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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pranešėjas atkreipia dėmesį į 2011 m. balandžio 13 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
sprendimą, kuriuo nutraukta ES maisto skirstymo labiausiai nepasiturintiems Bendrijos 
asmenims programa, sukurta 1986 m. ir galiojusi 25 metus. Ši programa buvo sukurta pagal 
Europos Sąjungos bendrą žemės ūkio politiką ir buvo įgyvendinama žemės ūkio produkcijos 
perteklių perskirstant labiausiai skurstantiems asmenims. Pranešėjas nepritaria Europos 
Vadovų Tarybos 2013 m. vasario 8 d. susitarimui dėl daugiametės finansinės programos, 
kuriuo sumažinamos šio fondo lėšos nuo 3,5 mlrd. eurų iki 2,5 mlrd. eurų. Pranešėjo 
nuomone, dabartinio laikotarpio (2007–2013 m.) sumos (3,5 mlrd. eurų) išsaugojimas – tai 
būtiniausias minimumas ir šio fondo lėšos turėjo būti padidintos iki daugiau nei 4,5 mlrd. 
eurų, nes šios programos taikymo sritis išplėsta – skirstomos taip pat ir prekės – ir ji taikoma 
7 naujoms valstybėms narėms. Vis dėlto pranešėjas palankiai vertina Europos Komisijos 
pasiūlymą dėl naujo fondo, kuris pakeis Maisto skirstymo labiausiai nepasiturintiems 
asmenims programą ir kuris bus pavadintas Europos pagalbos labiausiai skurstantiems 
asmenims fondu, sukūrimo. Naujasis Komisijos siūlomas fondas šiandien yra įtrauktas į 
sanglaudos politiką (SESV 174 straipsnis), atsižvelgus į Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo sprendimą.

Kova su skurdu ir socialine atskirtimi yra vienas iš horizontaliųjų ir pagrindinių Europos 
Sąjungos tikslų (SESV 9 straipsnis ir ES sutarties 3 straipsnis).  Be to, Europos Sąjunga 
įsipareigojo iki 2020 m. žmonių, kuriems gresia skurdas ir socialinė atskirtis, skaičių 
valstybėse narėse sumažinti bent 20 mln.

Tačiau šiuo metu tų tikslų tikrai dar nepasiekta. 2010 m. skurdas arba socialinė atskirtis 
Europos Sąjungoje grėsė beveik ketvirtadaliui europiečių (119,6 mln.). Iš šių asmenų 18 mln. 
beveik kasdien yra priklausomi nuo maisto paketų arba labdaringų organizacijų dalinamo 
nemokamo maisto. Be to, per pastaruosius kelerius metus maisto ir materialinį nepriteklių 
patiriančių asmenų skaičius nuolat auga nerimą keliančiu greičiu. Vis daugėja ES piliečių, 
kurie gauna pagalbą maistu. Dėl finansų, ekonomikos ir socialinės krizės, kurią patiria visos 
valstybės narės, Europos Sąjunga priversta imtis atsakomybės būtent išaugus skirtumams tarp 
turtingųjų ir skurstančiųjų Europos Sąjungoje ir valstybėse narėse.

Taigi Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo, grindžiamo SESV 174 
straipsniu, tikslas – stiprinti socialinę sanglaudą ir kovoti su skurdu Europos Sąjungoje. 
Sąjunga per šį naują fondą turi prisidėti prie didesnės socialinės sanglaudos Europos 
Sąjungoje: remti nacionalines nefinansinės pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims 
sistemas ir padėti sumažinti vis didesnį nerimą keliantį maisto ir materialinio nepritekliaus 
lygį Europos Sąjungoje.

Šiuo klausimu pranešėjui kyla daug abejonių dėl Europos Komisijos pradinio pasiūlymo.

Bendras finansavimas

Komisijos pasiūlyme numatyta, kad valstybės arba savivaldybės papildo Europos pagalbos 
labiausiai skurstantiems asmenims fondo finansavimą 15 proc. Šiuo viešųjų išlaidų mažinimo 
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laikotarpiu tikėtina, kad valstybės ir savivaldybės, turinčios daugiausia sunkumų, negalės 
bendrai finansuoti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo programų; tai 
pabrėžia ir Regionų komitetas.

