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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas svarbus moterims dėl mažiausiai 
dviejų priežasčių. Pirma, pernelyg daug moterų yra tarp labiausiai skurstančių žmonių 
Europos Sąjungoje. Moterų skurdas didėja dėl ekonomikos nuosmukio. Daug vyresnio 
amžiaus moterų, gaunančių mažas pensijas, vienišų motinų, išsiskyrusių moterų, moterų, 
dirbančių menkai apmokamą ar pavojingą darbą, gyvena skurde.
Antra, moterys vis dar yra pagrindinės prižiūrėtojos šeimose: jos eina apsipirkti, gamina valgį 
ir rūpinasi viskuo, kas susiję su šeimos išmaitinimu. Sumažėjus šeimos pajamoms dažniausiai 
moterys kreipiasi į „Maisto banką“ ar kitą pagalbos organizaciją, jei tų pajamų neužtenka 
šeimai išmaitinti.
Atsižvelgdama į tai pateikiau pasiūlymus, kurie apima ne tik lyčių lygybės aspekto 
integravimą ir reikalavimą rinkti duomenis pagal lytį. Moterims itin svarbu, kad ES pagalbos 
maistu teikimas staiga nebūtų nutrauktas 2014 m. sausio 1 d., kai baigs galioti devyniolikos 
valstybių narių įgyvendinama programa. Siekiant užtikrinti, kad Fondas deramai atsižvelgtų į 
pagalbos poreikį per 25 metus, valstybėse narėse reikia sureguliuoti lėšų skyrimą ir atsižvelgti 
į kai kurias Taryboje besipriešinančių valstybių narių pateiktas pagrindines išlygas. 

Lėšų paskirstymas tarp valstybių narių
Pagal šiuo metu vykdomą programą per metus devyniolikai valstybių narių skiriama 500 mln. 
EUR. 2014–2020 m. Komisija pasiūlė skirti 2,5 mlrd. EUR naujajam fondui, o Taryba per 
derybas dėl daugiametės finansinės programos, kai ji buvo rengiama, šią sumą sumažino iki 
2,1 mlrd. EUR, o tai yra didelis lėšų sumažinimas. Pagal dabartinį pasiūlymą visos valstybės 
narės įpareigojamos dalyvauti, o tai reiškia, kad sumažintos lėšos bus paskirstomos dar 
mažesnėmis sumomis ir apims šalis, kurios šiuo metu nesinaudoja ES pagalbos maistu 
programa ir tikriausiai nenorėtų ja naudotis – dėl įvairių priežasčių, įskaitant, pvz., jau 
veikiančias nepriklausomas struktūras. Jei pasiūlymas dėl Fondo išliks nepakitęs, parama 
šalims, kurios šiuo metu yra priklausomos nuo programos, bus gerokai sumažinta.

Todėl pateikiau keletą pasiūlymų, kuriais būtų užtikrinta, kad ES prisiimtų atsakomybę už 
dabartinį ES pagalbos maistu poreikį.
Valstybės narės neturėtų būti įpareigotos dalyvauti, o galėtų pasirinkti – dalyvauti, ar ne. 

Skirstant išteklius naudojami rodikliai turėtų būti materialinį nepriteklių turinčių žmonių 
procentinė dalis šalyje ir kuo naujesni duomenys apie gyventojų, gyvenančių namų ūkiuose, 
kuriuose labai žemas darbo intensyvumas, pastarojo meto pokyčius. Reikėtų atsižvelgti į 
pagalbos poreikio pagal pirmiau galiojusias pagalbos maistu programas mastą. 

Bendro finansavimo rodiklis turėtų būti grindžiamas valstybių narių gerovės lygiu siekiant 
užtikrinti, kad Fondo lėšos pasiektų tuos asmenis, kuriems labiausiai reikia pagalbos.

Valstybės narės, kurios iš esmės nepritaria Fondo įkūrimui, nebus verčiamos dalyvauti, ir jų 
pasipriešinimas galbūt sumažės.

