dokumentų gavimo.
5. Valstybė narė prižiūri paskirtąją 
instituciją ir oficialiu sprendimu 
panaikina paskyrimą, jei nesilaikoma 
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vieno arba kelių 2 dalyje nurodytų 
kriterijų, nebent institucija per bandomąjį 
laikotarpį, kurį valstybė narė nustato 
remdamasi problemos sudėtingumu, imasi 
reikiamų taisomųjų veiksmų. Valstybė 
narė nedelsdama praneša Komisijai apie 
visus bandomojo laikotarpio nustatymo 
paskirtajai institucijai ir institucijos 
paskyrimo panaikinimo atvejus.

Or. fr

Pagrindimas

Pagal šio reglamento 27 straipsnį valstybės narės vykdo tinkamas administracines ir fizines 
patikras ir nustato pažeidimų atvejais taikytinas sankcijas, kad veiksmų programos būtų 
įgyvendinamos tinkamai.

Pakeitimas 483
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės per šešis mėnesius nuo 
sprendimo, kuriuo patvirtinama veiksmų 
programa, priėmimo dienos Komisijai 
praneša vadovaujančiosios institucijos, o 
tam tikrais atvejais ir tvirtinančiosios 
institucijos, paskyrimo datą ir nurodo jos 
arba jų paskyrimo formą.

1. Valstybės narės per šešis mėnesius nuo 
sprendimo, kuriuo patvirtinama veiksmų 
programa, priėmimo dienos Komisijai 
praneša ESI fondo vadovaujančiosios 
institucijos, o tam tikrais atvejais ir 
tvirtinančiosios institucijos, paskyrimo datą 
ir nurodo jos arba jų paskyrimo formą.

Or. en

Pakeitimas 484
Sergio Gutiérrez Prieto

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Valstybės narės gali nuspręsti, kad 
vadovaujančioji institucija arba 
tvirtinančioji institucija, paskirta darbui su 
ESF bendrai finansuojama veiksmų 
programa pagal Reglamentą (ES) 
Nr. [CPR], laikoma paskirta ir pagal šį 
reglamentą.

Valstybės narės gali nuspręsti, kad 
vadovaujančioji institucija arba 
tvirtinančioji institucija, paskirta darbui su 
ESF finansuojama veiksmų programa 
pagal Reglamentą (ES) Nr. [CPR], laikoma 
paskirta ir pagal šį reglamentą.

Or. es

Pakeitimas 485
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 [...] Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 486
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 [...] Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Pagal šio reglamento 27 straipsnį valstybės narės vykdo tinkamas administracines ir fizines 
patikras ir nustato pažeidimų atvejais taikytinas sankcijas, kad veiksmų programos būtų 
įgyvendinamos tinkamai.
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Pakeitimas 487
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija gali reikalauti, kad valstybė 
narė išnagrinėtų Komisijai pateiktą skundą 
dėl Fondo bendrai finansuojamų veiksmų 
įgyvendinimo arba dėl valdymo ir 
kontrolės sistemos veikimo.

4. Komisija gali reikalauti, kad valstybė 
narė išnagrinėtų Komisijai pateiktą skundą 
dėl Fondo finansuojamų veiksmų 
įgyvendinimo arba dėl valdymo ir 
kontrolės sistemos veikimo.

Or. fr

Pakeitimas 488
Sergio Gutiérrez Prieto

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija gali reikalauti, kad valstybė 
narė išnagrinėtų Komisijai pateiktą skundą 
dėl Fondo bendrai finansuojamų veiksmų 
įgyvendinimo arba dėl valdymo ir 
kontrolės sistemos veikimo.

4. Komisija gali reikalauti, kad valstybė 
narė išnagrinėtų Komisijai pateiktą skundą 
dėl Fondo finansuojamų veiksmų 
įgyvendinimo arba dėl valdymo ir 
kontrolės sistemos veikimo.

