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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Vistrūcīgāko personu atbalstīšanas fonds ir svarīgs sievietēm vismaz divu iemeslu 
dēļ. Pirmkārt, vistrūcīgāko personu vidū ES ir izteikti daudz sieviešu. Ekonomikas lejupslīdes 
ietekmē nabadzības feminizēšanās kļūst aizvien lielāka. Nabadzībā dzīvojošo personu vidū ir 
daudz vecāka gadagājuma sieviešu ar mazām pensijām, vientuļo māšu, šķirteņu un sieviešu, 
kas strādā slikti apmaksātu vai bīstamu darbu.

Otrkārt, sievietes joprojām ir galvenās ģimeņu aprūpētājas — viņas iegādājas pārtikas preces, 
gatavo ēdienu un rūpējas par visu, kas saistīts ar ģimenes pabarošanu. Ja ģimenes ienākumi 
samazinās, sievietes bieži vien ir tās, kas vēršas pārtikas bankā vai citā palīdzības 
organizācijā, kad ienākumi vairs nav pietiekami, lai varētu pabarot ģimeni.

Ņemot vērā iepriekš minēto, esmu sagatavojusi priekšlikumus, kas ir plašāki par integrēto 
pieeju dzimumu līdztiesības īstenošanai un kam vajadzīgi dati sadalījumā pa dzimumiem. 
Sievietēm ir svarīgi, lai 2014. gada 1. janvārī, kad beigs darboties pašreizējā ES pārtikas 
palīdzības programma, kuru izmanto 19 dalībvalstīs, šīs palīdzības sniegšana pēkšņi 
nebeigtos. Lai nodrošinātu, ka Fonds ņem vērā 25 gadu laikā izveidojušos atkarību no 
pārtikas palīdzības, ir jākoriģē līdzekļu sadalījums pa dalībvalstīm, kā arī jāņem vērā daži to 
dalībvalstu Padomē izteiktie iebildumi, kuras ir izrādījušas pretestību.

Līdzekļu sadalījums starp dalībvalstīm
Pašreizējā programma nodrošina 500 miljonus eiro gadā 19 dalībvalstīm. Jaunā Fonda 
darbībai laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam Komisija ierosināja sniegt 2,5 miljardu lielu 
finansējumu, kuru Padome dokumenta sagatavošanas laikā sarunās par daudzgadu finanšu 
shēmu samazināja līdz 2,1 miljardam, kas ir būtisks samazinājums. Saskaņā ar pašreizējo 
priekšlikumu visām dalībvalstīm ir jāpiedalās programmā, kas nozīmē, ka samazinātais 
līdzekļu apjoms tiks sadalīts mazākās daļās un tiks piešķirts arī tām valstīm, kuras pašlaik 
neizmanto ES pārtikas palīdzību un dažādu iemeslu dēļ, tostarp tādēļ, ka tajās jau pastāv 
neatkarīgas struktūras, iespējams, nemaz nevēlētos to izmantot. Personas, kuras šobrīd ir 
atkarīgas no šīs programmas, saskarsies ar ievērojamiem samazinājumiem, ja priekšlikums 
attiecībā uz Fondu paliks savā pašreizējā formā.

Tādēļ esmu sagatavojusi vairākus priekšlikumus nolūkā nodrošināt, ka ES uzņemas atbildību 
par pašreizējo atkarību no ES pārtikas palīdzības.

Nevajadzētu dalībvalstīm uzlikt par pienākumu piedalīties programmā, bet gan dot iespēju 
izvēlēties.

Rādītājiem, kas izmantojami līdzekļu sadalīšanai, būtu jābūt trūcīgo personu procentuālajam 
īpatsvaram valstī, kā arī atjauninātiem datiem par jaunākajām izmaiņām to iedzīvotāju skaitā, 
kuri dzīvo mājsaimniecībās ar ļoti zemu darba intensitāti. Būtu jāņem vērā arī tas, cik liela ir 
atkarība no iepriekšējām pārtikas palīdzības programmām.

Līdzfinansējuma likme būtu jānosaka atbilstoši turīguma līmenim dalībvalstīs, lai 
nodrošinātu, ka Fonds sasniedz galvenokārt tos, kam tā palīdzība ir visvairāk vajadzīga.

Dalībvalstis, kuras principā iestājas pret Fondu, tad netiks spiestas piedalīties pret savu gribu, 
kas, iespējams, varētu mazināt to pretestību.
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Vietējo pārtikas piegādes ķēžu nostiprināšana un labas prakses apmaiņa
Daudzām palīdzības organizācijām ES pārtikas palīdzība nav vienīgais pārtikas ieguves avots, 
un daudzās dalībvalstīs pārtikas bankas darbojas bez valsts atbalsta, izmantojot pārtiku, ko 
piedāvā vietējās pārtikas piegādes ķēdes.

