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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu.
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos pagalbos 
labiausiai skurstantiems asmenims fondo
(COM(2012) 0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2012) 0617),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 175 
straipsnio 3 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0358/2012),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Švedijos Karalystės Riksdago, Jungtinės Karalystės Lordų Rūmų ir 
Bendruomenių Rūmų ir Vokietijos Bundestago pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir 
proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, jog 
teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

– atsižvelgdamas į ... Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę1,

– atsižvelgdamas į ... Regionų komiteto nuomonę2

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto, 
Biudžeto kontrolės komiteto, Regioninės plėtros komiteto, Žemės ūkio ir kaimo plėtros 
komiteto bei Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomones (A7-0000/2013),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. pažymi, kad pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra priimamo akto nurodytas finansinis 
paketas turėtų būti laikomas orientaciniu ir bus užbaigtas pasiekus susitarimą dėl 2014–
2020 m. daugiametės finansinės programos;

3. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

4. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

                                               
1 OL C ... (Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).
2 OL C ... (Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).



PE504.202v01-00 6/36 PR\925480LT.doc

LT

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) 2010 m. beveik ketvirtadaliui 
(119,6 mln.) europiečių grėsė skurdas 
arba socialinė atskirtis. Tai apytiksliai 
4 milijonais daugiau nei praeitais metais; 

Or. en

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Europos benamystės tipologijos 
(angl. European typology of 
homelessness, ETHOS) apibrėžtis –
galimas atspirties taškas siekiant 
paskirstyti lėšas įvairių kategorijų itin 
skurstantiems žmonėms;

Or. en

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Fondas ir susijusios veiklos 
programos pirmiausia turėtų derėti su 
Europos socialine ir aplinkosaugine 
politika, pavyzdžiui, kova su 
diskriminacija ir maisto švaistymu;

Or. en

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) norėdama nustatyti tinkamą finansinę 
programą, Komisija įgyvendinimo aktais 

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

turėtų objektyviai ir skaidriai kiekvienai 
valstybei narei kasmet paskirstyti visus 
išteklius, atsižvelgdama į skurdo ir 
materialinio nepritekliaus lygio skirtumus, 
pavyzdžiui, į santykinio skurdo ribą;

Or. en

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) siekiant veiksmingiausiu ir 
tinkamiausiu būdu reaguoti į įvairius 
poreikius ir geriau padėti labiausiai 
skurstantiems asmenims, visuose Fondo 
etapuose turėtų būti taikomas partnerystės 
principas;

Or. en

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(12) kad būtų galima gerinti kiekvienos 
veiksmų programos kokybę ir struktūrą ir 
įvertinti Fondo efektyvumą ir 
veiksmingumą, turėtų būti atliekami ex 
ante ir ex post vertinimai. Šiuos vertinimus 
turėtų papildyti santykinio skurdo 
valstybėse narėse ir paramą pagal veiksmų 
programas gavusių labiausiai skurstančių 
asmenų tyrimai ir, prireikus, vertinimas 
programavimo laikotarpiu. Atliekant 
vertinimus turėtų būti griežtai laikomasi 
privatumo ir duomenų apsaugos taisyklių.
Turėtų būti nustatyti valstybių narių ir 
Komisijos šios srities įsipareigojimai;
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Or. en

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) kaip pabrėžta Eurostato tyrime 
„Materialinio nepritekliaus vertinimas 
ES. Visų gyventojų rodikliai ir vaikų 
rodikliai“ (angl. Measuring material 
deprivation in the EU - Indicators for 
the whole population and child-specific 
indicators), atlikta svarbių tyrimų, 
susijusių su materialiniu nepritekliumi –
dėl to artimoje ateityje bus galima rinkti 
išsamesnius duomenis apie materialiai 
skurstančius namų ūkius, suaugusiuosius 
ir vaikus;

Or. en

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento, kuriuo nustatomas bendras 
žemės ūkio rinkų organizavimas, 
[pasiūlyme] (Bendras bendro žemės ūkio 
rinkų organizavimo reglamentas)5

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

(17) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento, kuriuo nustatomas bendras 
žemės ūkio rinkų organizavimas, 
[pasiūlyme] (Bendras bendro žemės ūkio 
rinkų organizavimo reglamentas)5

nustatyta, kad taikant intervencines 
priemones perkami produktai gali būti 
perduodami maisto skirstymo labiausiai 
skurstantiems Sąjungos gyventojams 
programai, jei toje programoje numatyta 
tokia galimybė. Atsižvelgiant į tai, kad tam 
tikromis aplinkybėmis ekonomiškai 
palankiausia būtų gauti maistą naudojant, 
perdirbant ar parduodant tokias atsargas, 
tokia galimybė turėtų būti numatyta šiame 
reglamente. Lėšos, gautos iš su tokiomis 
atsargomis susijusių sandorių, turėtų būti 
naudojamos labiausiai skurstančių asmenų 
reikmėms. Siekdama užtikrinti 
efektyviausią intervencinių atsargų ir su 
jomis susijusių įplaukų panaudojimą 
Komisija turėtų pagal Reglamento (ES) 
Nr. [CMO] 19 straipsnio e dalį priimti 
įgyvendinamuosius aktus, kuriais 
nustatoma intervencinių atsargų produktų 
naudojimo, perdirbimo ar pardavimo 
labiausiai skurstantiems asmenims skirtos 
programos tikslais tvarka;