Or. es

Pakeitimas 489
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 34 straipsnis Išbraukta.
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Bendradarbiavimas su audito institucija
1. Komisija bendradarbiauja su audito 
institucijomis, derindama savo audito 
planus ir metodus, ir nedelsdama 
pasikeičia atlikto valdymo ir kontrolės 
sistemų audito rezultatais.
2. Komisija ir audito institucija 
reguliariai, bent kartą per metus, jeigu 
nesusitarta kitaip, rengia posėdžius, 
kuriuose nagrinėja metinę kontrolės 
ataskaitą, nuomonę ir audito strategiją, 
keičiasi nuomonėmis dėl valdymo ir 
kontrolės sistemų gerinimo.

Or. fr

Pakeitimas 490
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 34 straipsnis Išbraukta.
Bendradarbiavimas su audito institucija
1. Komisija bendradarbiauja su audito 
institucijomis, derindama savo audito 
planus ir metodus, ir nedelsdama 
pasikeičia atlikto valdymo ir kontrolės 
sistemų audito rezultatais.
2. Komisija ir audito institucija 
reguliariai, bent kartą per metus, jeigu 
nesusitarta kitaip, rengia posėdžius, 
kuriuose nagrinėja metinę kontrolės 
ataskaitą, nuomonę ir audito strategiją, 
keičiasi nuomonėmis dėl valdymo ir 
kontrolės sistemų gerinimo.

Or. fr
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Pagrindimas

Pagal šio reglamento 27 straipsnį valstybės narės vykdo tinkamas administracines ir fizines 
patikras ir nustato pažeidimų atvejais taikytinas sankcijas, kad veiksmų programos būtų 
įgyvendinamos tinkamai.

Pakeitimas 491
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Pasiūlymas dėl reglamento
27 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27a straipsnis
1. Valstybės narės vykdo valdymo, 
kontrolės ir audito įsipareigojimus ir 
prisiima atitinkamą atsakomybę, kaip 
nustatyta Finansiniame reglamente ir 
šiame reglamente išdėstytose 
pasidalijamojo valdymo taisyklėse.
2. Valstybės narės užkerta kelią 
pažeidimams, juos nustato, ištaiso ir 
susigrąžina neteisėtai sumokėtas sumas ir 
galimus delspinigius.
3. Valstybės narės nustato ir įgyvendina 
procedūrą, pagal kurią nepriklausomai 
nagrinėjami ir sprendžiami skundai dėl 
Fondo bendrai finansuojamų veiksmų 
atrankos arba įgyvendinimo.

Or. fr

Pagrindimas

Valstybės narės, siekdamos užtikrinti, kad veiksmų programos būtų įgyvendinamos pagal 
taikomas taisykles, turėtų vykdyti atitinkamas administracines ir fizines patikras ir, 
nustačiusios pažeidimus, taikyti sankcijas.

Pakeitimas 492
Marian Harkin
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Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Mokėjimas gali būti išankstinis, tarpinis, 
metinio likučio ir, kai taikytina, galutinio 
likučio.

2. Mokėjimas gali būti pakankamai 
išankstinis, tarpinis, metinio likučio ir, kai 
taikytina, galutinio likučio.

Or. en

Pakeitimas 493
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tarpiniu mokėjimu Komisija, taikydama 
bendro finansavimo normą, atlygina 90 
proc. sumos, nustatytos veiksmų programą 
patvirtinančiame sprendime ir atitinkančios 
mokėjimo paraiškoje nurodytas tinkamas 
finansuoti viešąsias išlaidas. Metinį likutį 
Komisija nustato pagal 47 straipsnio 2 dalį.

1. Tarpiniu mokėjimu Komisija, taikydama 
bendro finansavimo normą, atlygina 100 
proc. sumos, nustatytos veiksmų programą 
patvirtinančiame sprendime ir atitinkančios 
mokėjimo paraiškoje nurodytas tinkamas 
finansuoti viešąsias išlaidas. Metinį likutį 
Komisija nustato pagal 47 straipsnio 2 dalį.