Administracinė fondo našta

Be to, bendro finansavimo priemonė ir bendra maisto ir pagrindinių prekių paskirstymo 
priemonė turi likti paprastos ir aiškios. Visų pirma jos turi leisti labdaros organizacijoms tęsti 
savo darbą, turint mintyje labai dažnai jų savanoriško dalyvavimo pobūdį. Reglamente turi 
būti išsaugotas galiojančio reglamento dėl Europos pagalbos labiausiai nepasiturintiems 
asmenims programos 2012 ir 2013 metams tęstinumas. Būtent to siekdamas pranešėjas siūlo 
supaprastinti fondą, ypač panaikinti tvirtinančiąsias, vadovaujančiąsias ir audito institucijas. 
Pranešėjas taip pat siūlo panaikinti fondo lėšų gavėjų nustatymo kriterijus, kuriuos turi 
apibrėžti kiekviena valstybė narė. Europos Komisija turi pasitikėti valstybėmis narėmis ir 
savanorių asociacijomis, kurios skirstydamos maistą ir prekes atlieka puikų ir pavyzdinį 
darbą.

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo tikslai

Fondo taikymo išplėtimas iki materialinės pagalbos grindžiamas tuo, kad labiausiai 
skurstantiems asmenims Europoje trūksta ne tik maisto, bet jie taip pat patiria ir materialinį 
nepriteklių. Jei valstybių vadovų Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondui 
skirtas biudžetas neleis šio padvigubinimo, pagalba maistu turi likti kiek įmanoma šios 
priemonės prioritetas, siekiant išvengti išskaidymo, kuris pakenktų fondo veiksmingumui ir jo 
tikslams. Iš tiesų pagalba maistu yra būtina išankstinė visų krypčių kovos su atskirtimi 
politikos sąlyga, kadangi maitinimasis yra pamatinė socialinės integracijos priemonė. Taigi 
pranešėjas pritaria minčiai, kad Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas 
visų pirma turi būti skirtas maisto skirstymui.

Kadangi solidarumas yra viena iš esminių Europos Sąjungos vertybių, šis fondas turi 
simbolinę vertę, kurią ES piliečiai suteikia Europos integracijai. Nebūtų suprasta, jei Europos 
Sąjunga nusisuktų nuo labiausiai pažeidžiamų asmenų, o jei ši pagalba labiausiai 
skurstantiems netektų svarbos, tai reikštų, jog sustiprėtų vis didėjanti nemeilė tarp gyventojų 
ir ES institucijų.

Pranešėjas yra įsitikinęs, kad Europos Parlamentas turi veikti drauge su organizacijomis, kad 
šis fondas veiktų veiksmingai ir visų pirma būtų naudingas labiausiai skurstantiems asmenims 
ir labdaringoms organizacijoms, kurios kasdien dirba šalia šių asmenų.

PAKEITIMAI
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Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą 
įtraukti į savo pranešimą šiuos pakeitimus :

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(1) kadangi maisto produktų ir žemės ūkio 
produktų tiekimas labai svarbus siekiant 
padėti labiausiai skurstantiems asmenims 
ir kadangi vadovaudamosi 2010 m. 
birželio 17 d. Europos Vadovų Tarybos, 
priėmusios Sąjungos pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategiją, išvadomis, 
Sąjunga ir valstybės narės įsipareigojo iki 
2020 m. žmonių, kuriems gresia skurdas ir 
socialinė atskirtis, skaičių sumažinti bent 
20 mln.;

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) nuo 1987 m. itin atšiaurios žiemos 
Europoje Europos Sąjunga labiausiai 
skurstantiems piliečiams per labdaringas 
organizacijas teikia tiesioginę pagalbą 
maistu iš žemės ūkio produktų atsargų.  
Laikina to laikotarpio pagalba buvo 
įtvirtinta ES reglamentu, t. y. ES maisto 
skirstymo labiausiai nepasiturintiems 
asmenims programa. Kartu atsirado 
kitokių aprūpinimo šaltinių, kaip antai 
vietos ir regioninių prekybos centrų 
atliekamos prekės, partnerystė su 
solidariais vietos ūkininkais, restoranais 
ir bakalėjomis ir kt.;
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Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento

1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) 1992 m. spalio 29 d. priėmus 
įgyvendinimo reglamentą buvo 
konsoliduota ES maisto skirstymo 
labiausiai nepasiturintiems asmenims 
programa;