Or. en

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) siekiant užtikrinti visapusišką 
visuomenės paramą labiausiai 
skurstantiems žmonėms, valstybės narės 
turėtų pašalinti kliūtis, susijusias su 
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maisto produktais arba pagrindinėmis 
vartojimo prekėmis, kuriuos įmonės 
dovanoja maisto bankams, pilietinės 
visuomenės organizacijoms ir kitiems 
susijusiems subjektams;

Or. en

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(18) būtina nustatyti, kokių rūšių veiksmų, 
laikomų Fondo remiama technine pagalba, 
galima imtis Komisijos ir valstybių narių 
iniciatyva; Sprendimas dėl to turėtų būti 
priimtas glaudžiai bendradarbiaujant su 
vadovaujančiosiomis institucijomis ir 
organizacijomis partnerėmis; 

Or. en

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
42 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42a) Fondas turėtų prisidėti prie 
valstybių narių pastangų užkirsti kelią 
benamystei, laikydamasis 2011 m. rugsėjo 
14 d. Europos Parlamento rezoliucijos dėl 
ES benamystės strategijos1;
_____________
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0383.

Or. en

Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 straipsnis 2 straipsnis

Taikomos šios apibrėžtys: Šio reglamento tikslu vartojamų terminų
apibrėžtys:

Or. en

Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 straipsnis 2 straipsnis
1) „labiausiai skurstantys asmenys“ – tai 
fiziniai asmenys, atskiri asmenys, šeimos, 
namų ūkiai ar tokių asmenų grupės, kurie 
pagal nacionalinių kompetentingų 
institucijų patvirtintus arba organizacijų 

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

organizacijomis partnerėmis, apibrėžtus ir 
minėtų nacionalinių kompetentingų 
institucijų patvirtintus kriterijus įvardijami 
ar pripažįstami remtinais;

Or. en

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 straipsnis 2 straipsnis
7) „galutinis gavėjas“ – tai labiausiai 
skurstantys asmenys, gaunantys maistą 
arba prekes ir (arba) besinaudojantys 
papildomomis priemonėmis;

7) „galutinis gavėjas“ – tai labiausiai 
skurstantys asmenys, t. y. žmonės, kuriems 
gresia materialinis nepriteklius ir maisto 
stygius, ypač benamiai žmonės, vaikai ir 
namų ūkiai, kuriuose gyvena vaikų, 
gaunantys maistą arba prekes ir (arba) 
besinaudojantys papildomomis 
priemonėmis;

Or. en
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Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 7 punkto i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 straipsnis 2 straipsnis
i) „papildomos priemonės“ – tai 
priemonės, kurios apima daugiau nei 
maisto produktų ir prekių išskirstymą; jų 
tikslas – įveikti socialinę atskirtį ir gerinti 
galutinių gavėjų gyvenimo sąlygas, 
stengiantis iš naujo integruoti juos į 
visuomenę ir suteikti jiems galimybę 
gyventi savarankišką ir nepriklausomą 
gyvenimą;

Or. en

Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 straipsnis 3 straipsnis
1. Fondas skatina socialinę sanglaudą 
Sąjungoje, padėdamas siekti strategijos 
„Europa 2020“ skurdo mažinimo tikslo –
žmonių, kuriems gresia skurdas ir socialinė 
atskirtis, skaičių sumažinti bent 20 mln. 
Fondas, teikdamas nefinansinę pagalbą 
labiausiai skurstantiems žmonėms, padeda 
siekiant konkretaus tikslo – Sąjungoje 
sumažinti itin didelį skurdą patiriančių 
žmonių skaičių. Pažanga, padaryta siekiant 
šio tikslo, bus vertinama pagal Fondo
pagalbą gaunančių asmenų skaičių.

1. Fondas skatina socialinę sanglaudą 
Sąjungoje, padėdamas siekti strategijos 
„Europa 2020“ skurdo mažinimo tikslo –
žmonių, kuriems gresia skurdas ir socialinė 
atskirtis, skaičių sumažinti bent 20 mln. 
Fondas, teikdamas nefinansinę pagalbą 
labiausiai skurstantiems žmonėms, padeda 
siekiant konkretaus tikslo – Sąjungoje 
sumažinti itin didelį skurdą patiriančių 
žmonių skaičių ir skatinti tvarius 
sprendimus siekiant panaikinti maisto 
stygių. Pažanga, padaryta siekiant šio 
tikslo, bus vertinama pagal apčiuopiamą
pagalbą ir pagalbą taikant papildomas 
priemones gaunančių asmenų skaičių, taip 
pat jos poveikį labiausiai skurstantiems 
žmonėms skirtoms paramos sistemoms.