Or. en

Pakeitimas 494
Sergio Gutiérrez Prieto

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tarpiniu mokėjimu Komisija, 
taikydama bendro finansavimo normą, 
atlygina 90 proc. sumos, nustatytos 
veiksmų programą patvirtinančiame 
sprendime ir atitinkančios mokėjimo 
paraiškoje nurodytas tinkamas finansuoti 
viešąsias išlaidas. Metinį likutį Komisija 

Išbraukta.
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nustato pagal 47 straipsnio 2 dalį.

Or. es

Pakeitimas 495
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vadovaujančioji institucija užtikrina, 
kad, kai dotacijos skiriamos 
organizacijoms partnerėms, paramos 
gavėjai gautų pakankamai lėšų tinkamam 
veiksmų įgyvendinimui užtikrinti.

1. Vadovaujančioji institucija užtikrina, 
kad, kai dotacijos skiriamos 
organizacijoms partnerėms, paramos 
gavėjai gautų pakankamai lėšų tinkamam 
veiksmų įgyvendinimui užtikrinti, t. y. 
išankstinis finansavimas programos iš 
pradžių užtikrinamas organizacijoms 
partnerėms.

Or. en

Pakeitimas 496
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Atsižvelgdama į turimas lėšas Komisija
tarpinį mokėjimą įvykdo ne vėliau kaip per 
60 dienų nuo tos dienos, kurią mokėjimo 
paraiška užregistruota Komisijoje.

5. Atsižvelgdama į turimas lėšas Komisija 
tarpinį mokėjimą įvykdo ne vėliau kaip per 
30 dienų nuo tos dienos, kurią mokėjimo 
paraiška užregistruota Komisijoje.

Or. pl

Pagrindimas

Siekiant veiksmingiau įgyvendinti programą iki 30 dienų reikia sutrumpinti terminą, per kurį 
EK turi įvykdyti mokėjimą.
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Pakeitimas 497
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 43 straipsnis Išbraukta.
Mokėjimo termino sustabdymas
1. Tarpinio mokėjimo prašymo įvykdymo 
terminą Finansiniame reglamente 
nurodytas įgaliotasis leidimus suteikiantis 
pareigūnas gali sustabdyti ne ilgesniam 
kaip devynių mėnesių laikotarpiui, jei:
(a) iš nacionalinės arba Sąjungos audito 
institucijos pateiktos informacijos matyti, 
kad esama svarbių valdymo ir kontrolės 
sistemų veikimo trūkumų;
(b) įgaliotasis leidimus suteikiantis 
pareigūnas turi atlikti papildomus 
patikrinimus, nes gavo informacijos, kad 
mokėjimo prašyme nurodytos išlaidos yra 
susijusios su pažeidimu, turinčiu sunkių 
finansinių pasekmių;
(c) nepateikiamas kuris nors iš 45 
straipsnio 1 dalyje nurodytų dokumentų.
2. Įgaliotasis leidimus suteikiantis 
pareigūnas sustabdymą gali taikyti tik tai 
mokėjimo prašyme nurodytų išlaidų 
daliai, kurią paveikė 1 dalyje nurodyti 
veiksniai. Įgaliotasis leidimus suteikiantis 
pareigūnas nedelsdamas informuoja 
valstybę narę ir vadovaujančiąją 
instituciją apie sustabdymo priežastį ir 
prašo ištaisyti padėtį. Įgaliotasis leidimus 
suteikiantis pareigūnas nedelsdamas 
panaikina sustabdymą, kai įvykdomos 
reikiamos priemonės.