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento

1 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1c) Europos Sąjungoje 2010 m. maždaug 
119,6 mln. asmenų, iš kurių 25 mln. 
vaikų, grėsė socialinė atskirtis ir skurdas, 
40 mln. iš šių asmenų patyrė didelį 
materialinį nepriteklių ir 4,1 mln. 
neturėjo būsto – palyginti su praėjusiais 
metais šis skaičius padidėjo maždaug 4 
milijonais. Iš minėtųjų 119,6 mln. asmenų 
18 mln. beveik kasdien yra priklausomi 
nuo maisto paketų arba labdaringų
organizacijų dalinamo nemokamo maisto;

Pakeitimas 5
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) kadangi benamystė ir materialinį ar itin 
didžiulį maisto ir (arba) materialinį 
nepriteklių kenčiančių asmenų skaičius 
Sąjungoje didėja ir kadangi tie asmenys 
dažnai negali pasinaudoti Reglamente (ES) 
Nr. [...BNR], ir visų pirma Reglamente
(ES) Nr. […ESF] nustatytomis aktyvumo 
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skatinimo priemonėmis;

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(4) Europos pagalbos labiausiai 
skurstantiems asmenims fondu (toliau –
Fondas) siekiama stiprinti socialinę 
sanglaudą ir drauge mažinti skurdą ir 
socialinę atskirtį Sąjungoje, remiant 
nacionalines nefinansinės pagalbos 
labiausiai skurstantiems asmenims 
sistemas, taip siekiant padėti spręsti visų 
formų nepritekliaus ir skurdo problemas;

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) aprūpinimas maistu yra viena iš 
pagrindinių žmogaus teisių ir ji 
įgyvendinama sudarant sąlygas nuolat 
turėti, galėti įsigyti ir valgyti pakankamai 
sveiko, tinkamo ir maistingo maisto;

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) šiomis nuostatomis taip pat 
užtikrinama, kad remiami veiksmai atitiktų 
taikytinus Sąjungos ir nacionalinius teisės 
aktus, visų pirma susijusius su labiausiai 
skurstantiems asmenims teikiamų prekių 

(6) šiomis nuostatomis taip pat 
užtikrinama, kad remiami veiksmai atitiktų 
taikytinus Sąjungos ir nacionalinius teisės 
aktus, visų pirma susijusius su labiausiai 
skurstantiems asmenims teikiamų prekių ir 
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sauga; maisto produktų sauga;

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) užtikrinamas Fondo nuostatų 
derėjimas su strategijomis ir priemonėmis, 
skirtomis maisto švaistymui visoje 
aprūpinimo grandinėje mažinti, maisto 
tiekimo grandinių veiksmingumui didinti 
ir informuoti visuomenę apie šią svarbią 
temą, kurią Europos Parlamentas 
nagrinėjo savo 2012 m. sausio 19 d. 
rezoliucijoje;

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(7) norėdama nustatyti tinkamą finansinę 
programą, Komisija įgyvendinimo aktais 
turėtų objektyviai ir skaidriai kiekvienai 
valstybei narei kasmet paskirstyti visus 
išteklius, atsižvelgdama į regionų 
išsivystymo ir skurdo, santykinio skurdo ir
maisto bei materialinio nepritekliaus lygio 
skirtumus kiekvienoje valstybėje narėje ir į 
asmenų, kuriuos galima laikyti labiausiai 
skurstančiais asmenimis, skaičių 
kiekvienoje valstybėje narėje, taip pat į 
lėšų, kurios buvo skirtos valstybėms 
narėms, dalyvaujančioms Maisto 
skirstymo labiausiai nepasiturintiems 
asmenims programoje, sumas;
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Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) kiekviena valstybė narė savo veiksmų 
programoje turėtų nurodyti ir pagrįsti 
materialinio nepritekliaus problemos, kurią 
ji sieks spręsti, pobūdį ir aprašyti pagalbos 
labiausiai skurstantiems asmenims, kuri 
bus teikiama remiant esamas nacionalines 
sistemas, tikslus ir ypatumus. Taip pat
reikėtų nurodyti elementus, būtinus 
efektyviam ir veiksmingam veiksmų 
programos įgyvendinimui užtikrinti;

