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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Vistrūcīgāko 
personu atbalstīšanas fondu
(COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0617),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 175. panta 
3. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0358/2012),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā pamatotos atzinumus, kurus saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes 
principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedzis Zviedrijas Riksdāgs, 
Apvienotās Karalistes parlamenta Lordu palāta un Pārstāvju palāta, un Vācijas Bundestāgs 
un kuros norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas … atzinumu1,

– ņemot vērā Reģionu komitejas … atzinumu2,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu, kā arī Budžeta komitejas, 
Budžeta kontroles komitejas, Reģionālās attīstības komitejas, Lauksaimniecības un lauku 
attīstības komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumus 
(A7-0000/2013),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. norāda, ka tiesību akta priekšlikumā minētās finanšu apropriācijas ir uzskatāmas par 
orientējošām un to galīgais apmērs tiks precizēts, tiklīdz būs panākta vienošanās par 
daudzgadu finanšu shēmu 2014.−2020. gadam;

3. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

4. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

                                               
1 OV C ... / Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
2 OV C ... / Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Atbilstīgi 2010. gada 17. jūnija 
Eiropadomes secinājumiem, ar ko pieņēma 
Savienības gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes stratēģiju, Savienība 
un dalībvalstis ir izvirzījušas mērķi līdz 
2020. gadam vismaz par 20 miljoniem 
samazināt to cilvēku skaitu, kurus apdraud 
nabadzības un sociālās atstumtības risks.

(1) Atbilstīgi 2010. gada 17. jūnija 
Eiropadomes secinājumiem, ar ko pieņēma 
Savienības gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes stratēģiju (stratēģiju 
„Eiropa 2020”), Savienība un dalībvalstis 
ir izvirzījušas mērķi līdz 2020. gadam 
vismaz par 20 miljoniem samazināt to 
cilvēku skaitu, kurus apdraud nabadzības 
un sociālās atstumtības risks.

Or. en

Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) 2010. gadā aptuveni ceturto daļu 
eiropiešu (119,6 miljonus) apdraudēja 
nabadzība vai sociālā atstumtība. Tas ir 
par aptuveni 4 miljoniem vairāk nekā 
pagājušajā gadā. 

Or. en

Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Eiropas Vistrūcīgāko personu 
atbalstīšanas fondam (turpmāk “Fonds”) 
būtu jāstiprina sociālā kohēzija, veicinot 
nabadzības mazināšanu Savienībā ar 
atbalstu valsts shēmām, kas sniedz 

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

nefinansiālu palīdzību vistrūcīgākajām 
personām, lai mazinātu nenodrošinātību ar 
pārtiku, bērnu un mājsaimniecību ar 
bērniem bezpajumtniecību un materiālo 
nenodrošinātību.

Or. en

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Eiropas bezpajumtniecības un 
mājokļu trūkuma tipoloģijas (ETHOS) 
definēšana ir iespējams sākotnējais 
pasākums, uz kura pamata tiktu piešķirts 
finansējums dažādu kategoriju ārkārtīgi 
trūcīgiem cilvēkiem.

Or. en

Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Fonda darbībā un ar to saistīto 
darbības programmu īstenošanā būtu jo 
īpaši jāievēro Eiropas sociālās un vides 
politikas nostādnes, piemēram, attiecībā 
uz cīņu pret diskrimināciju un cīņu pret 
pārtikas izšķērdēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
7. apsvērums



PE504.202v01-00 8/36 PR\925480LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai izveidotu atbilstošu finanšu shēmu, 
Komisijai, izmantojot objektīvu un 
caurredzamu metodi, kas ņem vērā 
atšķirības starp nabadzību un materiālo 
nenodrošinātību, ar īstenošanas aktiem 
būtu jānosaka kopējo resursu sadalījums pa 
gadiem un dalībvalstīm.

(7) Lai izveidotu atbilstošu finanšu shēmu, 
Komisijai, izmantojot objektīvu un 
pārredzamu metodi, kas ņem vērā 
atšķirības starp nabadzību un materiālo 
nenodrošinātību, piemēram, relatīvo 
nabadzības slieksni, ar īstenošanas aktiem 
būtu jānosaka kopējo resursu sadalījums pa 
gadiem un dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Lai visefektīvāk un visatbilstīgāk 
reaģētu uz dažādām vajadzībām un 
vislabāk sasniegtu vistrūcīgākās personas, 
visos Fonda darbības posmos būtu 
jāievēro partnerības princips.

Or. en

Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai uzlabotu katras darbības 
programmas kvalitāti un plānojumu un 
novērtētu Fonda efektivitāti un lietderību, 
jāveic ex ante un ex post izvērtēšana. Šī 
izvērtēšana būtu jāpapildina ar 
apsekojumiem par vistrūcīgākajām 
personām, kas saņēmušas atbalstu no 
darbības programmas, un vajadzības 
gadījumā ar izvērtēšanu plānošanas 
periodā. Saistībā ar to būtu jānosaka 

(12) Lai uzlabotu katras darbības 
programmas kvalitāti un plānojumu un 
novērtētu Fonda efektivitāti un lietderību, 
jāveic ex ante un ex post izvērtēšana. Šī 
izvērtēšana būtu jāpapildina ar 
apsekojumiem par relatīvo nabadzību 
dalībvalstīs un par vistrūcīgākajām 
personām, kas saņēmušas atbalstu no 
darbības programmas, un vajadzības 
gadījumā ar izvērtēšanu plānošanas 
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dalībvalstu un Komisijas atbildība. periodā. Veicot izvērtēšanu, būtu stingri 
jāievēro privātuma un datu aizsardzības 
noteikumi. Saistībā ar to būtu jānosaka 
dalībvalstu un Komisijas atbildība.

Or. en

Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12 a) Kā uzsvērts Eurostat pētījumā 
„Materiālās nenodrošinātības noteikšana 
Eiropas Savienībā — rādītāji par visiem 
iedzīvotājiem un rādītāji par bērniem”, ir 
veikts nopietns apsekojums par materiālo 
nenodrošinātību, un tas tuvākajā laikā 
ļaus iegūt precīzākus datus par materiāli 
nenodrošinātām mājsaimniecībām, 
pieaugušajiem un bērniem.