Or. fr
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Pakeitimas 498
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 44 straipsnis Išbraukta.
Mokėjimo sustabdymas
1. Komisija gali sustabdyti visą tarpinį 
mokėjimą arba dalį jo, jei:
(a) esama svarbių veiksmų programos 
valdymo ir kontrolės sistemos trūkumų, 
kuriems pašalinti nesiimta taisomųjų 
priemonių;
(b) išlaidų suvestinėje pateiktos išlaidos 
susijusios su pažeidimu, turinčiu svarbių 
finansinių pasekmių, dėl kurių nesiimta 
taisomųjų veiksmų;
(c) valstybė narė nesiėmė reikiamų 
veiksmų, kad ištaisytų padėtį, dėl kurios 
pagal 43 straipsnį sustabdyti mokėjimai;
(d) esama didelių stebėsenos sistemos 
arba duomenų apie rodiklius kokybės ir 
patikimumo trūkumų.
2. Komisija, priimdama įgyvendinimo 
aktus, gali nuspręsti sustabdyti visas 
tarpinio mokėjimo išmokas arba jų dalį, 
prieš tai suteikusi valstybei narei galimybę 
pateikti pastabas.
3. Komisija nutraukia visų tarpinio 
mokėjimo išmokų ar jų dalies 
sustabdymą, jei valstybė narė imasi būtinų 
priemonių, kad išmokas vėl būtų galima 
mokėti.

Or. fr

Pakeitimas 499
Sergio Gutiérrez Prieto
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Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) visas įgyvendinant veiksmus patirtas ir į 
sąskaitas įtrauktas tinkamas finansuoti 
viešąsias išlaidas, kaip nurodyta 46 
straipsnio 1 dalies a punkte, kurioms 
taikoma 18 straipsnyje nustatyta bendro 
finansavimo norma;

(a) visas įgyvendinant veiksmus patirtas ir į 
sąskaitas įtrauktas tinkamas finansuoti 
viešąsias išlaidas, kaip nurodyta 46 
straipsnio 1 dalies a punkte;

Or. es

Pakeitimas 500
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 48 straipsnis Išbraukta.
Dokumentų pateikimas
1. Vadovaujančioji institucija užtikrina, 
kad, Komisijai ir Audito Rūmams 
paprašius, būtų pateikti visi trejų metų 
laikotarpio patvirtinamieji veiksmų 
dokumentai. Šis trejų metų laikotarpis 
skaičiuojamas nuo tų metų, kuriais 
Komisija priima sprendimą dėl sąskaitų 
patvirtinimo pagal 47 straipsnį, gruodžio 
31 d. arba vėliausiai – nuo galutinio 
likučio sumokėjimo dienos.
Šis trejų metų laikotarpis sustabdomas dėl 
teisinių arba administracinių procedūrų 
arba tinkamai pagrįstu Komisijos 
prašymu.
2. Dokumentai kaip originalai arba 
patvirtintos tikslios jų originalų kopijos 
saugomi bendrai priimtinose duomenų 
laikmenose, įskaitant elektronines 
dokumentų originalų kopijas arba tik 
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elektronine forma saugomus dokumentus.
3. Dokumentai saugomi tokia forma, kad 
būtų galima identifikuoti duomenų 
objektus, bet ne ilgiau nei reikalinga tais 
tikslais, kuriais tie duomenys buvo 
surinkti arba dėl kurių jie toliau saugomi.
4. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
59 straipsnį priimti deleguotuosius aktus 
ir juose nustatyti, kokios duomenų 
laikmenos gali būti laikomos bendrai 
priimtinomis.
5. Dokumentų, saugomų bendrai 
priimtinose laikmenose, atitikties 
dokumentų originalams tvarką nustato 
nacionalinės valdžios institucijos, ta 
tvarka užtikrinama, kad saugomos 
versijos atitiktų nacionalinių teisės aktų 
reikalavimus ir jas būtų galima naudoti 
audito tikslais.
6. Jeigu saugoma tik elektroninė 
dokumento versija, naudojamos 
kompiuterinės sistemos turi atitikti 
pripažintus saugumo standartus, kuriais 
užtikrinama, kad saugomi dokumentai 
atitiktų nacionalinių teisės aktų 
reikalavimus ir juos būtų galima naudoti 
audito tikslais.