(8) kiekviena valstybė narė savo veiksmų 
programoje turėtų nurodyti ir pagrįsti
maisto ir (arba) materialinio nepritekliaus 
problemos, kurią ji sieks spręsti, pobūdį ir 
aprašyti pagalbos labiausiai skurstantiems 
asmenims, kuri bus teikiama remiant 
esamas nacionalines sistemas, tikslus ir 
ypatumus.  Taip pat reikėtų nurodyti 
elementus, būtinus efektyviam, sparčiam ir 
veiksmingam veiksmų programos 
įgyvendinimui užtikrinti, taip pat kovos su 
maisto švaistymu srityje;

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) reikia, kad valstybės narės turėtų 
galimybę teikti pirmenybę Sąjungos 
kilmės produktams; 

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento

8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8b) kad Fondo lėšomis finansuojamos 
priemonės būtų įgyvendinamos 
veiksmingai ir efektyviai, reikia skatinti 
regionų ir vietos valdžios institucijų ir 
pilietinei visuomenei atstovaujančių 
organizacijų bendradarbiavimą. Todėl 
valstybės narės turėtų visus susijusius 
veikėjus skatinti dalyvauti rengiant ir 
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taikant Fondo finansuojamas priemones;

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant kuo didesnio Fondo 
veiksmingumo, visų pirma atsižvelgiant į 
nacionalines aplinkybes, tikslinga nustatyti 
galimo veiksmų programos koregavimo 
tvarką;

(9) siekiant kuo didesnio Fondo 
veiksmingumo, visų pirma atsižvelgiant į 
nacionalines aplinkybes, tikslinga nustatyti 
galimo veiksmų programos koregavimo 
tvarką, taip pat ir atsižvelgiant į 
įgyvendinant programą dalyvaujančių 
nevyriausybinių organizacijų nuomonę;

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) patirties bei gerosios praktikos mainai 
teikia didelės papildomos naudos, todėl 
Komisija turėtų sudaryti palankesnes jų 
sklaidos galimybes;

(10) patirties bei gerosios praktikos mainai
ir socialinė naujovė teikia didelės 
papildomos naudos, todėl Komisija ir 
kompetentingos valstybių narių 
institucijos turėtų užtikrinti jų sklaidą ir 
skatinimą, įskaitant mokymų 
organizavimą ir bendradarbiavimo 
Sąjungos lygmeniu platformos, kuri 
apimtų visas suinteresuotąsias šalis, 
plėtojimą;
.

Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) kad būtų galima gerinti kiekvienos 
veiksmų programos kokybę ir struktūrą ir 

(12) kad būtų galima gerinti kiekvienos 
veiksmų programos kokybę ir struktūrą ir 
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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;

įvertinti Fondo efektyvumą ir 
veiksmingumą, turėtų būti atliekami 
vertinimai;

Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) piliečiai turi teisę žinoti, kaip ir kokiu 
tikslu investuojami Sąjungos finansiniai 
ištekliai. Siekiant užtikrinti plačią 
informacijos apie Fondo paramos 
pasiekimus sklaidą bei užtikrinti galimybes 
susipažinti su skaidria informacija apie 
finansavimo galimybes, reikėtų nustatyti
išsamias informavimo ir viešinimo 
taisykles, visų pirma dėl valstybių narių ir 
paramos gavėjų įsipareigojimų;

(13) piliečiai turi teisę žinoti, kaip ir kokiu 
tikslu investuojami Sąjungos finansiniai 
ištekliai. Siekiant užtikrinti plačią 
informacijos apie Fondo paramos 
pasiekimus sklaidą ir viešinimą bei 
užtikrinti galimybes susipažinti su skaidria 
informacija apie finansavimo galimybes, 
reikėtų nustatyti paprastas informavimo, 
komunikacijos ir viešinimo taisykles, visų 
pirma dėl valstybių narių vietos ir regionų 
valdžios institucijų ir paramos gavėjų
funkcijų;

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(15) būtina nustatyti didžiausias veiksmų 
programų bendro finansavimo iš Fondo 
normas, siekiant Sąjungos lėšų 
dauginamojo poveikio, drauge reikėtų
užtikrinti lankstumą sprendžiant valstybių 
narių, patiriančių laikinus biudžeto 
suvaržymus, problemas;
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Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Fondo tinkamumo finansuoti 
laikotarpiui, veiksmams ir išlaidoms visoje 
Sąjungoje turėtų būti taikomos vienodos ir 
objektyvios taisyklės. Nustatant 
tinkamumo finansuoti sąlygas reikėtų 
atsižvelgti į Fondo tikslų ir tikslinių grupių 
ypatumus, visų pirma nustatyti geras 
veiksmų tinkamumo finansuoti taisykles, 
paramos formas ir kompensavimo sąlygas;