Vietinių maisto tiekimo grandinių stiprinimas ir keitimasis geriausia patirtimi
Daugeliui organizacijų, teikiančių pagalbą, ES pagalba maistu nėra vienintelis maisto 
produktų šaltinis, ir daugelyje valstybių narių „Maisto bankai“ veikia be valstybės paramos, 
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paskirstydami maistą, kurį siūlo vietos maisto tiekimo grandinės.
Visose valstybėse narėse organizacijoms, teikiančioms pagalbą, turėtų būti sudaryta galimybė 
paskirstyti maistą, kuris kitu atveju būtų išmestas, laikantis maisto saugos ir higienos normų. 
Kad galėtų užmegzti struktūrinius ryšius su gamintojais, prekybos centrais, ūkininkais, 
restoranais ir pan., organizacijos, teikiančios pagalbą, turi turėti tam tikras priemones, pvz., 
maisto pervežimui skirtą transportą, informacijos ir ryšių įrangą ir logistinius įgūdžius, rengti 
visuomenės informavimo kampanijas siekiant pritraukti privačiojo sektoriaus pagalbos 
teikėjus, įgūdžius ir pažymėjimus dėl maisto tvarkymo pagal sveikatos taisykles, ir pan. 
Fondas turėtų aprūpinti pagalbą teikiančias organizacijas priemonėmis, kad jos galėtų plėtoti 
ir stiprinti struktūrinius ryšius su maisto ir lėšų teikėjais. Tai padeda įgyvendinti dvejopą 
tikslą išvengti maisto atliekų ir kartu sudaryti galimybę pagalbą teikiančioms organizacijoms 
tapti mažiau priklausomomis nuo tiesioginės pagalbos maistu iš ES.

Be to, Fondas visoje ES turėtų skatinti keitimąsi geriausia patirtimi tarp pagalbą teikiančių 
organizacijų, kurios yra priklausomos nuo ES pagalbos maistu, ir organizacijų, kurios 
nepriklauso nuo tokios pagalbos, ir skleisti socialines inovacijas skirstant pagalbą labiausiai 
nepasiturintiems asmenims.

Naujos priklausomybės vengimas ir esamos priklausomybės mažinimas
Svarbiausias Fondo siekis – užtikrinti, kad nuo pirmiau galiojusių ES programų priklausomi 
žmonės 2014 m. staiga neliktų be maisto. Jei Fondas stengsis laipsniškai mažinti 
priklausomybę nuo tiesioginės ES pagalbos maistu ir vengs kurti naujas priklausomybes, 
padidės galimybė, kad Taryba pritars šiam Fondui. Pagalbą teikiančioms organizacijoms 
galėtų būti skiriama įranga, medžiagos ir teikiama kita reikalinga parama, kad jos galėtų 
laipsniškai pereiti prie tokių vietinių maisto tiekimo grandinių kaip prekybos centrai, 
gamintojai, ūkininkai ir pan., kad dabar ar ateityje labiausiai skurstantiems asmenims nebūtų 
nutrauktas pagalbos maistu teikimas.

Suderinamumas su struktūrinio skurdo mažinimo tikslu
Didžiausias su skurdu susijusių politikos sričių tikslas turi būti siekis padėti įveikti skurdą 
labiausiai skurstantiems asmenims, kurių dauguma yra moterys. Todėl svarbu ne tik tai, kad 
Fondo veikloje dalyvaujančios pagalbą teikiančios organizacijos taip pat vykdytų su socialine 
įtrauktimi susijusią veiklą ir kad ji būtų glaudžiai susijusi su nacionalinėmis skurdo naikinimo 
programomis, bet ir tai, kad pagalbą teikiančios organizacijos galėtų plėtoti socialinės 
įtraukties veiklą kartu su finansavimu iš Europos socialinio fondo (ESF), kartu vengiant 
dvigubo tų pačių pagalbos veiksmų finansavimo.

PAKEITIMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(2) materialinį ar itin didžiulį materialinį 
nepriteklių kenčiančių asmenų skaičius 
Sąjungoje didėja, ir tie asmenys dažnai 
negali pasinaudoti Reglamente (ES) 
Nr. [...BNR], ir visų pirma Reglamente 
(ES) Nr. […ESF] nustatytomis aktyvumo 
skatinimo priemonėmis, nes šis pokytis 
prieštarauja Europos pažangaus, tvaraus 
ir integracinio augimo strategijoje 
„Europa 2020“ nustatytam tikslui;

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) kadangi valstybės narės ir Komisija 
užtikrina moterų ir vyrų lygybę bei 
nuoseklų lyčių lygybės aspekto 
integravimą visais BSP fondų programų 
rengimo, programavimo ir įgyvendinimo, 
stebėsenos ir vertinimo etapais taikant 
lyčių aspekto sudarant biudžetą vertinimo 
metodus;

Or. en
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) nuo 1987 m. Europos Sąjunga 
labiausiai skurstantiems piliečiams, kurių 
dauguma yra moterys, teikia tiesioginę 
pagalbą maistu iš žemės ūkio produktų 
atsargų. Todėl susiklostė padėtis, kai 
labiausiai skurstantys asmenys tapo 
priklausomi nuo tiesioginio ES maisto 
tiekimo labiausiai skurstantiems 
asmenims. Daugelis paramos gavėjų turi 
kitų tiekimo šaltinių nei ES parama, pvz., 
vietiniai ar regioniniai prekybos centrai, 
ūkininkai, gamintojai, restoranai ir pan. 
Fondas turėtų remti tokių vietinių tiekimo 
grandinių plėtrą ar jas stiprinti;

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4b) Fondo veikla turėtų būti vengiama 
kurti naujas priklausomybės struktūras 
paramos gavėjams, kaip apibrėžta 4 
straipsnio 1 dalyje; 

Or. en
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) kad būtų gerbiama pasirinkta 
nacionalinė politika, dalyvavimas Fondo 
veikloje valstybėms narėms yra 
neprivalomas;

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) kadangi valstybės narės toliau 
užtikrina subalansuotą moterų ir vyrų 
dalyvavimą valdant ir įgyvendinant 
veiksmų programas vietos, regioniniu ir 
nacionaliniu lygmenimis ir teikia 
informaciją apie pažangą šiuo klausimu;

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11b) kadangi valstybės narės ir Komisija 
imasi tinkamų priemonių, kad programų 
rengimo ir įgyvendinimo etapais būtų 
užkirstas kelias diskriminacijai dėl lyties, 
rasinės ar etninės kilmės, religijos ar 
tikėjimo, negalios, amžiaus, seksualinės 
orientacijos arba lytinės tapatybės, ypač 
didelį dėmesį skiriant asmenims, kurie 
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susiduria su daugialype diskriminacija. 
Prieinamumas neįgaliems asmenims yra 
vienas iš kriterijų, kurio reikia laikytis 
apibrėžiant bendrai fondų finansuojamą 
veiklą ir į kurį reikia atsižvelgti įvairiais 
programų įgyvendinimo etapais;

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 paramą pagal veiksmų 
programas gavusių labiausiai skurstančių 
asmenų tyrimai, įskaitant duomenis pagal 
lytį, visų politikos krypčių vertinimas ir 
tikrinimas dėl skirtingo jų poveikio 
moterims ir vyrams programavimo 
laikotarpiu. Turėtų būti nustatyti valstybių 
narių ir Komisijos šios srities 
įsipareigojimai;

Or. en

Pakeitimas 9

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 

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

spręsti valstybių narių, patiriančių laikinus 
biudžeto suvaržymus, problemas;

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) „valstybė narė“ – tai valstybė narė, 
kuri nusprendė dalyvauti Fondo veikloje;