Or. fr

Pakeitimas 501
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 48 straipsnis Išbraukta.
Dokumentų pateikimas
1. Vadovaujančioji institucija užtikrina, 
kad, Komisijai ir Audito Rūmams 
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paprašius, būtų pateikti visi trejų metų 
laikotarpio patvirtinamieji veiksmų 
dokumentai. Šis trejų metų laikotarpis 
skaičiuojamas nuo tų metų, kuriais 
Komisija priima sprendimą dėl sąskaitų 
patvirtinimo pagal 47 straipsnį, gruodžio 
31 d. arba vėliausiai – nuo galutinio 
likučio sumokėjimo dienos.
Šis trejų metų laikotarpis sustabdomas dėl 
teisinių arba administracinių procedūrų 
arba tinkamai pagrįstu Komisijos 
prašymu.
2. Dokumentai kaip originalai arba 
patvirtintos tikslios jų originalų kopijos 
saugomi bendrai priimtinose duomenų 
laikmenose, įskaitant elektronines 
dokumentų originalų kopijas arba tik 
elektronine forma saugomus dokumentus.
3. Dokumentai saugomi tokia forma, kad 
būtų galima identifikuoti duomenų 
objektus, bet ne ilgiau nei reikalinga tais 
tikslais, kuriais tie duomenys buvo 
surinkti arba dėl kurių jie toliau saugomi.
4. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
59 straipsnį priimti deleguotuosius aktus 
ir juose nustatyti, kokios duomenų 
laikmenos gali būti laikomos bendrai 
priimtinomis.
5. Dokumentų, saugomų bendrai 
priimtinose laikmenose, atitikties 
dokumentų originalams tvarką nustato 
nacionalinės valdžios institucijos, ta 
tvarka užtikrinama, kad saugomos 
versijos atitiktų nacionalinių teisės aktų 
reikalavimus ir jas būtų galima naudoti 
audito tikslais.
6. Jeigu saugoma tik elektroninė 
dokumento versija, naudojamos 
kompiuterinės sistemos turi atitikti 
pripažintus saugumo standartus, kuriais 
užtikrinama, kad saugomi dokumentai 
atitiktų nacionalinių teisės aktų 
reikalavimus ir juos būtų galima naudoti 
audito tikslais.
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Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad valstybės narės ir organizacijos partnerės paprastai, 
greitai ir veiksmingai galėtų prašyti šio Fondo lėšų.

Pakeitimas 502
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybė narė atlieka reikiamą 
finansinį koregavimą, susijusį su 
veiksmuose arba veiksmų programoje 
nustatytais pavieniais ar sistemingais 
pažeidimais. Atliekant finansinę pataisą 
panaikinamas visas veiksmui arba 
veiksmų programai skirtas viešasis įnašas 
arba jo dalis. Valstybė narė atsižvelgia į 
pažeidimų pobūdį, svarbą ir Fondo 
finansinius nuostolius ir nustato 
proporcingą pataisą. Vadovaujančioji 
institucija finansinę pataisą įtraukia į tų 
ataskaitinių metų, kuriais priimtas 
sprendimas dėl panaikinimo, metines 
sąskaitas.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 503
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal 2 dalį panaikintą Fondo įnašą 
valstybė narė gali dar kartą panaudoti 
atitinkamai veiksmų programai, 

Išbraukta.
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laikydamasi 4 dalies nuostatų.