PR\925480LT.doc 15/36 PE504.202v01-00

LT

Or. en

Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 straipsnis 4 straipsnis
1. Fondo lėšomis remiamos nacionalinės 
sistemos, per kurias, pasitelkus valstybių 
narių atrinktas organizacijas partneres, 
labiausiai skurstantiems asmenims
tiekiami maisto produktai ir pagrindinės 
vartojimo prekės, skirtos asmeniniam 
benamių asmenų arba vaikų vartojimui.

1. Fondo lėšomis remiamos nacionalinės 
sistemos, per kurias, pasitelkus valstybių 
narių atrinktas organizacijas partneres, 
tiekiami sveiki maisto produktai ir 
pagrindinės vartojimo prekės, įskaitant 
pradedančiųjų komplektus, skirtos 
asmeniniam galutinių gavėjų vartojimui.

Or. en

Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 straipsnis 4 straipsnis
2. Fondo lėšomis gali būti remiamos 
papildomos priemonės, kuriomis 
papildomas maisto ir prekių tiekimas ir 
skatinama socialinė labiausiai skurstančių 
asmenų įtrauktis.

2. Fondo lėšomis gali būti remiamos 
papildomos priemonės, įskaitant 
bandomuosius projektus, kuriomis 
papildomas maisto ir prekių tiekimas ir 
skatinama socialinė labiausiai skurstančių 
asmenų įtrauktis ir sveikesnė gyvensena 
bei mityba ir siekiama apsaugoti jų 
žmogiškąjį orumą. 

Or. en

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 straipsnis 4 straipsnis
3. Fondo lėšomis skatinamas tarpusavio 
mokymasis, tinklų kūrimas ir gerosios 
praktikos sklaida nefinansinės pagalbos 
labiausiai skurstantiems asmenims srityje.

3. Fondo lėšomis skatinamas tarpusavio 
mokymasis, tinklų kūrimas ir gerosios 
praktikos sklaida nefinansinės pagalbos 
labiausiai skurstantiems asmenims srityje
kuriant Europos masto politikos 
orientavimo, susijusio su pagrindinėmis 
Fondo sritimis, sistemą.

Or. en

Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 straipsnis 5 straipsnis
14) Fondo parama įgyvendinama
Komisijai ir valstybėms narėms glaudžiai 
bendradarbiaujant.

3. Fondo parama teikiama glaudžiai 
bendradarbiaujant Komisijai ir valstybėms 
narėms, taip pat pilietinei visuomenei ir 
organizacijoms partnerėms 
atstovaujančioms institucijoms

Or. en

Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 straipsnis 5 straipsnis
4a. Norėdamos parengti veiklos 
programas, valstybės narės glaudžiai 
bendradarbiauja su kompetentingomis 
regioninėmis, vietos ir kitomis valdžios 
institucijomis, taip pat įstaigomis, 
atstovaujančiomis pilietinei visuomenei, 
įskaitant kovos su skurdu organizacijas ir 
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organizacijas partneres, atstovaujančias 
labiausiai skurstančių žmonių interesams, 
ir organizacijas, kurios dalyvauja 
skirstant materialinę pagalbą 
skurstantiesiems.

Or. en

(Reikėtų ištaisyti neteisingą Komisijos pasiūlymo angliškos versijos numeraciją.)

Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 straipsnis 5 straipsnis
17) Pagal atitinkamos atsakomybės sritis 
Komisija ir valstybės narės užtikrina 
derinimą su Europos socialiniu fondu ir 
kitomis Sąjungos politikos sritimis bei 
priemonėmis.

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

Or. en

(Reikėtų ištaisyti neteisingą Komisijos pasiūlymo angliškos versijos numeraciją.)

Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 straipsnis 5 straipsnis
21) Komisija ir valstybės narės užtikrina, 
kad įvairiais Fondo įgyvendinimo etapais 
būtų skatinama moterų ir vyrų lygybė bei 
atsižvelgiama į lyčių integracijos aspektą. 
Valstybės narės ir Komisija imasi 
atitinkamų priemonių, kad sudarant 
galimybes gauti Fondo pagalbą būtų 
užkirstas kelias diskriminacijai dėl lyties, 
rasinės ar etninės kilmės, religijos ar 
tikėjimo, negalios, amžiaus arba 

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

Or. en

(Reikėtų ištaisyti neteisingą Komisijos pasiūlymo angliškos versijos numeraciją.)

Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 straipsnis 5 straipsnis
22) Fondo finansuojami veiksmai atitinka 
taikytiną Sąjungos ir nacionalinę teisę. 
Visų pirma, Fondo parama gali būti 
naudojama tik Sąjungos vartotojų produktų 
saugos teisės aktus atitinkančiam maistui ar 
prekėms finansuoti.

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

Or. en

(Reikėtų ištaisyti neteisingą Komisijos pasiūlymo angliškos versijos numeraciją.)

Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 11 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 straipsnis 5 straipsnis
11a. Maisto produktų pasirinkimas 
pagrįstas subalansuotos mitybos 
principais ir prisideda prie galutinių 
gavėjų sveikatos ir geros savijautos. 
Renkantis maisto produktus ir, tam tikrais 
atvejais, prekes taip pat atsižvelgiama į 
klimato ir aplinkos aspektus, visų pirma 
siekiant mažinti maisto švaistymą.