Or. en

Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai Savienības resursiem 
nodrošinātu daudzkāršotāja efektu, 
nepieciešams noteikt maksimālo 
līdzfinansējuma apmēru, ko no Fonda 
piešķir darbības programmām, un 
vienlaikus būtu jāuzlabo to dalībvalstu 
situācija, kuras uz laiku saskārušās ar 
budžeta grūtībām.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Eiropas Parlamenta un Padomes 
regula [priekšlikums], ar ko izveido 
lauksaimniecības produktu tirgu kopīgo 
organizāciju (vienotā KTO regula), paredz, 
ka produktus, kas iepirkti publiskā sektora 
intervencē, var realizēt, darot tos pieejamus 
vistrūcīgākajām personām adresētai 
pārtikas izdalīšanas shēmai, ja vien 
attiecīgā shēma to paredz. Ņemot vērā, ka 
atkarībā no apstākļiem pārtikas ieguve no 
šādu krājumu izmantošanas, apstrādes vai 
pārdošanas varētu būt ekonomiski 
vislabākais variants, šajā regulā ir lietderīgi 
paredzēt tādu iespējamību. Summas, ko 
iegūst darījumos, kas skar šādus krājumus, 
būtu jāizmanto vistrūcīgāko personu
interesēs, un tās nebūtu jāizmanto, lai 
mazinātu dalībvalstu pienākumu 
līdzfinansēt programmu. Lai intervences 
krājumu un no tiem gūto ienākumu 
izmantošana būtu iespējami efektīva, 
Komisijai saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. [KTO] 19. panta e) punktu būtu 
jāpieņem īstenošanas akti, ar ko iedibina 
procedūru, kā izmantot, apstrādāt vai 
pārdot produktus no intervences krājumiem 
vistrūcīgāko personu programmas 
vajadzībām.

(17) Eiropas Parlamenta un Padomes 
regula [priekšlikums], ar ko izveido 
lauksaimniecības produktu tirgu kopīgo 
organizāciju (vienotā KTO regula), paredz, 
ka produktus, kas iepirkti publiskā sektora 
intervencē, var realizēt, darot tos pieejamus 
vistrūcīgākajām personām adresētai 
pārtikas izdalīšanas shēmai, ja vien 
attiecīgā shēma to paredz. Ņemot vērā, ka 
atkarībā no apstākļiem pārtikas ieguve no 
šādu krājumu izmantošanas, apstrādes vai 
pārdošanas varētu būt ekonomiski 
vislabākais variants, šajā regulā ir lietderīgi 
paredzēt tādu iespējamību. Summas, ko 
iegūst darījumos, kas skar šādus krājumus, 
būtu jāizmanto vistrūcīgāko personu 
interesēs. Lai intervences krājumu un no 
tiem gūto ienākumu izmantošana būtu 
iespējami efektīva, Komisijai saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. [KTO] 19. panta 
e) punktu būtu jāpieņem īstenošanas akti, 
ar ko iedibina procedūru, kā izmantot, 
apstrādāt vai pārdot produktus no 
intervences krājumiem vistrūcīgāko 
personu programmas vajadzībām.

Or. en

Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17 a) Lai nodrošinātu sabiedrībā plašu 
atbalstu vistrūcīgākajām personām, 
dalībvalstīm būtu jānovērš šķēršļi, kas 
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rodas uzņēmumiem, ziedojot pārtikas 
produktus un pirmās nepieciešamības 
preces pārtikas bankām, pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām un citiem 
iesaistītajiem dalībniekiem.

Or. en

Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Nepieciešams precizēt rīcības veidus, 
ko kā tehnisku palīdzību, ko atbalsta 
Fonds, var veikt pēc Komisijas un pēc 
dalībvalstu iniciatīvas.

(18) Nepieciešams precizēt rīcības veidus, 
ko kā tehnisku palīdzību, ko atbalsta 
Fonds, var veikt pēc Komisijas un pēc 
dalībvalstu iniciatīvas. Par to būtu jālemj 
ciešā sadarbībā ar vadošajām iestādēm un 
partnerorganizācijām. 

Or. en

Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Šī regula ievēro pamattiesības un ņem 
vērā principus, kas jo īpaši atzīti Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā, tostarp 
respektēt cilvēka cieņu un privātās un 
ģimenes dzīves neaizskaramību, tiesības uz 
personas datu aizsardzību, bērnu un vecu 
cilvēku tiesības, vīriešu un sieviešu 
līdztiesību, kā arī uz diskriminācijas 
aizliegumu. Šī regula jāpiemēro saskaņā ar 
minētajām tiesībām un principiem.

(41) Šī regula ievēro pamattiesības un ņem 
vērā principus, kas jo īpaši atzīti Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā, tostarp 
respektēt cilvēka cieņu un privātās un 
ģimenes dzīves neaizskaramību, tiesības uz 
personas datu aizsardzību, bērnu tiesības, 
tiesības uz sociālo palīdzību un palīdzību 
mājokļa jomā, vecu cilvēku tiesības, 
vīriešu un sieviešu līdztiesību, kā arī uz 
diskriminācijas aizliegumu. Šī regula 
jāpiemēro saskaņā ar minētajām tiesībām 
un principiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
42.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42 a) Fondam būtu jāpalīdz dalībvalstīm 
to centienos novērst bezpajumtniecību 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
2011. gada 14. septembra rezolūciju par 
ES bezpajumtniecības stratēģiju1.
_____________
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0383.

Or. en

Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. pants 2. pants

Piemēro šādas definīcijas: Šajā regulā izmanto šādas definīcijas:

Or. en

Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. pants 2. pants
1. „vistrūcīgākās personas” ir fiziskas 
personas — indivīdi, ģimenes, 
mājsaimniecības vai grupas, kurās ietilpst 
šādi cilvēki —, kuru nepieciešamība pēc 
palīdzības noteikta pēc objektīviem 
kritērijiem, ko pieņēmušas valsts 

1. „vistrūcīgākās personas” ir fiziskas 
personas — indivīdi, ģimenes, 
mājsaimniecības vai grupas, kurās ietilpst 
šādi cilvēki —, kuru nepieciešamība pēc 
palīdzības noteikta pēc objektīviem 
kritērijiem, ko noteikušas valsts 
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kompetentās iestādes vai ko noteikušas 
partnerorganizācijas un apstiprinājušas 
minētās kompetentās iestādes;

kompetentās iestādes sadarbībā ar 
partnerorganizācijām un apstiprinājušas 
minētās valsts kompetentās iestādes;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. pants 2. pants
2. “partnerorganizācijas” ir publikā sektora 
institūcijas vai bezpeļņas organizācijas, kas 
tieši vai ar citu partnerorganizāciju 
starpniecību piegādā pārtiku vai preces 
vistrūcīgākajām personām un kā darbības 
izvēlējusies vadošā iestāde saskaņā ar 
29. panta 3. punkta b) apakšpunktu;

2. “partnerorganizācijas” ir publikā sektora 
institūcijas vai bezpeļņas organizācijas, kas 
tieši vai ar citu partnerorganizāciju 
starpniecību piegādā pārtiku un/vai preces 
vistrūcīgākajām personām un kā darbības 
izvēlējusies vadošā iestāde saskaņā ar 
29. panta 3. punkta b) apakšpunktu;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. pants 2. pants
7. „galīgais saņēmējs” ir vistrūcīgākā 
persona, kas saņem pārtiku vai preces 
un/vai izmanto papildpasākumus;

7. „galīgais saņēmējs” ir vistrūcīgākā 
persona — proti, persona, kam draud 
materiāla nenodrošinātība un 
nenodrošinātība ar pārtiku, jo īpaši 
bezpajumtnieki, bērni un mājsaimniecības 
ar bērniem —, kas saņem pārtiku vai 
preces un/vai izmanto papildpasākumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 7.punkts – i) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. pants 2. pants