Or. fr

Pakeitimas 504
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pagal 2 dalį panaikintas įnašas negali 
būti dar kartą panaudotas jokiam 
veiksmui, kuriam taikyta finansinė 
pataisa, arba, jei finansinė pataisa taikyta 
dėl sistemingo pažeidimo, – jokiam 
veiksmui, kuriam tas sistemingas 
pažeidimas turėjo poveikio.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 505
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisijos padaryta finansinė pataisa 
neapriboja valstybės narės įsipareigojimo 
vykdyti susigrąžinimą pagal šį straipsnį.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 506
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 51 straipsnis Išbraukta.
Komisijos atliekamos finansinės pataisos
1. Komisija, priimdama įgyvendinimo 
aktą, atlieka finansines pataisas, 
panaikindama visą Sąjungos įnašą 
veiksmų programai arba jo dalį ir 
susigrąžindama lėšas iš valstybės narės, 
kad iš Sąjungos lėšų nebūtų 
finansuojamos išlaidos, kuriomis 
pažeidžiama taikytina Sąjungos ir 
nacionalinė teisė, įskaitant tuos atvejus, 
kai pažeidimai susiję su Komisijos arba 
Europos Audito Rūmų nustatytais 
valdymo ir kontrolės sistemų trūkumais.
2. Pažeidus taikytiną Sąjungos arba 
nacionalinę teisę finansinės pataisos 
taikomos tik jeigu įvykdoma viena iš šių 
sąlygų:
(a) pažeidimas paveikė arba galėjo 
paveikti už Fondo paramą atsakingos 
vadovaujančiosios institucijos vykdomą 
veiksmo atranką;
(b) pažeidimas paveikė arba galėjo 
paveikti išlaidų sumą, pateiktą atlyginti iš 
Sąjungos biudžeto.

Or. fr

Pakeitimas 507
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 [...] Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 508
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 53 straipsnis Išbraukta.
Komisijos atliekamos finansinės pataisos
1. Prieš priimdama sprendimą dėl 
finansinės pataisos, Komisija pradeda 
procedūrą informuodama valstybę narę 
apie preliminarias savo tyrimo išvadas ir 
prašydama jos per du mėnesius pateikti 
savo pastabas.
2. Jeigu Komisija siūlo finansinę pataisą 
apskaičiuoti ekstrapoliuojant arba taikant 
fiksuoto dydžio sumą, valstybei narei 
suteikiama galimybė įrodyti, nagrinėjant 
atitinkamus dokumentus, kad faktinis 
pažeidimo mastas buvo mažesnis nei 
nustatė Komisija. Suderinusi su Komisija, 
valstybė narė gali apriboti tyrimo mastą ir 
nagrinėti tik atitinkamų dokumentų dalį 
arba atrinktus dokumentus. Šiam tyrimui 
skirtas laikas negali viršyti dar vieno 
dviejų mėnesių laikotarpio, praėjus 1 
dalyje nurodytiems dviem mėnesiams, 
išskyrus deramai pagrįstus atvejus.
3. Komisija atsižvelgia į visus valstybės 
narės per 1 ir 2 dalyse nurodytą terminą 
pateiktus įrodymus.
4. Jeigu valstybė narė nesutinka su 
preliminariomis Komisijos išvadomis, ji 
yra kviečiama į Komisijos posėdį, siekiant 
užtikrinti, kad Komisija išvadoms dėl 
finansinės pataisos taikymo pagrįsti 
turėtų visą reikiamą informaciją ir 
pastabas.
5. Norėdama taikyti finansines pataisas 
Komisija per šešis mėnesius nuo posėdžio 
dienos arba nuo papildomos informacijos 
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gavimo dienos, jei valstybė narė sutinka 
po posėdžio pateikti tokią papildomą 
informaciją, įgyvendinimo aktu priima 
sprendimą. Komisija atsižvelgia į visą per 
procedūrą pateiktą informaciją ir 
pastabas. Jei posėdis neįvyksta, šešių 
mėnesių laikotarpis pradedamas 
skaičiuoti praėjus dviem mėnesiams nuo 
Komisijos kvietimo atvykti į posėdį 
išsiuntimo dienos.
6. Jeigu Komisija arba Europos Audito 
Rūmai nustato pažeidimų, turinčių 
poveikio Komisijai pateiktoms metinėms 
sąskaitoms, atitinkamos finansinės 
pataisos suma mažinama Fondo parama 
veiksmų programai.