Palīdzības organizācijām visās dalībvalstīs būtu jādod iespēja, ievērojot pārtikas nekaitīguma 
un higiēnas prasības, vairāk izmantot pārtiku, kura citādi tiktu izmesta atkritumos. Lai 
izveidotu strukturālas attiecības ar pārtikas ražotājiem, lielveikaliem, lauksaimniekiem, 
restorāniem u. c., palīdzības organizācijām ir vajadzīgi noteikti resursi, piemēram, transports 
pārtikas pārvadāšanai, IKT iekārtas un loģistikas prasmes, sabiedrības informēšanas 
kampaņas, lai piesaistītu privātos ziedotājus, prasmes un sertifikāti, kas vajadzīgi darbam ar 
pārtikas produktiem atbilstoši veselības prasībām utt. Fondam būtu jānodrošina palīdzības 
organizācijas ar līdzekļiem, kas vajadzīgi, lai attīstītu un stiprinātu strukturālas attiecības ar 
pārtikas un finanšu līdzekļu ziedotājiem. Tas palīdzētu sasniegt divus mērķus — novērst labas 
pārtikas nonākšanu atkritumos, vienlaikus sniedzot palīdzības organizācijām iespēju kļūt 
mazāk atkarīgām no tiešas pārtikas palīdzības no ES.
Fondam turklāt visā ES būtu jāsekmē labas prakses apmaiņa starp palīdzības organizācijām, 
kas ir atkarīgas no ES pārtikas palīdzības, un organizācijām, kas nav no tās atkarīgas, kā arī 
jāizplata sociālā inovācija palīdzības sniegšanā vistrūcīgākajām personām.

Jaunas atkarības novēršana un esošās atkarības mazināšana
Vissvarīgākais Fonda darbības aspekts ir nodrošināt, ka personas, kas ir atkarīgas no 
iepriekšējām ES programmām, 2014. gadā pēkšņi nepaliek bez pārtikas. Iespēja, ka Fonds 
saņems apstiprinājumu no Padomes, palielināsies, ja Fonda mērķis būs pakāpeniski mazināt 
atkarību no tiešas ES pārtikas palīdzības un izvairīties no jaunas atkarības veidošanās. 
Palīdzības organizācijas varētu atbalstīt ar visa veida resursiem, materiāliem un cita veida 
atbalstu, kas tām vajadzīgs, lai pakāpeniski pārietu uz vietējās pārtikas piegādes ķēdes, 
piemēram, lielveikalu, pārtikas ražotāju, lauksaimnieku u. c., pakalpojumu izmantošanu, lai 
vistrūcīgākās personas nepaliktu bez pārtikas palīdzības ne tagad, ne nākotnē.

Saskaņotība ar strukturālās nabadzības mazināšanu
Nabadzības novēršanas politikas galvenajam mērķim ir jābūt izvest no nabadzības 
vistrūcīgākās personas, no kurām vairākums ir sievietes. Tādēļ svarīgi ir ne vien tas, lai 
palīdzības organizācijas, kas piedalās Fonda darbībā, uzņemtos veikt sociālās iekļaušanas 
pasākumus, kas ir cieši saistīti ar valsts programmām nabadzības izskaušanai, bet arī tas, ka 
palīdzības organizācijas var izstrādāt sociālās iekļaušanas pasākumus, izmantojot ESF sniegto 
finansējumu, vienlaikus izvairoties no vienas un tās pašas palīdzības darbības divkāršas 
finansēšanas.

GROZĪJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) To personu skaits, kuri cieš no 
materiālās nenodrošinātības vai pat dziļas 
materiālās nenodrošinātības, Savienībā 
pieaug, un šie cilvēki bieži nespēj gūt 
labumu no pasākumiem, kas paredzēti 
iesaistīšanai darba tirgū un noteikti Regulā 
(ES) Nr. [… CPR] un jo īpaši Regulā (ES) 
Nr. [… ESF]. 