(i) „papildpasākumi” ir pasākumi, ar 
kuriem īsteno vairāk nekā pārtikas un 
citu preču izsniegšanu un kuru mērķis ir 
pārvarēt sociālo atstumtību un uzlabot 
galīgo saņēmēju dzīves apstākļus, lai 
reintegrētu viņus sabiedrībā un sniegtu 
viņiem iespēju pašiem noteikt savu dzīvi 
un būt neatkarīgiem; 

Or. en

Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. pants 3. pants
1. Fonds veicina sociālo kohēziju 
Savienībā, palīdzot saskaņā ar stratēģiju 
“Eiropa 2020” sasniegt mērķi samazināt 
nabadzību vismaz par 20 miljoniem 
cilvēku, kurus apdraud nabadzības un 
sociālās atstumtības risks. Sniedzot 
nefinansiālu palīdzību vistrūcīgākajām 
personām, Fonds palīdz sasniegt konkrēto 
mērķi Savienībā mazināt nabadzības 
ļaunākās formas. To, cik lielā mērā mērķis 
sasniegts, mērī ar to cilvēku skaitu, kas 
saņem palīdzību no Fonda.

1. Fonds veicina sociālo kohēziju 
Savienībā, palīdzot saskaņā ar stratēģiju 
“Eiropa 2020” sasniegt mērķi samazināt 
nabadzību vismaz par 20 miljoniem 
cilvēku, kurus apdraud nabadzības un 
sociālās atstumtības risks. Sniedzot 
nefinansiālu palīdzību vistrūcīgākajām 
personām, Fonds palīdz sasniegt konkrēto 
mērķi Savienībā mazināt nabadzības 
ļaunākās formas un veicināt ilgtspējīgu 
risinājumu izmantošanu pārtikas trūkuma 
izskaušanai. To, cik lielā mērā mērķis 
sasniegts, mērī ar to cilvēku skaitu, kas 
saņem materiālu palīdzību un palīdzību no 
papildpasākumiem, kā arī šīs palīdzības 
ietekmi uz vistrūcīgākajām personām 
paredzētajām atbalsta struktūrām.

Or. en
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Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. pants 4. pants
1. Fonds atbalsta valsts shēmas, kurās ar 
dalībvalstu atlasītu partnerorganizāciju 
starpniecību vistrūcīgākajam personām
tiek izdalīti pārtikas produkti un pirmās 
nepieciešamības preces, kas domāti 
personīgai lietošanai bezpajumtniekiem vai 
bērniem.

1. Fonds atbalsta valsts shēmas, kurās ar 
dalībvalstu atlasītu partnerorganizāciju 
starpniecību tiek izdalīti veselīgi pārtikas 
produkti un pirmās nepieciešamības preces, 
tai skaitā sākuma komplekti, kas domāti 
galīgo saņēmēju personīgai lietošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. pants 4. pants
2. Fonds var atbalstīt papildpasākumus, kas 
papildina pārtikas un preču piegādi, 
veicinot vistrūcīgāko personu sociālo 
iekļautību.

2. Fonds var atbalstīt papildpasākumus, tai 
skaitā izmēģinājuma projektus, kas 
papildina pārtikas un preču piegādi, 
veicinot vistrūcīgāko personu sociālo 
integrāciju un veselīgāku dzīvesveidu un 
uzturu un aizsargājot viņu cilvēka cieņu. 

Or. en

Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. pants 4. pants
3. Vistrūcīgākajam personām paredzētas 3. Vistrūcīgākajam personām paredzētas 
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nefinansiālas palīdzības jomā Fonds 
veicina savstarpēju mācīšanos, 
sabiedriskus sakarus un labas prakses 
izplatīšanu.

nefinansiālas palīdzības jomā Fonds 
veicina savstarpēju mācīšanos, 
sabiedriskus sakarus un labas prakses 
izplatīšanu, veidojot Eiropas sistēmu 
politikas pamatnostādņu izstrādei Fonda 
galvenajās darbības jomās. 

Or. en

Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. pants 5. pants
14. Atbalstu no Fonda īsteno, cieši 
sadarbojoties Komisijai un dalībvalstīm.

3. Atbalstu no Fonda sniedz, cieši 
sadarbojoties Komisijai un dalībvalstīm, kā 
arī struktūrām, kas pārstāv pilsonisko 
sabiedrību un partnerorganizācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
5. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. pants 5. pants

4.a Gatavojot darbības programmas, 
dalībvalstis cieši sadarbojas ar 
kompetentajām reģionālajām, vietējām un 
citām valsts iestādēm, kā arī ar 
struktūrām, kas pārstāv pilsonisko 
sabiedrību, tai skaitā organizācijām, kas 
cīnās pret nabadzību, 
partnerorganizācijām, kas pārstāv 
vistrūcīgāko cilvēku intereses, un 
organizācijām, kas iesaistījušās 
materiālās palīdzības izsniegšanā 
vistrūcīgākajiem cilvēkiem.
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Or. en

(Komisijas priekšlikuma angļu valodas versijā ir jālabo nepareiza numerācija.)

Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. pants 5. pants
17. Atbilstoši savai atbildībai Komisija un 
dalībvalstis nodrošina koordināciju ar 
Eiropas Sociālo fondu un citām Savienības 
politikas jomām un instrumentiem.

6. Atbilstoši savai atbildībai Komisija un 
dalībvalstis nodrošina koordināciju ar 
Eiropas Sociālo fondu un citām Savienības 
politikas jomām un instrumentiem, jo īpaši 
Savienības darbībām veselības jomā.

Or. en

(Komisijas priekšlikuma angļu valodas versijā ir jālabo nepareiza numerācija.)

Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums
5. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. pants 5. pants
21. Komisija un dalībvalstis nodrošina, lai 
tiktu veicināta vīriešu un sieviešu 
līdztiesība un dzimumu perspektīvas 
integrēšana dažādos Fonda īstenošanas 
posmos. Komisija un dalībvalstis attiecīgi 
rīkojas, lai nepieļautu, ka iegūstot piekļuvi 
Fondam, tiek pieļauta diskriminācija 
dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, 
reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, 
vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ.

10. Komisija un dalībvalstis nodrošina, lai 
tiktu veicināta vīriešu un sieviešu 
līdztiesība un dzimumu perspektīvas 
integrēšana dažādos Fonda īstenošanas 
posmos. Komisija un dalībvalstis attiecīgi 
rīkojas, lai nepieļautu, ka iegūstot piekļuvi 
Fondam un ar to saistītām programmām 
un darbībām, tiek pieļauta diskriminācija 
dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, 
reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, 
vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ.

Or. en

(Komisijas priekšlikuma angļu valodas versijā ir jālabo nepareiza numerācija.)