Or. en

Pagrindimas

Fondo veikla neturėtų būti kišamasi į nacionalinę praktiką, kuri šiuo metu tinkamai vykdoma, 
neatsižvelgiant į valstybės narės valią.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Fondas skatina socialinę sanglaudą 
Sąjungoje, padėdamas siekti strategijos 
„Europa 2020“ skurdo mažinimo tikslo –
žmonių, kuriems gresia skurdas ir socialinė 
atskirtis, skaičių sumažinti bent 20 mln. 
Fondas, teikdamas nefinansinę pagalbą 
labiausiai skurstantiems žmonėms, padeda 
siekiant konkretaus tikslo – Sąjungoje 
sumažinti itin didelį skurdą patiriančių 
žmonių skaičių ir panaikinti tokį skurdą. 
Pažanga, padaryta siekiant šio tikslo, bus 
vertinama pagal Fondo pagalbą gaunančių 
asmenų skaičių, taip pat atliekant kokybinį 
ir kiekybinį teigiamų struktūrinių pokyčių 
galutiniams paramos gavėjams vertinimą 
pagal lytį. Fondas turi skatinti vietinių ir 
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regioninių maisto tiekimo grandinių 
veikimą labiausiai skurstančių asmenų 
naudai.

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a straipsnis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Fondo veikla siekiama laipsniškai mažinti 
paramos gavėjų priklausomybę nuo 
tiesioginės Europos Sąjungos 
nefinansinės pagalbos jo įgyvendinimo 
laikotarpiu, kaip nurodyta 4 straipsnio 1 
dalyje.

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Fondo lėšomis, valstybei narei 
paprašius, 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, 
atsižvelgiant į konkrečius moterų ir vyrų 
poreikius.

Or. en
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Fondo lėšomis paramos gavėjams gali 
būti teikiama parama, kad šie galėtų 
geriau ar veiksmingiau pasinaudoti 
vietinėmis tiekimo grandinėmis, taip 
išvengiant maisto švaistymo ir skatinant 
maisto tiekimą labiausiai skurstantiems 
asmenims, nepriklausomai nuo Fondo 
teikiamų lėšų.

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Fondo lėšomis skatinamas tarpusavio 
mokymasis, tinklų kūrimas ir gerosios 
praktikos, taip pat atsižvelgiant į lyčių 
lygybės aspektus, sklaida nefinansinės 
pagalbos labiausiai skurstantiems 
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asmenims srityje. Valstybės narės, 
nedalyvaujančios šio Fondo veikloje, 
skatinamos bendradarbiauti skleidžiant 
geriausią patirtį.

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 19 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 21 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. ... 
(BNR) ir nepažeisdama šio straipsnio 4 
dalies, Komisija įgyvendinimo aktais 
priima sprendimą, kuriuo visus išteklius 
suskirsto pagal valstybes nares tarp 
paprašiusių dalyvauti valstybių narių ir 
pagal metus, remdamasi šiais Eurostato 
nustatytais kriterijais:

Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) labai didelį skurdą patiriančių asmenų 
skaičių;

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

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) labai mažo užimtumo namų ūkiuose 
gyvenančių asmenų skaičių.

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

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Per tris mėnesius nuo šio reglamento 
įsigaliojimo visos valstybės narės 
Komisijai pateikia po vieną veiksmų 
programą, apimančią laikotarpį nuo 
2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 
31 d., ir joje:

1. Per tris mėnesius nuo šio reglamento 
įsigaliojimo visos dalyvaujančios valstybės 
narės, kurios prašo pasinaudoti Fondo 
teikiama parama, Komisijai pateikia po 
vieną veiksmų programą, apimančią 
laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 
2020 m. gruodžio 31 d., ir joje:

Or. en
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Pakeitimas 24

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) pateikia strategiją, kurioje nurodo, 
kaip paramos priemonėmis bus 
skatinamas vietinių ir regioninių maisto 
tiekimo grandinių veikimas labiausiai 
skurstančių asmenų naudai;

Or. en

Pakeitimas 25

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) pateikia strategiją, kurioje nurodo, 
kaip įgyvendinimo laikotarpiu galima 
laipsniškai sumažinti paramos gavėjų 
priklausomybę nuo paramos perkant 
maisto produktus rinkoje, kaip nurodyta 4 
straipsnio 1 dalyje;

Or. en

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Veiksmų programas rengia valstybės 
narės arba bet kuri kita jų paskirta 
institucija, bendradarbiaudama su 
kompetentingomis regionų, vietos ir 
kitomis valdžios institucijomis, taip pat 

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

pilietinei visuomenei atstovaujančiomis 
įstaigomis ir įstaigomis, atsakingomis už 
lyčių lygybės ir nediskriminavimo 
skatinimą. Valstybės narės užtikrina, kad 
veiksmų programos būtų glaudžiai 
susietos su nacionaline socialinės 
įtraukties politika ir kova su didėjančiu 
moterų skurdu.