(2) To personu skaits, kuri cieš no 
materiālās nenodrošinātības vai pat dziļas 
materiālās nenodrošinātības, Savienībā 
pieaug, un šie cilvēki bieži nespēj gūt 
labumu no pasākumiem, kas paredzēti 
iesaistīšanai darba tirgū un noteikti Regulā 
(ES) Nr. [… CPR] un jo īpaši Regulā (ES) 
Nr. [… ESF], taču šī tendence ir pretrunā 
mērķim, kas noteikts Savienības stratēģijā 
gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai 
izaugsmei.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Tā kā dalībvalstis un Komisija 
nodrošina vīriešu un sieviešu līdztiesību 
un dzimumu līdztiesības perspektīvas 
saskaņotu integrēšanu visos VSS fondu 
sagatavošanas, plānošanas un 
īstenošanas, kā arī uzraudzības un 
novērtēšanas posmos, izmantojot metodes, 
kas paredz dzimumu līdztiesības principa 
ievērošanu budžeta plānošanā.

Or. en
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Kopš 1987. gada Savienība nodrošina 
vistrūcīgākos pilsoņus, no kuriem 
vairākums ir sievietes, ar tiešu pārtikas 
palīdzību no lauksaimniecības produktu 
krājumiem. Tas ir novedis pie situācijas, 
ka vistrūcīgākās personas ir kļuvušas 
atkarīgas no ES tiešās pārtikas piegādes, 
kas paredzēta vistrūcīgākajiem. Daudzām 
saņēmējinstitūcijām ir pieejami citi 
piegādes avoti, kas nav ES atbalsts, 
piemēram, vietējie vai reģionālie
lielveikali, lauksaimnieki, pārtikas 
ražotāji, restorāni utt. Fondam būtu 
jāatbalsta šo vietējo piegādes ķēžu 
attīstība vai nostiprināšana.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) Fondam būtu jāizvairās no jaunu, 
atkarību veicinošu struktūru izveides 
saņēmējinstitūcijām, kā noteikts 4. panta 
1. punktā.

Or. en
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Lai respektētu valstu politikas izvēli, 
dalība Fondā dalībvalstīm nav obligāta.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Tā kā dalībvalstis veicina sieviešu 
un vīriešu līdzsvarotu līdzdalību darbības 
programmu pārvaldībā un īstenošanā 
vietējā, reģionālā un valsts līmenī un ziņo 
par šajā jomā panākto progresu.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
11.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11b) Tā kā dalībvalstis un Komisija veic 
atbilstīgus pasākumus, lai programmu 
sagatavošanā un īstenošanā novērstu 
jebkādu diskrimināciju dzimuma, rases 
vai etniskās izcelsmes, ticības vai 
pārliecības, invaliditātes, vecuma, 
seksuālās orientācijas vai dzimuma 
identitātes dēļ, pievēršot īpašu uzmanību 
personām, kas saskaras ar vairākiem 
diskriminācijas veidiem. Cilvēku ar 
invaliditāti piekļuve ir viens no
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kritērijiem, kas jāņem vērā, nosakot fondu 
līdzfinansētās darbības un dažādos 
īstenošanas posmos.

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 
dalībvalstu un Komisijas atbildība.

(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, tostarp ar pēc dzimuma 
iedalītiem datiem, par vistrūcīgākajām 
personām, kas saņēmušas atbalstu no 
darbības programmas, un ar visu politikas 
jomu izvērtēšanu un pārbaudi attiecībā uz 
to dažādo ietekmi uz sievietēm un 
vīriešiem plānošanas periodā. Saistībā ar to 
būtu jānosaka dalībvalstu un Komisijas 
atbildība.

Or. en

Grozījums Nr. 9

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.

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

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
2. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a) “dalībvalsts” ir dalībvalsts, kas 
izvēlējusies dalību Fondā;

Or. en

Pamatojums

Fondam pret dalībvalsts gribu nevajadzētu iejaukties valsts līmeņa praksē, kas pašlaik labi 
darbojas.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

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 un izskaust
nabadzības ļaunākās formas. To, cik lielā 
mērā mērķis sasniegts, mērī ar to cilvēku 
skaitu, kas saņem palīdzību no Fonda, kā 
arī kvalitatīvi un kvantitatīvi novērtējot 
strukturālos uzlabojumus, kuri šīs 
palīdzības rezultātā tiek nodrošināti tās 
gala saņēmējiem, iedalot šos datus pa 
dzimumiem. Fonds atbalsta vietējā un 



PE504.192v01-00 10/19 PA\925421LV.doc

LV

reģionālā līmeņa pārtikas piegādes ķēdes, 
tādējādi atbalstot vistrūcīgākās personas.

Or. en

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Fonda mērķis ir programmas īstenošanas 
laikā pakāpeniski samazināt saņēmēju 
atkarību no Savienības tiešās 
nefinansiālās palīdzības, kas minēta 
4. panta 1. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 pēc dalībvalsts pieprasījuma var 
atbalstīt 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, ņemot vērā sieviešu un vīriešu 
īpašās vajadzības.