PE504.202v01-00 18/36 PR\925480LV.doc

LV

Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
5. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. pants 5. pants
22. Fonda finansētās darbības atbilst 
piemērojamajiem Savienības un valstu 
tiesību aktiem. Proti, Fondu var izmantot 
vienīgi tam, lai atbalstītu tādas pārtikas vai 
preču izdalīšanu, kuras atbilst Savienības 
tiesību aktiem par patēriņa produktu 
drošumu.

11. Fonda finansētās darbības atbilst 
piemērojamajiem Savienības un valstu 
tiesību aktiem. Proti, Fondu var izmantot 
vienīgi tam, lai atbalstītu tādas pārtikas vai 
preču izdalīšanu, kuras atbilst Savienības 
tiesību aktiem par patēriņa produktu 
drošumu un kuras palīdz nodrošināt 
veselīgu dzīvesveidu un uzturu.

Or. en

(Komisijas priekšlikuma angļu valodas versijā ir jālabo nepareiza numerācija.)

Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
5. pants – 11.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. pants 5. pants
11.a Pārtikas produktus izvēlas, 
pamatojoties uz līdzsvarota uztura 
principiem, un ar tiem jāpalīdz nodrošināt 
galīgo saņēmēju veselību un labklājību. 
Pārtikas produktu un attiecīgā gadījumā 
preču atlases kritērijos ņem vērā arī 
klimata un vides aspektus, tiecoties 
mazināt pārtikas atkritumu apmēru.

Or. en

(Komisijas priekšlikuma angļu valodas versijā ir jālabo nepareiza numerācija.)

Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
5. pants – 12. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. pants 5. pants
23. Dalībvalstis un saņēmējinstitūcijas 
izvēlas pārtikas produktus un preces pēc 
objektīviem kritērijiem. Pārtikas produktu 
un attiecīgā gadījumā preču atlases 
kritērijos ņem vērā arī klimata un vides 
aspektus, tiecoties mazināt pārtikas 
atkritumu daudzumu.

12. Dalībvalstis un saņēmējinstitūcijas 
izvēlas pārtikas produktus un preces pēc 
objektīviem kritērijiem, tai skaitā uztura 
vadlīnijām. Pārtikas produktu un attiecīgā 
gadījumā preču atlases kritērijos ņem vērā 
arī klimata, veselības un vides aspektus. 

Or. en

(Komisijas priekšlikuma angļu valodas versijā ir jālabo nepareiza numerācija.)

Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
5. pants – 12.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. pants 5. pants
12.a Komisija, dalībvalstis un 
partnerorganizācijas iesaistās cīņā pret 
pārtikas izšķērdēšanu visos izdales ķēdes 
posmos.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. pants 6. pants
3. Neskarot šā panta 4. punktu, Komisija ar 
īstenošanas aktiem pieņem lēmumu, kurā 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. … (CPR) 
84. panta 5. punktu nosaka kopējo resursu 
sadalījumu pa gadiem un dalībvalstīm, 
ņemot vērā šādus Eurostat noteiktos 

3. Neskarot šā panta 4. punktu, Komisija ar 
īstenošanas aktiem pieņem lēmumu, kurā 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. … (CPR) 
84. panta 5. punktu nosaka kopējo resursu 
sadalījumu pa gadiem un dalībvalstīm, 
ņemot vērā jaunākos Eurostat noteiktos 
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rādītājus: rādītājus:

Or. en

Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. pants 6. pants
a. to iedzīvotāju skaits, kuri cieš no dziļas 
materiālās nenodrošinātības;

a. to iedzīvotāju skaits, kuri cieš no dziļas 
materiālās nenodrošinātības, jo īpaši 
nenodrošinātības ar pārtiku;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 1. daļa – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. pants 7. pants
a. ņemot vērā saskaņā ar 14. pantu veiktās 
ex ante izvērtēšanas rezultātus, to 
izraudzīto risināmo materiālās 
nenodrošinātības veidu norāde un 
atlasīšanas pamatojums, uz kuriem attiecas 
darbības programma, un katra šā risināmā 
materiālās nenodrošinātības veida galveno 
īpatnību apraksts, un pārtikas vai preču 
izdalīšanas mērķi, un nodrošināmie 
papildpasākumi;

a. ņemot vērā saskaņā ar 14. pantu veiktās 
ex ante izvērtēšanas rezultātus, to 
izraudzīto risināmo materiālās 
nenodrošinātības veidu norāde un 
atlasīšanas pamatojums, uz kuriem attiecas 
darbības programma, un katra šā risināmā 
materiālās nenodrošinātības veida galveno 
īpatnību apraksts, un pārtikas, jo īpaši 
svaigu augļu, dārzeņu, pilngraudu un 
pākšaugu produktu, vai preču izdalīšanas 
mērķi, un nodrošināmie papildpasākumi;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. pants 9. pants
1. Dalībvalsts var iesniegt pieprasījumu 
grozīt darbības programmu. Tam pievieno 
pārstrādāto darbības programmu, kā arī 
grozījumu pamatojumu.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums
10. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Platforma Sadarbība un labas prakses apmaiņa

Or. en

Grozījums Nr. 38
Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. pants 10. pants
1. Komisija izveido Savienības līmeņa 
platformu, kuras uzdevums ir veicināt 
pieredzes apmaiņu, spēju veidošanu un
sakarus, kā arī izplatīt attiecīgos rezultātus 
vistrūcīgākajām personām paredzētās 
nefinansiālās palīdzības jomā.

1. Komisija izveido Savienības līmeņa 
platformu, kuras uzdevums ir veicināt 
pieredzes apmaiņu, spēju veidošanu, 
sakarus un jauninājumus, kā arī izplatīt ar 
Fonda darbību saistītos attiecīgos 
rezultātus.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums
10. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. pants
1.a Šajā sakarībā Komisija arī veicina 
transnacionālas darbības, piemēram, 
mācību braucienus un salīdzinošu 
izvērtēšanu, iesaistot tajās 
partnerorganizācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. pants 10. pants
2. Turklāt par to, kā tiek īstenots atbalsts 
no Fonda, vismaz reizi gadā Komisija 
apspriežas ar organizācijām, kuras pārstāv 
partnerorganizācijas Savienības līmenī.