Or. en

(Reikėtų ištaisyti neteisingą Komisijos pasiūlymo angliškos versijos numeraciją.)
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Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 12 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 straipsnis 5 straipsnis
23) Valstybės narės ir paramos gavėjos 
pasirenka maisto produktus ir prekes, 
remdamosi objektyviais kriterijais. 
Renkantis maisto produktus ir, tam tikrais 
atvejais, prekes atsižvelgiama į klimato ir 
aplinkos aspektus, visų pirma siekiant 
mažinti maisto švaistymą.

12. Valstybės narės ir paramos gavėjos 
pasirenka maisto produktus ir prekes, 
remdamosi objektyviais kriterijais, 
įskaitant mitybos gaires. Renkantis maisto 
produktus ir, tam tikrais atvejais, prekes 
atsižvelgiama į klimato, sveikatos ir 
aplinkos aspektus. 

Or. en

(Reikėtų ištaisyti neteisingą Komisijos pasiūlymo angliškos versijos numeraciją.)

Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 12 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 straipsnis 5 straipsnis
12a. Komisija, valstybės narės ir 
organizacijos partnerės prisideda prie 
kovos su maisto švaistymu kiekvienu 
platinimo grandinės etapu.

Or. en

Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 straipsnis 6 straipsnis
3. Vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. ... 
(BNR) ir nepažeisdama šio straipsnio 4 

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

dalies, Komisija įgyvendinimo aktais 
priima sprendimą, kuriuo visus išteklius 
suskirsto pagal valstybes nares ir pagal 
metus, atsižvelgdama į naujausius
Eurostato nustatytus kriterijus:

Or. en

Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 straipsnis 6 straipsnis
a) labai didelį skurdą patiriančių asmenų 
skaičių;

a) labai didelį materialinį nepriteklių, ypač 
maisto stygių, patiriančių asmenų skaičių;

Or. en

Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 straipsnis 7 straipsnis
a) įvardija ir pagrindžia pasirinktą (-as) 
materialinio nepritekliaus problemą (-as), 
kuri (-ios) bus sprendžiama (-os) pagal 
veiksmų programą, ir aprašo kiekvieną 
konkrečią materialinio nepritekliaus 
problemą, nurodydamos pagrindinius 
ypatumus ir maisto ar prekių skirstymo 
tikslus bei teiktinas papildomas priemones, 
atsižvelgiant į ex ante vertinimo, atlikto 
pagal 14 straipsnį, rezultatus;

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

Or. en
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Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 straipsnis 9 straipsnis
1. Valstybė narė gali pateikti prašymą 
pakeisti veiksmų programą. Kartu 
pateikiama pakeista veiksmų programa ir 
pakeitimo pagrindimas.

1. Valstybė narė gali pateikti prašymą 
pakeisti veiksmų programą. Kartu 
pateikiama pakeista veiksmų programa ir 
pakeitimo pagrindimas.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Platforma Bendradarbiavimas ir gerosios praktikos 
mainai;

Or. en

Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10 straipsnis 10 straipsnis
1. Komisija, siekdama palengvinti patirties 
mainus, sustiprinti pajėgumus ir sudaryti 
sąlygas tinklams kurti, taip pat siekdama 
palengvinti atitinkamų nefinansinės 
pagalbos teikimo labiausiai skurstantiems 
asmenims rezultatų sklaidą, įsteigia 
Sąjungos lygmens platformą.

1. Komisija, siekdama palengvinti patirties 
mainus, sustiprinti pajėgumus, sudaryti 
sąlygas tinklams kurti ir naujovėms
pritaikyti, taip pat siekdama palengvinti 
atitinkamų rezultatų, susijusių su Fondu,
sklaidą, įsteigia Sąjungos lygmens 
platformą.

Or. en
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Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10 straipsnis
1a. Šiuo atžvilgiu Komisija taip pat 
palengvina tarpvalstybinę veiklą, 
pavyzdžiui, pažintinius vizitus ir 
tarpusavio vertinimus, kurioje dalyvauja 
organizacijos partnerės.

Or. en

Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10 straipsnis 10 straipsnis
2. Be to, bent kartą per metus Komisija 
Sąjungos lygmeniu dėl Fondo paramos 
įgyvendinimo konsultuojasi su 
organizacijoms partnerėms 
atstovaujančiomis organizacijomis.

2. Be to, bent kartą per metus Komisija 
Sąjungos lygmeniu dėl Fondo paramos 
įgyvendinimo konsultuojasi su 
organizacijoms partnerėms 
atstovaujančiomis organizacijomis ir po to 
pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

Or. en

Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
III antraštinės dalies 10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a straipsnis
Nacionalinis stebėsenos komitetas
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1. Valstybės narės įsteigia stebėsenos 
komitetą, siekdamos užtikrinti veiksmingą 
savo veiklos programos įgyvendinimą.
2. Minėtą stebėsenos komitetą sudaro 
kompetentingos regioninės, vietos ir kitos 
valdžios institucijos, taip pat įstaigos, 
atstovaujančios pilietinei visuomenei, 
įskaitant kovos su skurdu organizacijas, 
organizacijas partneres, atstovaujančias 
labiausiai skurstančių žmonių interesams, 
ir organizacijas, kurios dalyvauja 
skirstant materialinę pagalbą 
skurstantiesiems.