Or. en
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Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Fonds pēc dalībvalsts pieprasījuma var 
atbalstīt pasākumus, kas veicina
vistrūcīgāko personu sociālo iekļautību.

Or. en

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
4. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Fonds var palīdzēt 
saņēmējinstitūcijām vairāk vai efektīvāk 
izmantot vietējās piegādes ķēdes, tādējādi 
novēršot labu pārtikas produktu 
nonākšanu atkritumos un palielinot 
pārtikas piegādi vistrūcīgākajām 
personām bez Fonda līdzdalības.

Or. en

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Vistrūcīgākajam personām paredzētas 
nefinansiālas palīdzības jomā Fonds 
veicina savstarpēju mācīšanos, 
sabiedriskus sakarus un labas prakses 
izplatīšanu, tostarp dzimumjutīgu aspektu 
ievērošanu. Dalībvalstis, kuras nav 
iesaistītas Fonda darbībā, tiek aicinātas 
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sadarboties labas prakses izplatīšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
5. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Komisija un dalībvalstis nodrošina 
Fonda efektivitāti, jo īpaši veicot 
uzraudzību, ziņošanu un izvērtēšanu.

8. Komisija un dalībvalstis nodrošina 
Fonda efektivitāti, jo īpaši veicot 
uzraudzību, ziņošanu un izvērtēšanu, 
tostarp izmantojot ar dzimumu saistītus 
rādītājus.

Or. en

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
5. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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, 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 katrā Fonda īstenošanas 
posmā, kā arī ex post izvērtēšanas laikā. 
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.

Or. en
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Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 
rādītājus:

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 starp tām 
dalībvalstīm, kuras pieteikušās dalībai, 
saskaņā ar šādiem Eurostat noteiktajiem 
rādītājiem:

Or. en

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) to iedzīvotāju skaits, kuri cieš no dziļas 
materiālās nenodrošinātības;

a) to iedzīvotāju skaits, kuri cieš no dziļas 
materiālās nenodrošinātības, kas izteikts kā 
šādu iedzīvotāju procentuālais īpatsvars 
no kopējā iedzīvotāju skaita;

Or. en

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) to iedzīvotāju skaits, kuri dzīvo 
mājsaimniecībās ar ļoti zemu darba 
intensitāti.

b) jaunākās izmaiņas to iedzīvotāju skaitā, 
kuri dzīvo mājsaimniecībās ar ļoti zemu 
darba intensitāti.
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Or. en

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ņem vērā to, cik liela ir 
vistrūcīgāko personu atkarība no 
Savienības vistrūcīgākajām personām 
paredzētās pārtikas izdalīšanas 
programmām, kas veidojusies 
dalībvalstīm piedaloties programmās, 
kuras paredzētas Padomes Regulā (EK) 
Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 1234/2007 vai 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 
(ES) Nr. 121/2012.

Or. en

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Triju mēnešu laikā no šīs regulas 
stāšanās spēkā katra dalībvalsts iesniedz 
Komisijai vienu darbības programmu, kas 
aptver laika posmu no 2014. gada 
1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim, 
ietverot šādu informāciju:

1. Triju mēnešu laikā no šīs regulas 
stāšanās spēkā katra līdzdalīgā dalībvalsts, 
kas izteikusi vēlmi izmantot Fondu,
iesniedz Komisijai vienu darbības 
programmu, kas aptver laika posmu no 
2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 
31. decembrim, ietverot šādu informāciju:

Or. en
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Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) stratēģija, kurā izklāstīts, kā atbalsta 
pasākumi palīdzēs attīstīt vietējās un 
reģionālās pārtikas piegādes ķēdes 
vistrūcīgāko personu labā;

Or. en

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja) stratēģija, kurā izklāstīts, kā 
īstenošanas perioda laikā panākt, lai 
pakāpeniski samazinātos 
saņēmējinstitūciju atkarība no 4. panta 
1. punktā minētās palīdzības un no 
pirkumiem tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis vai kāda to norīkota iestāde 
sadarbībā ar kompetentajām reģionālajām, 
vietējām un citām publiska sektora 
iestādēm, kā arī pilsoniskās sabiedrības
pārstāvības institūcijām un līdztiesības un 
nediskriminācijas veicināšanas institūcijām 

2. Dalībvalstis vai kāda to norīkota iestāde 
sadarbībā ar kompetentajām reģionālajām, 
vietējām un citām publiska sektora 
iestādēm, kā arī pilsoniskās sabiedrības
pārstāvības institūcijām un līdztiesības un 
nediskriminācijas veicināšanas institūcijām 
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izstrādā darbības programmas. izstrādā darbības programmas. Dalībvalstis 
nodrošina, lai darbības programmas būtu 
cieši saistītas ar valsts sociālās 
iekļaušanas politiku un nabadzības 
aizvien pieaugošās feminizēšanās 
apkarošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbilstīgi Komisijas pieņemtajam 
šablonam dalībvalstis izstrādā gada 
īstenošanas ziņojumu, tostarp kopējo 
ieguldījuma un iznākuma rādītāju sarakstu.