2. Turklāt par to, kā tiek īstenots atbalsts 
no Fonda, vismaz reizi gadā Komisija 
apspriežas ar organizācijām, kuras pārstāv 
partnerorganizācijas Savienības līmenī, un 
pēc tam par to ziņo Eiropas Parlamentam 
un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Regulas priekšlikums
III sadaļa – 10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a pants
Valsts uzraudzības komiteja

1. Dalībvalstis izveido uzraudzības 
komiteju, lai nodrošinātu savas darbības 
programmas efektīvu īstenošanu.
2. Uzraudzības komitejas sastāvā tiek 
iekļautas kompetentās reģionālās, vietējās 
un citas valsts iestādes, kā arī struktūras, 
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kas pārstāv pilsonisko sabiedrību, tai 
skaitā organizācijas, kas cīnās pret 
nabadzību, partnerorganizācijas, kas 
pārstāv vistrūcīgāko cilvēku intereses, un 
organizācijas, kas iesaistījušās materiālās 
palīdzības izsniegšanā vistrūcīgākajiem 
cilvēkiem.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Regulas priekšlikums
11. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. pants 11. pants
8.a Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ikgadējo 
izpildes ziņojumu un galīgo izpildes 
ziņojumu kopsavilkumu.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. pants 12. pants
1. Ja vien nav citāda vienošanās, Komisija 
un katra dalībvalsts no 2014. līdz 
2022. gadam ik gadu tiekas sanāksmē, lai, 
ņemot vērā gada īstenošanas ziņojumu un 
attiecīgā gadījumā 11. panta 7. punktā 
minētās Komisijas piezīmes, izvērtētu 
darbības programmas īstenošanas gaitu.

1. Ja vien nav citādas vienošanās, Komisija 
un katra dalībvalsts, kā arī valsts 
struktūras, kas pārstāv pilsonisko 
sabiedrību un partnerorganizācijas, no 
2014. līdz 2022. gadam ik gadu tiekas 
sanāksmē, lai, ņemot vērā gada īstenošanas 
ziņojumu un attiecīgā gadījumā 11. panta 
7. punktā minētās Komisijas piezīmes, 
izvērtētu darbības programmas īstenošanas 
gaitu.

Or. en
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Grozījums Nr. 44
Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. pants 12. pants
3. Dalībvalsts nodrošina, lai pēc sanāksmes 
tiktu ņemti vērā Komisijas norādījumi.

3. Dalībvalsts nodrošina, lai pēc sanāksmes 
tiktu ņemti vērā Komisijas norādījumi, un 
informāciju par to iekļauj nākamā gada 
vai attiecīgā gadījumā nākamo gadu 
izpildes ziņojumos.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – fa) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14. pants

fa. ieguldījums Fonda mērķu īstenošanā 
paredzēto rezultātu sasniegšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – fb) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14. pants

(fb) ieinteresēto personu, tai skaitā 
pilsoniskās sabiedrības un NVO, efektīva 
iesaiste darbības programmas izstrādē un 
īstenošanā.

Or. en
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Grozījums Nr. 47
Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15. pants 15. pants
1. Plānošanas periodā vadošā iestāde var 
veikt izvērtēšanu, lai novērtētu darbības 
programmas lietderību un efektivitāti.

1. Plānošanas periodā vadošā iestāde veic
izvērtēšanu, lai novērtētu darbības 
programmas lietderību un efektivitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15. pants 15. pants
2. No 2017. līdz 2021. gadam vadošā 
iestāde atbilstīgi Komisijas izstrādātajam 
šablonam veic galīgo saņēmēju strukturētu 
apsekojumu. Komisija pieņem šablonu ar
īstenošanas aktu. Minēto īstenošanas aktu
pieņem saskaņā ar 60. panta 2. punktā 
minēto konsultēšanās procedūru.

2. No 2017. līdz 2021. gadam vadošā 
iestāde atbilstīgi Komisijas izstrādātajam 
šablonam veic galīgo saņēmēju strukturētu 
apsekojumu. Komisija pēc apspriešanās ar 
ieinteresētajām personām pieņem 
īstenošanas aktus, ar kuriem ievieš 
šablonu. Minētos īstenošanas aktus
pieņem saskaņā ar 60. panta 2. punktā 
minēto konsultēšanās procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 49
Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15. pants 15. pants
3. Komisija pēc savas iniciatīvas var 
izvērtēt darbības programmu.

3. Komisija pēc savas iniciatīvas var 
izvērtēt darbības programmas.
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Or. en

Grozījums Nr. 50
Regulas priekšlikums
15. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15. pants

3.a Komisija vēlākais līdz 2018. gada 
martam nāk klajā ar Fonda vidusposma 
novērtējumu un nosūta to Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17. pants 17. pants
1. Dalībvalstis sniedz informāciju par 
Fonda atbalstītajiem pasākumiem un 
popularizē tos. Informāciju adresē 
vistrūcīgākajām personām, plašsaziņas 
līdzekļiem un plašai sabiedrībai. Tajā 
norāda Savienības lomu un parāda Fonda 
ieguldījumu.

1. Dalībvalstis sniedz informāciju par 
Fonda atbalstītajiem pasākumiem un 
popularizē tos. Informāciju jo īpaši adresē 
vistrūcīgākajām personām, kā arī plašai 
sabiedrībai un plašsaziņas līdzekļiem. 
Tajā, nestigmatizējot galīgos saņēmējus,
norāda Savienības lomu un parāda Fonda 
ieguldījumu.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17. pants 17. pants
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1. Īstenojot darbību, saņēmējinstitūcijas un 
partnerorganizācijas informē sabiedrību par 
Fonda atbalstu, labi redzamā vietā, katrā 
pārtikas un preču izdalīšanas vietā un 
papildpasākumu veikšanas vietā izvietojot 
vismaz vienu plakātu ar informāciju par 
darbību (minimālais izmērs A3), tostarp 
par Savienības finansiālo atbalstu, izņemot 
gadījumus, kad konkrētajos apstākļos tas 
nav iespējams.

1. Īstenojot darbību, saņēmējinstitūcijas un 
partnerorganizācijas informē sabiedrību par 
Fonda atbalstu, labi redzamā vietā, katrā 
pārtikas un preču izdalīšanas vietā un 
papildpasākumu veikšanas vietā izvietojot 
vismaz vienu plakātu ar informāciju par 
darbību (minimālais izmērs A3), tostarp 
par Savienības finansiālo atbalstu, un to 
dara, nestigmatizējot galīgos saņēmējus, 
izņemot gadījumus, kad konkrētajos 
apstākļos tas nav iespējams.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Regulas priekšlikums
18. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdzfinansējums Finansējums

Or. en

Grozījums Nr. 54
Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18. pants 18. pants
1. Līdzfinansējuma likme darbības 
programmas līmenī nepārsniedz 85% no 
attiecināmajiem publiskā sektora 
izdevumiem.