Or. fr

Pakeitimas 509
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 54 straipsnis Išbraukta.
Grąžinimas į Sąjungos biudžetą. 
Susigrąžinimas
1. Visos Sąjungos bendrajam biudžetui 
grąžintinos sumos grąžinamos iki pagal 
Finansinio reglamento 77 straipsnį 
parengtame vykdomajame rašte sumoms 
išieškoti nurodyto termino. Mokėjimo 
terminas yra paskutinė antro mėnesio po 
vykdomojo rašto priėmimo diena.
2. Uždelsus grąžinti sumą nustatomi 
delspinigiai, kurie pradedami skaičiuoti 
nuo mokėjimo termino iki faktinio 
sumokėjimo dienos. Tokių delspinigių 
dydis apskaičiuojamas prie Europos 
Centrinio Banko savo pagrindiniams 
perfinansavimo veiksmams to mėnesio, 
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kurį sueina mokėjimo terminas, pirmą 
darbo dieną taikomos normos pridėjus 1,5 
procentinio punkto.

Or. fr

Pakeitimas 510
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 [...] Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 511
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 56 straipsnis Išbraukta.
Įsipareigojimų panaikinimo taisyklės
1. Komisija panaikina visas pagal antrą 
pastraipą apskaičiuotas veiksmų 
programai numatytų įsipareigojimų dalis, 
kurios iki antrų finansinių metų po tų 
metų, kuriais prisiimti biudžetiniai 
įsipareigojimai dėl veiksmų programos, 
gruodžio 31 d. nebuvo panaudotos 
pradiniam ir metiniam išankstiniam 
finansavimui, tarpiniam mokėjimui ir 
metiniam likučiui, arba dėl kurių pagal 38 
straipsnį parengta mokėjimo paraiška 
nebuvo pateikta pagal 42 straipsnį.
Komisija panaikinamo įsipareigojimo 
sumą apskaičiuoja prie kiekvieno 2015–
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2020 m. biudžetinio įsipareigojimo 
pridėdama po vieną šeštąją metinio 
biudžetinio įsipareigojimo, susijusio su 
visu metiniu 2014 m. įnašu, dalį.
2. Nukrypstant nuo 1 dalies pirmos 
pastraipos, panaikinimo terminai 
netaikomi metiniams biudžetiniams 
įsipareigojimams, susijusiems su visu 
metiniu 2014 m. įnašu.
3. Nukrypstant nuo 1 dalies, jeigu 
pirmasis metinis biudžetinis 
įsipareigojimas yra susijęs su visu metiniu 
2015 m. įnašu, įsipareigojimo 
panaikinimo terminai metiniam 
biudžetiniam įsipareigojimui, susijusiam 
su 2015 m. visu metiniu įnašu, netaikomi. 
Tokiais atvejais Komisija 1 dalies pirmoje 
pastraipoje nurodytą sumą apskaičiuoja 
prie kiekvieno 2016–2020 m. biudžetinio 
įsipareigojimo pridėdama po vieną 
penktąją metinio biudžetinio 
įsipareigojimo, susijusio su visu metiniu 
2015 m. įnašu, dalį.
4. 2022 m. gruodžio 31 d. dar 
neįgyvendinti įsipareigojimai 
panaikinami, jeigu Komisijai iki 2023 m. 
rugsėjo 30 d. nepateikiami kurie nors iš 
pagal 47 straipsnio 2 dalį reikalaujamų 
dokumentų.

Or. fr

Pakeitimas 512
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 57 straipsnis Išbraukta.
Įsipareigojimų panaikinimo išimtis
1. Iš panaikinamų įsipareigojimų sumos 
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atimamos sumos, kurių atsakinga 
institucija negalėjo deklaruoti Komisijai 
dėl šių priežasčių:
(a) veiksmai sustabdyti dėl teisinio 
proceso arba sustabdomąjį poveikį 
turinčio administracinio skundo, arba
(b) dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, 
kurios labai paveikė visos veiksmų 
programos ar jos dalies įgyvendinimą. 
Nenugalimos jėgos aplinkybes 
nurodančios nacionalinės valdžios 
institucijos turi įrodyti tiesioginį 
nenugalimos jėgos aplinkybių poveikį 
visos veiksmų programos arba jos dalies 
įgyvendinimui.
(c) Atimti šias sumas galima prašyti vieną 
kartą, jei sustabdymas arba nenugalimos 
jėgos aplinkybės truko iki metų, arba kelis 
kartus pagal tai, kiek truko nenugalimos 
jėgos aplinkybės, arba tai, kiek metų 
praėjo nuo teisinio proceso ar 
administracinio sprendimo sustabdyti 
veiksmo įgyvendinimą datos iki galutinio 
teisinio ar administracinio sprendimo 
datos.
2. Valstybė narė iki sausio 31 d. pateikia 
Komisijai 1 dalyje nurodytą informaciją 
apie išimtis, susijusią su sumomis, kurias 
reikėjo deklaruoti iki praėjusių metų 
pabaigos.