Or. en

Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11 straipsnis 11 straipsnis
8a. Komisija pristato metinių ir galutinių 
įgyvendinimo ataskaitų santrauką 
Europos Parlamentui ir Tarybai.

Or. en

Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12 straipsnis 12 straipsnis
1. 2014–2022 m. Komisija ir kiekviena 
valstybė narė kasmet susitinka, nebent 
susitarta kitaip, įgyvendinant veiksmų 
programą padarytai pažangai įvertinti; 
vertindamos jos atsižvelgia į metinę 
įgyvendinimo ataskaitą ir prireikus 11 
straipsnio 7 dalyje nurodytas Komisijos 

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

Or. en

Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12 straipsnis 12 straipsnis
3. Valstybė narė užtikrina, kad į visas po 
posėdžio Komisijos pateiktas pastabas būtų 
tinkamai atsižvelgta.

3. Valstybė narė užtikrina, kad į visas po 
posėdžio Komisijos pateiktas pastabas būtų 
tinkamai atsižvelgta, ir jomis remiasi 
ateinančių ar, atitinkamai, vėlesnių metų 
įgyvendinimo ataskaitoje.

Or. en

Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14 straipsnis

fa) tikėtinas indėlis siekiant Fondo tikslų;

Or. en

Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14 straipsnis
fb) veiksmingas suinteresuotųjų subjektų, 
įskaitant pilietinę visuomenę ir NVO, 
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įtraukimas į veiklos programos kūrimą ir 
įgyvendinimą.

Or. en

Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15 straipsnis 15 straipsnis
1. Programavimo laikotarpiu 
vadovaujančioji institucija gali vertinti 
veiksmų programos veiksmingumą ir 
efektyvumą.

1. Programavimo laikotarpiu 
vadovaujančioji institucija vertina veiksmų 
programos veiksmingumą ir efektyvumą.

Or. en

Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15 straipsnis 15 straipsnis
2. 2017 ir 2021 m. vadovaujančioji 
institucija atlieka struktūrinį galutinių 
gavėjų tyrimą pagal Komisijos patvirtintą 
pavyzdį. Komisija šį šabloną patvirtina 
įgyvendinimo aktu. Šis įgyvendinimo aktas
priimamas laikantis 60 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos patariamosios procedūros.

2. 2017 ir 2021 m. vadovaujančioji 
institucija atlieka struktūrinį galutinių 
gavėjų tyrimą pagal Komisijos patvirtintą 
pavyzdį. Komisija, pasitarusi su 
suinteresuotomis šalimis, patvirtina 
įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomas 
šablonas. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 60 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos patariamosios procedūros.

Or. en

Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15 straipsnis 15 straipsnis
3. Komisija gali savo iniciatyva vertinti 
veiksmų programas.

3. Komisija gali savo iniciatyva vertinti 
veiksmų programas.
(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15 straipsnis

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

Or. en

Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17 straipsnis 17 straipsnis
1. Valstybės narės teikia informaciją apie 
Fondo remiamus veiksmus ir tuos 
veiksmus viešina. Informacija turi būti 
skiriama labiausiai skurstantiems 
asmenims, žiniasklaidai ir visuomenei. 
Joje pabrėžiamas Sąjungos vaidmuo ir 
užtikrinama, kad Fondo parama būtų 
aiškiai matoma.

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

Or. en
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Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17 straipsnis 17 straipsnis
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, ir 
tokiu būdu, kad nebūtų stigmatizuojami 
galutiniai gavėjai, išskyrus atvejus, kai tai 
neįmanoma dėl maisto ar prekių skirstymo 
aplinkybių.

Or. en

Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendras finansavimas Finansavimas

Or. en

Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18 straipsnis 18 straipsnis
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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. en

Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18 straipsnis 18 straipsnis
2. Komisijos sprendime, kuriuo 
patvirtinama veiksmų programa, 
nustatoma veiksmų programai taikytina 
bendro finansavimo norma ir didžiausia 
galima Fondo paramos suma.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18 straipsnis 18 straipsnis

3a. Sąjungos parama, skiriama kaip 
tarpiniai ir galutinio likučio mokėjimai, 
neviršija maksimalios Fondo paramos 
sumos, kaip nustatyta Komisijos 
sprendime, kuriuo patvirtinama veiklos 
programa.

Or. en

Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnis
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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:
h) atitinkama valstybė narė įvedė eurą ir 
gauna makrofinansinę paramą iš 
Sąjungos pagal Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 407/20107;
i) atitinkama valstybė narė neįvedė euro ir 
gauna vidutinio laikotarpio finansinę 
paramą pagal Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 332/20028;
j) 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. en

Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21 straipsnis 21 straipsnis
Benamiams arba vaikams skirto maisto ir 
prekių gali įsigyti pačios organizacijos 
partnerės.