1. Finansējuma likme darbības 
programmas līmenī ir 100 % no 
attiecināmajiem publiskā sektora 
izdevumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18. pants 18. pants
2. Komisijas lēmums, ar ko pieņem 
darbības programmu, nosaka
līdzfinansējuma likmi, kas piemērojama 
darbības programmai, un no Fonda 
piešķirtā atbalsta maksimālo summu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 56
Regulas priekšlikums
18. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18. pants 18. pants

3.a Savienības atbalsts, ko sniedz, veicot 
starpposma maksājumus un galīgā 
atlikuma maksājumus, nepārsniedz 
maksimālo Fonda sniegtā atbalsta 
summu, kā noteikts Komisijas lēmumā, ar 
ko apstiprina darbības programmu.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Regulas priekšlikums
19. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19. pants svītrots
Maksājumu palielinājums dalībvalstij, 
kam uz laiku ir budžeta grūtības
1. Pēc dalībvalsts pieprasījuma 
starpposma maksājumus un galīgā 
atlikuma maksājumus var palielināt par 
10 procentu punktiem virs 
līdzfinansējuma likmes, kas piemērojama 
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darbības programmai. Palielināto likmi, 
kas nevar būt lielāka par 100 %, piemēro 
maksājuma pieprasījumiem, kas attiecas 
uz pārskata periodu, kurā dalībvalsts ir 
iesniegusi pieprasījumu, un uz 
nākamajiem pārskata periodiem, kuru 
laikā, dalībvalsts atbilst vienam no šādiem 
nosacījumiem:
(h) ja attiecīgā dalībvalsts ir ieviesusi 
euro, tā saņem makrofinansiālo atbalstu 
no Savienības saskaņā ar Padomes 
Regulu (ES) Nr. 407/20107;
(i) ja attiecīgā dalībvalsts nav ieviesusi 
euro, tā saņem vidēja termiņa finansiālo 
palīdzību saskaņā ar Padomes Regulu 
(EK) Nr. 332/20028;
(j) finanšu palīdzību dara pieejamu 
dalībvalstij saskaņā ar Līgumu par 
Eiropas Stabilizācijas mehānisma izveidi.
2. Neatkarīgi no 1. punkta Savienības 
atbalsts, ko sniedz ar starpposma 
maksājumiem un galīgā atlikuma 
maksājumiem, nepārsniedz publiskā 
sektora atbalstu un maksimālo Fonda 
atbalsta summu, kas noteikts Komisijas 
lēmumā, ar ko apstiprina darbības 
programmu.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21. pants 21. pants
1. Pārtiku un preces bezpajumtniekiem vai 
bērniem var pirkt pašas 
partnerorganizācijas.

Pārtiku un preces galīgo lietotāju 
personīgajām vajadzībām var pirkt pašas 
partnerorganizācijas.

Or. en
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Grozījums Nr. 59
Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21. pants 21. pants
2. Pārtiku un preces var pirkt arī publiska 
sektora institūcija un bez maksas darīt 
pieejamas partnerorganizācijām. Tādā 
gadījumā pārtiku var iegūt no to 
intervences krājumos esošo produktu 
izmantošanas, apstrādes vai pārdošanas, 
kuri darīti pieejami saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. [KTO] 15. pantu, ja vien tas ir 
ekonomiski vislabākais variants un 
nesamērīgi nekavē pārtikas produktu 
piegādi partnerorganizācijām. Visas 
summas, kas iegūtas darījumos ar šiem 
krājumiem, izmanto vistrūcīgāko personu 
labā, un tās neizmanto, lai mazinātu šīs 
regulas 18. pantā dalībvalstīm noteikto 
pienākumu līdzfinansēt programmu.

2. Pārtiku un preces var pirkt arī publiska 
sektora institūcija un bez maksas darīt 
pieejamas partnerorganizācijām. Tādā 
gadījumā pārtiku var iegūt no to 
intervences krājumos esošo produktu 
izmantošanas, apstrādes vai pārdošanas, 
kuri darīti pieejami saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. [KTO] 15. pantu, ja vien tas ir 
ekonomiski vislabākais variants un 
nesamērīgi nekavē pārtikas produktu 
piegādi partnerorganizācijām. Visas 
summas, kas iegūtas darījumos ar šiem 
krājumiem, izmanto vistrūcīgāko personu 
labā. Šīs summas tiek izmantotas papildus 
programmai un tās neatvelk no 
dalībvalstīm piešķirtā budžeta.

Or. en

Grozījums Nr. 60
Regulas priekšlikums
21. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21. pants 21. pants
4. Šo materiālo palīdzību vistrūcīgākajām 
personām sniedz bez maksas.

4. Pārtikas un materiālo palīdzību 
vistrūcīgākajām personām parasti sniedz 
bez maksas. Ja tas tiek paredzēts darbības 
programnmā, partnerorganizācijas var 
prasīt galīgajiem saņēmējiem maksu par 
pārtikas produktiem vai precēm ne vairāk 
kā 10 % apmērā no to tirgus vērtības.

Or. en
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Grozījums Nr. 61
Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

24. pants 24. pants
(a) bezpajumtniekiem un bērniem
personīgai lietošanai paredzētās pārtikas un 
pirmās nepieciešamības preču pirkšanas 
izmaksas;

(a) galīgo saņēmēju personīgai lietošanai 
paredzētās pārtikas un pirmās 
nepieciešamības preču pirkšanas izmaksas;

Or. en

Grozījums Nr. 62
Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

24. pants 24. pants
(b) ja publiskā sektora institūcija pērk 
bezpajumtniekiem un bērniem personīgai 
lietošanai paredzēto pārtiku vai pirmās 
nepieciešamības preces un nodrošina ar 
tām partnerorganizācijas — izmaksas, kas 
rodas, pārtiku vai preces transportējot uz 
partnerorganizāciju noliktavām, pēc 
vienotas likmes 1 % apmērā no izmaksām, 
kas minētas a) apakšpunktā;

(b) ja publiskā sektora institūcija pērk 
galīgo saņēmēju personīgai lietošanai 
paredzēto pārtiku vai pirmās 
nepieciešamības preces un nodrošina ar 
tām partnerorganizācijas — izmaksas, kas 
rodas, pārtiku vai preces transportējot uz 
partnerorganizāciju noliktavām, pēc 
vienotas likmes 1 % apmērā no izmaksām, 
kas minētas a) apakšpunktā;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

24. pants 24. pants
(d) to sociālās iekļautības pasākumu 
izmaksas, kurus veikušas un deklarējušas 
partnerorganizācijas, kas tieši sniedz 

(d) to sociālās integrācijas pasākumu 
izmaksas, kurus veikušas un deklarējušas 
partnerorganizācijas, kas tieši vai netieši
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materiālo palīdzība vistrūcīgākajām 
personām, pēc vienotas likmes 5 % apmērā 
no izmaksām, kas minētas a) apakšpunktā;

sniedz materiālo palīdzība galīgajiem 
saņēmējiem, pēc vienotas likmes 5 % 
apmērā no izmaksām, kas minētas 
a) apakšpunktā;

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Stratēģijā „Eiropa 2020” Eiropas Savienība ir noteikusi sev mērķi līdz 2020. gadam par 
vismaz 20 miljoniem samazināt to cilvēku skaitu, kurus apdraud nabadzības vai sociālās 
atstumtības risks. 

Taču ekonomikas un finanšu krīze ir saasinājusi nabadzību un sociālo atstumtību visā 
Savienībā. Nabadzības vai sociālās atstumtības apdraudēto Eiropas iedzīvotāju skaits 
2011. gadā bija pieaudzis par sešiem miljoniem divu gadu laikā un sasniedzis 120 miljonus 
jeb gandrīz vienu ceturtdaļu no visa iedzīvotāju skaita. Vairāk nekā 40 miljoni cilvēku dzīvo 
ārkārtīgā trūkumā. Viens no desmit 60 gadus veciem iedzīvotājiem dzīvo mājsaimniecībā, 
kurai raksturīga zema nodarbinātība.