Or. fr

Pakeitimas 513
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 58 straipsnis Išbraukta.
Įsipareigojimų panaikinimo procedūra
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1. Komisija iš anksto informuoja
atitinkamą valstybę narę ir 
vadovaujančiąją instituciją, jei esama 
rizikos, kad įsipareigojimai bus panaikinti 
pagal 56 straipsnį.
2. Komisija, remdamasi sausio 31 d. 
turima informacija, informuoja valstybę 
narę ir vadovaujančiąją instituciją apie 
tai, kokia įsipareigojimų suma bus 
panaikinta pagal turimą informaciją.
3. Valstybė narė per du mėnesius pritaria 
panaikintinų įsipareigojimų sumai arba 
pateikia savo pastabas.
4. Valstybė narė iki birželio 30 d. 
Komisijai pateikia patikslintą finansavimo 
planą, kuriame atsižvelgiama į sumažintą 
atitinkamų finansinių metų veiksmų 
programos paramos sumą. Jei patikslintas 
planas nepateikiamas, Komisija peržiūri 
finansinį planą, sumažindama atitinkamų 
finansinių metų Fondo įnašą.
5. Komisija, priimdama įgyvendinimo 
aktus, iki rugsėjo 30 d. iš dalies pakeičia 
sprendimą, kuriuo patvirtinama veiksmų 
programa.

Or. fr

Pakeitimas 514
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
60 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

60a straipsnis
Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Komisija priima reikiamas finansines ir 
reglamentavimo nuostatas, jei reikia, 
perskirstydama biudžetą, numatydama 
išankstinį finansavimą arba pratęsdama 
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Reglamento (ES) Nr. 121/2012 galiojimą, 
kad būtų užtikrintas Europos pagalbos 
labiausiai skurstantiems asmenims 
programos tęstinumas 2013 ir 2014 m., 
jeigu bus vėluojama įgyvendinti šį 
reglamentą.

Or. fr

Pakeitimas 515
Pervenche Berès, Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
61 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

61a straipsnis
Pereinamasis laikotarpis

- Valstybės narės, kurios 2014 m. nori 
teikti paraišką paramai gauti iš Europos 
pagalbos labiausiai skurstantiems 
asmenims fondo, turi teisę tai daryti 
taikant supaprastintą procedūrą, jeigu:
i. Valstybės narės siunčia Europos 
Komisijai programą ir jos svarbiausias 
charakteristikas (tikslus, paramos gavėjų
sąrašą, specialius poreikius, susijusius su 
produktų kiekiu),
ii. Europos Komisija paskiria išteklius 
kiekvienai valstybei narei, kurie būtų 
pagrįsti pirmiau minėtomis programomis,
iii. Valstybės narės informuoja apie 
programos pokyčius ir paramos 
paskirstymo poveikį;
- Paramą maistu teikia Europos Komisija 
nemokamai;
- Ši supaprastinta procedūra taikoma iki 
2014 m. gruodžio 31 d.

Or. en
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Pakeitimas 516
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 [...] Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 517
Sergio Gutiérrez Prieto

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4.1.1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4.1.1. Veiksmų programos finansavimo 
planas, kuriame nurodomas metinis 
Fondo įsipareigojimas ir atitinkama 
veiksmų programos nacionalinio bendro 
finansavimo suma (EUR).

Išbraukta.

Or. es