Galutinių gavėjų asmeniniam naudojimui
skirto maisto ir prekių gali įsigyti pačios 
organizacijos partnerės.

Or. en

Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21 straipsnis 21 straipsnis
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. Jomis papildoma 
programa ir dėl to nesumažinamas 
valstybėms narėms skirtas biudžetas.

Or. en

Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21 straipsnis 21 straipsnis
4. Materialinė pagalba labiausiai 
skurstantiems asmenims teikiama 
nemokamai.

4. Apskritai maistas ir materialinė pagalba 
labiausiai skurstantiems asmenims 
teikiama nemokamai. Jei numatyta pagal 
veiklos programą, organizacijos partnerės 
gali prašyti galutinių gavėjų sumokėti ne 
daugiau nei 10 proc. maisto produkto ar 
prekės rinkos kainos.

Or. en

Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies o punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

24 straipsnis 24 straipsnis
o) benamiams arba vaikams skirto maisto 
ir pagrindinių asmeninio vartojimo prekių 
pirkimo išlaidos;

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

Or. en

Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies p punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

24 straipsnis 24 straipsnis
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 

p) 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;
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išlaidų normą;

Or. en

Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies r punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

24 straipsnis 24 straipsnis
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 ar netiesiogiai teikiančios 
materialinę pagalbą galutiniams gavėjams, 
išlaidos, nustatomos taikant fiksuoto 
dydžio 5 proc. a punkte nurodytų išlaidų 
normą;

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Strategijoje „Europa 2020“ Europos Sąjunga užsibrėžė tikslą iki 2020 m. sumažinti žmonių, 
kuriems gresia skurdas ir socialinė atskirtis, skaičių bent 20 mln. 

Tačiau dėl ekonominės ir finansinės krizės skurdas ir socialinė atskirtis visoje Sąjungoje 
didėja. 2011 m. beveik 120 mln. europiečių – jų skaičius per dvejus metus padidėjo šešiems 
milijonais ir dabar sudaro beveik ketvirtadalį visų gyventojų – grėsė skurdas arba socialinė 
atskirtis. Daugiau nei 40 mln. patiria didelį materialinį nepriteklių. Vienas iš dešimties 
jaunesnių nei 60 metų žmonių gyvena namų ūkiuose, kuriuose darbo intensyvumas mažas.

Vienas pagrindinių materialinio nepritekliaus požymių – negalėjimas gauti pakankamai 
tinkamos kokybės maisto. 43 mln. europiečių neišgali kas antrą dieną valgyti mėsos, vištienos 
ar žuvies (arba vegetariškų pakaitalų) – šį poreikį Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) 
apibrėžia kaip vieną pagrindinių. Vaikai ypač jautriai reaguoja į maisto stygių ir prastos 
mitybos modeliai gali neigiamai paveikti smegenų vystymąsi ir gebėjimą mokytis bei jų 
sveikatą ateityje. 

Itin sunki materialinio nepritekliaus forma – benamystė. Ją sudėtinga vertinti kiekybiškai, 
tačiau, remiantis vienais skaičiavimais, 2009–2010 m.  namų visoje Sąjungoje neturėjo apie 
4,1 mln. žmonių. Dėl krizės benamystės mastas didėja ir vis daugiau šeimų su vaikais, jaunų 
suaugusiųjų (iki 20 proc. Danijoje ir 15 proc. Nyderlanduose) ir iš migrantų šeimų kilusių 
žmonių tampa benamiais.

2011 m. daugiau nei 25 mln. Sąjungoje gyvenančių vaikų grėsė skurdas ir socialinė atskirtis. 
Beveik šeši milijonai vaikų neturi naujų (nedėvėtų) drabužių ir beveik penki milijonai neturi 
dviejų porų tinkamo dydžio batų. Bendra Europos socialinė ir ekonominė ateitis iš dalies 
priklauso nuo mūsų gebėjimo įveikti sunkumų perdavimo iš kartos į kartą problemą, visgi 
mūsų vaikams gresia didesnis skurdo ar socialinės atskirties pavojus negu visiems žmonėms 
(27,1 proc., palyginti su 23,5 proc.). Tik penkiose valstybėse narėse (Kipre, Danijoje, 
Suomijoje, Slovėnijoje ir Švedijoje) tikimybė patirti skurdą ar socialinę atskirtį vaikams buvo 
mažesnė negu likusiai visuomenės daliai. Iš tikrųjų net tada, kai skurdo ar socialinės atskirties 
rizika apskritai stabili, rizika vaikams didėja (pvz., Vokietijoje). Tikėtina, kad materialinį 
nepriteklių patiriantys vaikai mokysis prasčiau nei geriau gyvenantys jų bendraamžiai ir 
nerealizuos visų savo galimybių.

Tuo pačiu dėl ekonominės ir finansinės krizės sumažėjo daugelio valstybių narių galimybės 
remti žmones, kuriems gresia skurdas ir socialinė atskirtis. 2011 m. rizikos grupėje atsidūrusių 
žmonių skaičius buvo toks pat kaip 2008 m. ir dauguma valstybių narių nedaro jokios 
pažangos, kad iki 2020 m. pasiektų savo nacionalinius tikslus skurdo ir socialinės atskirties 
srityje. 