Viena no materiālās nenodrošinātības galvenajām iezīmēm ir nespēja iegādāties pienācīgas 
kvalitātes pārtiku pienācīgā daudzumā. PTO noteikto pamatvajadzību — ēdienreizi, kurā tiek 
pasniegta gaļa, vistas gaļa vai zivs (vai to veģetārs ekvivalents) un kura tiek nodrošināta katru 
otro dienu, — nevar atļauties 43 miljoni eiropiešu. Pārtikas trūkums īpaši ietekmē bērnus, un 
slikti ēšanas paradumi var negatīvi ietekmēt smadzeņu attīstību un spēju mācīties, kā arī 
turpmāko veselību. 

Materiālās nenodrošinātības īpaši nopietna izpausme ir bezpajumtniecība. Tās apmēru ir grūti 
noteikt, taču saskaņā ar vienām aplēsēm 2009.−2010. gadā bezpajumtnieku skaits visā 
Savienībā varētu būt 4,1 miljons. Krīzes dēļ bezpajumtniecības apmēri pieaug, un 
bezpajumtnieku vidū aizvien biežāk sāk parādīties ģimenes ar bērniem, jaunieši (Dānijā par 
20 % un Nīderlandē par 15 % vairāk) un cilvēki no migrantu vides.

Nabadzība un sociālā atstumtība 2011. gadā Savienībā draudēja vairāk nekā 25 miljoniem 
bērnu. Gandrīz sešiem miljoniem bērnu jāiztiek bez jauna (nelietota) apģērba un gandrīz 
pieciem miljoniem bērnu nav divu pāru atbilstīgā izmēra apavu. Eiropas kopējā sociālā un 
ekonomiskā nākotne ir daļēji atkarīga no mūsu spējas novērst nelabvēlīgu apstākļu mantošanu 
no paaudzes paaudzē, tomēr mūsu bērnus nabadzība vai sociālā atstumtība apdraud vairāk 
nekā visus iedzīvotājus kopumā (27,1 % salīdzinājumā ar 23,5 %). Tikai piecās dalībvalstīs 
(Kiprā, Dānijā, Somijā, Slovēnijā un Zviedrijā) bērnus nabadzība vai sociālā atstumtība 
apdraudēja mazāk nekā visus iedzīvotājus kopumā. Pat valstīs, kurās kopējā nabadzības vai 
sociālās atstumtības riska līmenis ir stabils, bērnu riska līmenis pieaug (piemēram, Vācijā). 
Bērniem, kas cieš no materiālās nenodrošinātības, ir mazāk iespēju nekā viņu vienaudžiem 
gūt labas sekmes mācībās un pieaugot pilnībā izmantot savu potenciālu.

Ekonomikas un finanšu krīze vienlaikus ir samazinājusi daudzu dalībvalstu spēju sniegt 
atbalstu cilvēkiem, kurus apdraud nabadzība un sociālā atstumtība. 2011. gadā apdraudēto 
iedzīvotāju skaits bija pieaudzis līdz 2008. gada līmenim, un lielākā daļā dalībvalstu neguva 
nekādus panākumus savu 2020. gadam noteikto nabadzības un sociālās atstumtības 
novēršanas mērķu sasniegšanā. 

Savienības galvenais instruments nodarbinātības iespēju atbalstam, cīņai pret nabadzību un 
integrācijas veicināšanai ir un paliks Eiropas Sociālais fonds (ESF). Tomēr ESF izmantotais 
„nodarbinātības aktivizēšanas” pamatojums šim mērķim kalpo vāji, jo cilvēki, kuriem 
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visvairāk vajadzīga palīdzība, bieži vien nevar tikt iekļauti darba tirgū (piemēram, bērni) vai 
arī ir pārlieku atstumti, lai gūtu labumu no ESF sniegtā atbalsta (piemēram, bezpajumtnieki).

Kopš 1987. gada ES ir īstenojusi Vistrūcīgākajām personām paredzētas palīdzības programmu 
(MDP), lai dotu dalībvalstīm iespēju atbrīvoties no pārtikas pārpalikuma valsts rezervēm 
(intervences krājumiem), izdalot tās kā pārtikas palīdzību. 2011. gadā MDP atbalstu saņēma 
19 miljoni cilvēku. Iesaistīto dalībvalstu skaits ir pieaudzis no deviņām valstīm 2001. gadā 
līdz divdesmit 2012. gadā, bet vairākas dalībvalstis, piemēram, Vācija, Nīderlande, Apvienotā 
Karaliste un Dānija, kuras sākotnēji piedalījās šajā programmā, to vairs nedara. Neņemot vērā 
dažus maza mēroga eksperimentālus projektus sociālajā jomā, kas saņem ES atbalstu, MDP
pašlaik ir vienīgā ES programma, kas cenšas palīdzēt sociāli atstumtiem cilvēkiem. Kopš tās 
izveides MDP ir kļuvusi par svarīgu atbalstu organizācijām, kas sniedz pārtikas palīdzību. Lai 
gan pārtikas trūkuma novēršana dalībvalstīs nekad nav bijis programmas galvenais mērķis, 
organizācijas, kas piedalās MDP un sniedz papildpakalpojumus, norāda, ka šā atbalsta 
paredzamība ir būtiski svarīga to darbībai, ļaujot izmantot brīvprātīgos un atvieglojot un 
palielinot iespēju iegūt citus finansējuma avotus un/vai materiālus ieguldījumus. 

Tomēr, pēdējos gados samazinoties intervences krājumiem un ņemot vērā prognozes par to, 
ka turpmāk šādi krājumi vispār nebūs pieejami, MDP ir zaudējusi savu sākotnēju darbības 
pamatu, un 2013. gadā tās darbību plānots beigt. Ņemot vērā pieprasījumu, MDP beigšana šā 
gada beigās, neaizstājot to ar jaunu programmu, ārkārtīgi nopietni apdraudētu pārtikas 
palīdzības programmu darbību daudzās dalībvalstīs. Lielas labdarības organizācijas un 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas pārstāv pārtikas bankas, kā arī organizācijas, kas 
strādā ar bērniem un bezpajumtniekiem un to interesēs, ir atkārtoti prasījušas ES turpināt 
sniegt atbalstu pēc 2013. gada. To ir prasījis arī Eiropas Parlaments, Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komiteja, Reģionu komiteja un reģionālās un vietējās varas iestādes visā 
Savienībā. 

Ierosinātā Fonda galvenie elementi

Šā priekšlikuma juridiskais pamats ir LESD 175. panta 3. punkts. Tajā paredzēts veikt īpašas 
rīcības, kas nav struktūrfondu kompetencē un kas „stiprina [ES] ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju” (LESD 174. pants).