2. Atbilstīgi Komisijas pieņemtajam 
šablonam dalībvalstis izstrādā gada 
īstenošanas ziņojumu, tostarp kopējo 
ieguldījuma un iznākuma rādītāju sarakstu.

Šie rādītāji ietver:
a) jaunākās izmaiņas sociālās politikas 
izdevumos, kas paredzēti dziļas materiālās 
nenodrošinātības jautājumu risināšanai, 
absolūtos skaitļos gan attiecībā uz IKP, 
gan attiecībā uz kopējo valsts izdevumu 
apjomu;
b) jaunākos grozījumus sociālās politikas 
tiesību aktos, kas reglamentē piekļuvi 
finansējumam, kas paredzēts dziļas 
materiālās nenodrošinātības problēmu 
risināšanai.

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no tā, ka dalībvalstis šo Fondu izmanto, lai izvairītos no pienākumu pildīšanas 
sociālās politikas jomā, ir būtiski, lai Komisija varētu novērtēt, kā šis Fonds ietekmē 
dalībvalstu politiku dziļas materiālās nenodrošinātības problēmas risināšanai.
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Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) ieguldījums vīriešu un sieviešu 
līdztiesības mērķa sasniegšanā un 
novērtējums attiecībā uz to, vai dzimumu 
perspektīva ir pienācīgi integrēta;

Or. en

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. No 2017. līdz 2021. gadam vadošā 
iestāde atbilstīgi Komisijas izstrādātajam 
šablonam veic galīgo saņēmēju strukturētu 
apsekojumu.

2. No 2015. līdz 2021. gadam vadošā 
iestāde atbilstīgi Komisijas izstrādātajam 
šablonam veic galīgo saņēmēju strukturētu 
apsekojumu, kurā ietilpst arī pa 
dzimumiem iedalīti dati.

Or. en

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Līdzfinansējuma likme darbības 
programmas līmenī nepārsniedz:

a) 60 % no publiskā sektora izdevumiem;
b) 85 % no publiskā sektora izdevumiem
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gadījumā, ja uz dalībvalstīs sniegto 
atbalstu ir attiecināms atbalsts no Eiropas 
Finanšu stabilitātes instrumenta (EFSI), 
Eiropas Stabilizācijas mehānisma (ESM) 
vai Eiropas Sociālā fonda (ESF).

Or. en

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārtiku un preces bezpajumtniekiem vai 
bērniem var pirkt pašas 
partnerorganizācijas.

Pārtiku un preces bezpajumtniekiem vai 
bērniem un līdzekļus 4. panta 2.a punktā 
minēto pasākumu veikšanai var pirkt 
pašas partnerorganizācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
21. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Saņēmējinstitūcijām jāspēj efektīvi un 
optimāli izmantot Eiropas fondus 
nabadzības mazināšanai, piemēram, ESF 
un Fondu, kas izveidots saskaņā ar 
1. pantu, vienlaikus izvairoties no darbību 
divkāršas finansēšanas.

Or. en

Pamatojums

Var gadīties, ka organizācijas, kas izmanto VTP, paralēli īsteno pasākumus, kurus finansē 
ESF, piemēram, apmācību vai aprūpes pasākumus. Ir jāsaglabā iespēja šādus pasākumus 
īstenot, nodrošinot, ka netiek pieļauta divkārša finansēšana. Ir svarīgi saņēmējinstitūcijām 
šajā jomā palīdzēt.
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Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izdevumu attiecināmība Izdevumu attiecināmība

-a) valsts struktūru vai 
partnerorganizāciju segtās izmaksas, kas 
paredzētas vietējo pārtikas piegādes ķēžu 
nostiprināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
24 pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) to sociālās iekļautības pasākumu 
izmaksas, kurus veikušas un deklarējušas 
partnerorganizācijas, kas tieši sniedz 
materiālo palīdzību vistrūcīgākajām 
personām;

Or. en