Or. en

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Šie rodikliai apima:
a) naujausius socialinės politikos išlaidų 
pokyčius sprendžiant didelio materialinio 
nepritekliaus problemą tiek absoliučiais 
dydžiais, siejant su bendruoju vidaus 
produktu (BVP), tiek atsižvelgiant į 
bendras viešąsias išlaidas;
b) naujausius socialinės politikos teisės 
aktų pakeitimus dėl galimybės naudotis 
finansavimu sprendžiant didelio 
materialinio nepritekliaus problemą.

Or. en

Pagrindimas

Kad nebūtų daromas neigiamas poveikis, kai valstybė narė naudojasi šio Fondo lėšomis, 
siekdama išvengti savo socialinės politikos įsipareigojimų, labai svarbu, kad Komisija galėtų 
nustatyti, kokią įtaką šis Fondas turi valstybės narės politikai sprendžiant didelio materialinio 
nepritekliaus problemą.
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Pakeitimas 28

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) indėlis įgyvendinant vyrų ir moterų 
lygybės tikslą ir vertinimas, ar tinkamai 
integruotas lyčių lygybės aspektas.

Or. en

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 2017 ir 2021 m. vadovaujančioji 
institucija atlieka struktūrinį galutinių 
gavėjų tyrimą pagal Komisijos patvirtintą 
pavyzdį.

2. 2015 ir 2021 m. vadovaujančioji 
institucija atlieka struktūrinį galutinių 
gavėjų tyrimą, apimantį pagal lytį išskirtus 
duomenis, pagal Komisijos patvirtintą 
pavyzdį.

Or. en

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies a ir b punktai (nauji)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendras finansavimas Bendras finansavimas

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

1. Bendro finansavimo norma veiksmų 
programos lygmeniu neviršija:

a) 60 proc. viešųjų išlaidų;
b) 85 proc. viešųjų išlaidų, kai parama 
teikiama valstybėms narėms, 
atitinkančioms reikalavimus paramai iš 
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Europos finansinio stabilumo fondo 
(EFSF), Europos stabilumo mechanizmo 
(ESM) ar Europos socialinio fondo (ESF) 
lėšų gauti;

Or. en

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Benamiams arba vaikams skirto maisto ir 
prekių bei priemonių, nurodytų 4 
straipsnio 2a dalyje, gali įsigyti pačios 
organizacijos partnerės.

Or. en

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Paramos gavėjai turėtų gebėti 
veiksmingai ir optimaliai pasinaudoti 
skurdo mažinimui skirtomis Europos 
fondų, pvz., ESF ir pagal 1 straipsnį 
įsteigto Fondo, lėšomis, kartu vengiant 
dvigubo veiksmų finansavimo.

Or. en

Pagrindimas

Organizacijos, kurios naudojasi Maisto skirstymo labiausiai nepasiturintiems asmenims 
programa (MSP) gali įgyvendinti panašias priemones, kurios finansuojamos iš ESF lėšų, pvz., 
mokymai ar priežiūra. Tokia galimybė turi išlikti, tačiau negali būti vykdomas dvigubas 
finansavimas. Šiuo atžvilgiu svarbu teikti pagalbą paramos gavėjams.
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Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies -k punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tinkamos finansuoti išlaidos Tinkamos finansuoti išlaidos

-k) viešųjų institucijų ar partnerių 
organizacijų dėl vietinių maisto tiekimo 
grandinių stiprinimo patirtos išlaidos;

Or. en

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies n punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

n) socialinės įtraukties veiklos, kurią vykdo 
ir deklaruoja organizacijos partnerės, 
tiesiogiai teikiančios materialinę pagalbą 
labiausiai skurstantiems asmenims, 
išlaidos.

Or. en