Pagrindinė Sąjungos priemonė, kurios paskirtis – remti įsidarbinimo galimybes, kovoti su 
skurdu ir skatinti įtrauktį, yra ir bus Europos socialinis fondas (ESF). Tačiau, remiantis 
loginiu ESF užimtumo skatinimo pagrindu, žmonės, kurių poreikiai patys pagrindiniai, dažnai 
pernelyg nutolę nuo darbo rinkos (pvz., vaikai) arba pernelyg atskirti, kad galėtų pasinaudoti 
jos intervencinėmis priemonėmis (pvz., benamiai).
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Nuo 1987 m. ES koordinuoja Pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims (angl. Aid for Most 
Deprived Persons, MDP) programą, kad suteiktų valstybėms narėms galimybę skirstyti viešas 
perteklinio maisto atsargas (intervencines atsargas) kaip pagalbą maistu. 2011 m. MDP 
programos pagalba pasinaudojo beveik 19 mln. žmonių. Dalyvaujančių valstybių narių 
skaičius nuo devynių 2001 m. išaugo iki dvidešimties 2012 m.; be to, kai kurios valstybės 
narės, pavyzdžiui, Vokietija, Nyderlandai, Jungtinė Karalystė ir Danija, iš pradžių dalyvavo 
programoje, o vėliau šito atsisakė. Be kelių ES remiamų mažos apimties socialinių 
eksperimentinių projektų šiuo metu MDP programa yra vienintelė ES, pagal kurią padedama 
visuomenės užribyje atsidūrusiems žmonėms. Nuo MDP sukūrimo ji tapo svarbia paramos 
priemone organizacijoms, teikiančioms pagalbą maistu. Nors pagal programą niekada nebuvo 
siekiama spręsti maisto stygiaus problemos valstybėse narėse, organizacijos, užsiimančios su 
MDP programa susijusia veikla ir teikiančios papildomas paslaugas, nurodo, kad šios paramos 
nuspėjamumas labai svarbus jų veiksmams – taip suteikiama galimybė mobilizuoti savanorius 
ir palengvinti prieigą prie kitų finansavimo šaltinių ir (arba) pagalbos natūra ir daryti tam 
įtaką. 

Tačiau pastaraisiais metais baigiantis intervencinėms atsargoms ir atsižvelgiant į tai, kad, 
tikėtina, ateityje tokių atsargų nebus, MDP programa prarado savo pirminį loginį pagrindą ir 
2013 m. pabaigoje bus nutraukta. Atsižvelgiant į paklausą, MDP programos nutraukimas šių 
metų pabaigoje nesukūrus naujos programos, kuria ji būtų pakeista, keltų didelę grėsmę 
paramos maistu programoms daugelyje valstybių narių. Stambios labdaros ir pilietinės 
visuomenės organizacijos, atstovaujančios maisto bankams, taip pat su vaikais ir benamiais 
bei jų vardu dirbančios organizacijos ne kartą ragino, kad ES parama turi būti teikiama ir po 
2013 m. Tokios pat nuomonės laikosi ir Europos Parlamentas, Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetas, Regionų komitetas ir regioninės bei vietos valdžios institucijos 
visoje Sąjungoje. 

Pagrindiniai siūlomo Fondo aspektai

Teisinis šio pasiūlymo pagrindas yra Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
175 straipsnio 3 dalis. Ja numatomas „specialių veiksmų“, nesusijusių su struktūriniais 
fondais, priėmimas, padedantis „stiprinti jos [ES] ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą“ (SESV 174 straipsnis).

Naudojantis 2014–2020 m. laikotarpiui pasiūlytomis 2,5 mlrd. EUR Fondo lėšomis būtų 
sukurta nauja išsamesnė priemonė, remiant nacionalines sistemas iš dalies pagrįsta MDP 
programos patirtimi, pagal kurią būtų kovojama su maisto stygiumi ir kartu dalis jos išteklių 
būtų skirta materialinei pagalbai ne maisto produktais benamiams ir (arba) vaikams, taip pat 
pagalbinėms socialinės asmenų, kuriems teikiama pagalba, reintegracijos priemonėms.

Fondo pagalba būtų tiesiogiai skirta labiausiai skurstantiems asmenims ar namų ūkiams 
valstybėse narėse, kurių būtinybę gauti paramą nustatytų nacionalinės valdžios institucijos ar 
organizacijos partnerės, arba netiesiogiai – teikiant maisto produktus ir prekes benamiams ar 
vaikams. Valstybės narės planuotų ir teiktų pagalbą atsižvelgdamos į nacionalines sistemas, o 
paramos skyrimo kriterijai būtų valstybių narių ar organizacijų partnerių atsakomybė. 