Izveidojot EUR 2,5 miljardu vērtu fondu 2014.−2020. gada periodam, tiktu radīts jauns, 
plašāks instruments, kas daļēji pamatotos uz MDP īstenošanā gūto pieredzi un kas sniegtu 
atbalstu valsts shēmām, kuras risina pārtikas trūkuma problēmas, savukārt daļa no fonda 
resursiem tiktu paredzēta materiālai palīdzībai, kas tiktu sniegta kā pirmās nepieciešamības 
preces (ne pārtikas preces) bezpajumtniekiem un/vai bērniem, un papildpasākumiem, kas 
vērsti uz palīdzības saņēmēju sociālu reintegrāciju.

Fonda atbalsts būtu tiešā veidā paredzēts dalībvalstu vistrūcīgākajām personām vai 
mājsaimniecībām, kuru vajadzību pēc palīdzības būtu noteikušas valstu iestādes vai 
partnerorganizācijas, vai tiktu sniegts netieši kā pārtika un preces bezpajumtniekiem vai 
bērniem. Dalībvalstis plānotu un sniegtu palīdzību saskaņā ar valstu shēmām, un palīdzības 
sniegšanas kritēriju noteikšana būtu dalībvalstu vai partnerorganizāciju atbildība. 

Fonda pārvaldība būtu dalīta, pamatojoties uz vienkāršotu kohēzijas politikas īstenošanas 
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sistēmu (t. i. katra dalībvalsts īstenotu vienu septiņus gadus ilgu darbības programmu, tiktu 
izmantotas vienkāršotas izmaksu iespējas un racionalizēta finanšu pārvaldība). 
Partnerorganizācijas būtu valsts struktūras vai NVO, un tās sniegtu palīdzību tieši; tās īstenotu 
arī papildus paredzētus sociālās iekļaušanas pasākumus. . 

Secinājums

Nebūtu jāuzskata, ka ar palīdzību, kas tiek sniegta, izmantojot šo ierosināto fondu, tiktu 
aizstātas vispārējas politikas nostādnes, kuras nepieciešamas, lai samazinātu un pakāpeniski 
izskaustu nabadzību. Tas joprojām ir uzdevums, kas pildāms gan Eiropas Savienībai, gan tās 
dalībvalstīm.

Turklāt šim fondam ierosināto resursu apmērs ir ārkārtīgi ierobežots un ne tuvu pietiekams. 
Tiek lēsts, ka fonds gada laikā sniegtu palīdzību diviem miljoniem cilvēku visā Savienībā jeb 
vienai divdesmitajai daļai no ārkārtīgā trūkumā dzīvojošiem cilvēkiem (un aptuveni četri 
miljoni iedzīvotāju gūtu labumu no pastarpinātas dzīves apstākļu uzlabošanās). 
Salīdzinājumam ASV Lauksaimniecības departaments gadā iztērē aptuveni 
USD 100 miljardus, lai palīdzētu nodrošināt pārtiku mājsaimniecībām, sievietēm, zīdaiņiem 
un bērniem, kuriem ir tiesības šādu palīdzību saņemt. 

Tomēr, neņemot vērā visu iepriekš minēto, Komisijas priekšlikums ir vērtējams atzinīgi. 
Jaunais fonds dotu Savienībai iespēju turpināt mazināt nabadzības un sociālās atstumtības 
smagākās izpausmes Eiropā. Šajā sakarībā īpaši atzinīgi būtu jāvērtē konkrētie Komisijas 
priekšlikumi attiecībā uz maksājumiem saņēmējinstitūcijām (39. pants) un avansa 
maksājumiem (41. pants). Atzinīgi vērtējami arī centieni vienkāršot īstenošanas procedūras, 
maksimāli samazinot administratīvo slogu, jo īpaši partnerorganizācijām. 

Pievēršot lielāko uzmanību cilvēkiem, kuriem draud materiāla nenodrošinātība un pārtikas 
trūkums, jo īpaši bezpajumtniekiem, bērniem un mājsaimniecībām ar bērniem, kā arī 
papildinošiem sociālās iekļaušanas pasākumiem, tiktu mazinātas nenodrošinātības 
vissmagākās un nopietnākās izpausmes un arī pastiprināti pašreiz īstenotie un plānotie ES 
centieni šajā jomā. 

Ierosinātā Eiropas platforma sniegtu dalībvalstīm, partnerorganizācijām un citiem iespēju 
mācīties vienam no otra un veidot stratēģiskākas pieejas nabadzības un sociālās atstumtības 
apkarošanai.

Tā palīdzētu gūt panākumus arī citu ES politikas nostādņu īstenošanā, piemēram, sabiedrības 
veselības un pārtikas izšķērdēšanas novēršanas jomā.

Kopumā, neņemot vērā fonda ierobežoto apmēru, tam var būt liela loma sociālā atstumtībā 
dzīvojošu cilvēku, jo īpaši bezpajumtnieku un materiāli nenodrošinātu bērnu un 
mājsaimniecību ar bērniem, dzīves uzlabošanā, un tas var palīdzēt šiem cilvēkiem atgūt 
cilvēka cienīgas dzīves iespēju. Ar tā palīdzību daudzi varētu rast izeju no nabadzības un 
attiecīgā gadījumā atrast darbu, tādējādi palīdzot sasniegt stratēģijā „Eiropa 2020” noteiktos 
mērķus attiecībā uz nodarbinātību un sociālo integrāciju.

Ņemot vērā (augošo) nabadzības un sociālās atstumtības līmeni visā Savienībā un ņemot vērā 
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to, ka, izveidojot šo fondu, tiktu radīta pievienotā Eiropas vērtība, šī jaunā iniciatīva ir gan 
nepieciešama, gan pilnībā pamatojama, jo īpaši saistībā ar stratēģiju „Eiropa 2020” un pašreiz 
īstenotajām un plānotajām iniciatīvām bērnu nabadzības un bezpajumtniecības novēršanas 
jomā.

Saskaņā ar Eirobarometra 2010. gada apsekojuma rezultātiem Eiropas iedzīvotāji uzskata 
nabadzības izskaušanu par vissvarīgāko uzdevumu, ko Savienībai nākas risināt. 

Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā kā Savienības pamatvērtības ir uzsvērtas cilvēka cieņa 
un solidaritāte. Šā līguma 3. pantā ir norādīts, ka Savienības mērķis ir „veicināt mieru, savas 
vērtības un savu tautu labklājību”, un pausta apņemšanās panākt sociālo attīstību un veicināt 
sociālo taisnīgumu un bērnu tiesību aizsardzību. 

Pamatojoties uz MDP īstenošanā gūto pieredzi, jauna Eiropas Vistrūcīgāko personu 
atbalstīšanas fonda izveide būtu Savienības pamatvērtību un principu praktiska izpausme un 
taustāms apliecinājums tam, ka Savienība vēlas sniegt savu ieguldījumu nabadzības un 
sociālās atstumtības problēmas risināšanā.