Fondo veikla būtų įgyvendinama taikant pasidalijamojo valdymo principą, pagrįstą 
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supaprastinta sanglaudos politikos įgyvendinimo sistema (t. y. viena kiekvienos valstybės 
narės septynerių metų trukmės veiksmų programa, supaprastintų išlaidų galimybių 
naudojimas ir racionalus finansų valdymas). Organizacijos partnerės būtų viešos įstaigos ar 
NVO; jos teiktų pagalbą tiesiogiai ir taip pat imtųsi papildomų socialinės įtraukties priemonių.  

Išvada

Numatyta šio siūlomo Fondą parama neturėtų būti laikoma visapusiškos politikos, kuri 
reikalinga norint sumažinti ir ilgainiui panaikinti skurdą, pakaitalu. Tai lieka tiek Sąjungos, 
tiek valstybių narių iššūkiu.

Be to, šiam Fondui siūlomi ypač riboti ištekliai ir jų toli gražu nepakanka. Apskaičiuota, kad 
visoje Sąjungoje Fondu kasmet pasinaudotų du milijonai žmonių arba tik viena dvidešimtoji 
didelį materialinį nepriteklių patiriančių žmonių (ir apytikriai keturi milijonai, atsižvelgiant į 
galimą sverto poveikį). Palyginimui: JAV žemės ūkio departamentas išleidžia apytiksliai 
100 mlrd. USD per metus, kad padėtų reikalavimus atitinkantiems namų ūkiams, moterims, 
kūdikiams ir vaikams patenkinti savo maisto poreikius. 

Tai pasakius, Komisijos pasiūlymas yra sveikintinas. Naujasis Fondas suteiks galimybę 
Sąjungai toliau prisidėti prie kai kurių sunkiausių formų skurdo ir socialinės atskirties 
mažinimo Europoje. Šiuo atžvilgiu ypač sveikintini specialūs Komisijos pasiūlymai, susiję su 
mokėjimais paramos gavėjams (39 straipsnis) ir išankstiniu finansavimu (41 straipsnis). Taip 
pat palankiai vertinamos pastangos supaprastinti įgyvendinimo procedūras: administracinė 
našta, ypač organizacijoms partnerėms, turėtų būti minimali. 

Didžiausią dėmesį skiriant žmonėms, kuriems gresia materialinis nepriteklius ir maisto 
stygius, ypač benamiams, vaikams ir namų ūkiams, kuriuose gyvena vaikų, ir pagalbinėms 
socialinės įtraukties priemonėms, bus kovojama su sunkiausių ir rimčiausių formų 
nepritekliumi, stiprinamos esamos ir planuojamos ES pastangos šiose srityse. 

Siūloma Europos Sąjungos platforma suteiktų galimybę valstybėms narėms, organizacijoms 
partnerėms ir kitiems mokytis vieniems iš kitų ir ugdyti strategiškesnį požiūrį į kovą su 
skurdu ir socialine atskirtimi.

Be to, taip būtų prisidedama prie kitų sričių ES politikos, pavyzdžiui, visuomenės sveikatos ir 
maisto švaistymo politikos, įgyvendinimo.

Apskritai, nepaisant jam būdingų apribojimų, Fondas turi potencialo atlikti svarbų vaidmenį 
gerinant visuomenės užribyje atsidūrusių žmonių, ypač benamių, materialinį nepriteklių 
patiriančių vaikų gyvenimą, taip pat materialiai skurstančių namų ūkių, kuriuose gyvena 
vaikų, sąlygas ir padėti jiems gyventi oriai. Jis galėtų padėti daugeliui žmonių išbristi iš 
skurdo ir, kai tinkama, įsidarbinti ir tokiu būdu prisidėti prie strategijoje „Europa 2020“ 
išdėstytų užimtumo ir socialinės įtraukties tikslų įgyvendinimo.

Turint omenyje (didėjantį) skurdo ir socialinės atskirties lygį Sąjungoje ir tai, kad Fondas 
suteiktų pridėtinės vertės Europai, ši nauja iniciatyva ir būtina, ir visiškai pagrįsta, ypač 
atsižvelgiant į strategiją „Europa 2020“ ir esamas bei būsimas iniciatyvas, susijusias su vaikų 
skurdu ir benamyste.
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Pagal 2010 m. Eurobarometro tyrimą po nedarbo Europos Sąjungos piliečiai kovą su skurdu 
laiko pačiu svarbiausiu iššūkiu, su kuriuo susiduria Sąjunga. 

Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje kaip pagrindinės Sąjungos vertybės nurodytos 
pagarba žmogaus orumui ir solidarumas. Tos pačios sutarties 3 straipsnyje nurodomas 
Sąjungos tikslas „skatinti taiką, savo vertybes ir savo tautų gerovę“ ir Sąjungos 
įsipareigojimas siekti socialinės pažangos, kovoti už socialinį teisingumą ir apsaugoti vaiko 
teises. 

Rėmimasis MDP programos patirtimi įgyvendinant naująjį Europos pagalbos labiausiai 
skurstantiems asmenims fondą būtų praktinė pagrindinių Sąjungos vertybių ir principų 
išraiška ir akivaizdus fakto, kad Sąjunga pasiryžusi dalyvauti kovoje su skurdo ir socialinės 
atskirties iššūkiais, pripažinimas.