(16) Fondo tinkamumo finansuoti 
laikotarpiui, veiksmams ir išlaidoms visoje 
Sąjungoje turėtų būti taikomos vienodos,
objektyvios ir paprastos taisyklės. 
Nustatant tinkamumo finansuoti sąlygas 
reikėtų atsižvelgti į Fondo tikslų ir tikslinių 
grupių ypatumus, visų pirma nustatyti 
geras ir paprastas veiksmų tinkamumo 
finansuoti taisykles, paramos formas ir 
kompensavimo sąlygas;

Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento, kuriuo nustatomas bendras 
žemės ūkio rinkų organizavimas, 
[pasiūlyme] (Bendras bendro žemės ūkio 
rinkų organizavimo reglamentas) nustatyta, 
kad taikant intervencines priemones 
perkami produktai gali būti perduodami 
maisto skirstymo labiausiai skurstantiems 
Sąjungos gyventojams programai, jei toje 
programoje numatyta tokia galimybė.  
Atsižvelgiant į tai, kad tam tikromis 
aplinkybėmis ekonomiškai palankiausia 
būtų gauti maistą naudojant, perdirbant ar 
parduodant tokias atsargas, tokia galimybė 
turėtų būti numatyta šiame reglamente.  
Lėšos, gautos iš su tokiomis atsargomis 
susijusių sandorių, turėtų būti naudojamos 
labiausiai skurstančių asmenų reikmėms, 
tačiau dėl to neturėtų sumažėti valstybių 
narių įsipareigojimas bendrai finansuoti 
programą. Siekdama užtikrinti 
efektyviausią intervencinių atsargų ir su 

(17) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento, kuriuo nustatomas bendras 
žemės ūkio rinkų organizavimas, 
[pasiūlyme] (Bendras bendro žemės ūkio 
rinkų organizavimo reglamentas) nustatyta, 
kad taikant intervencines priemones 
perkami produktai gali būti perduodami 
maisto skirstymo labiausiai skurstantiems 
Sąjungos gyventojams programai.
Atsižvelgiant į tai, kad tam tikromis 
aplinkybėmis ir toliau palanku gauti 
maistą naudojant, perdirbant ar parduodant 
tokias atsargas, tokia galimybė turėtų būti 
numatyta šiame reglamente. Lėšos, gautos 
iš su tokiomis atsargomis susijusių 
sandorių, turėtų būti naudojamos labiausiai 
skurstančių asmenų reikmėms, tačiau dėl to 
neturėtų sumažėti valstybių narių 
įsipareigojimas bendrai finansuoti 
programą. Šiomis lėšomis papildomas 
Fondo biudžetas. Siekdama užtikrinti 
efektyviausią intervencinių atsargų 
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jomis susijusių įplaukų panaudojimą 
Komisija turėtų pagal Reglamento (ES) 
Nr. [CMO] 19 straipsnio e dalį priimti 
įgyvendinamuosius aktus, kuriais 
nustatoma intervencinių atsargų produktų 
naudojimo, perdirbimo ar pardavimo 
labiausiai skurstantiems asmenims skirtos 
programos tikslais tvarka;

panaudojimą Komisija turėtų pagal 
Reglamento (ES) Nr. [CMO] 19 straipsnio 
e punktą priimti įgyvendinamuosius aktus, 
kuriais nustatoma intervencinių atsargų 
produktų naudojimo, perdirbimo,
pardavimo palankiomis kainomis ir (arba) 
dalinimo nemokamai labiausiai 
skurstantiems asmenims skirtos programos 
tikslais tvarka;

Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento

17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) siekdamos užtikrinti tvirtą paramą 
labiausiai skurstantiems asmenims 
valstybės narės užtikrina, kad būtų 
pašalintos visos kliūtys, galinčios užkirsti 
kelią įmonėms aukoti maistą ar 
pagrindines prekes maisto bankams arba 
ne pelno organizacijoms, kurių 
pagrindinė veikla – parama labiausiai 
skurstantiems asmenims;

Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) pagal pasidalijamojo valdymo 
principą už veiksmų programos 
įgyvendinimą ir kontrolę pirmiausia turėtų 
būti atsakingos valstybės narės, 
naudodamosi savo valdymo ir kontrolės 
sistemomis;

(19) pagal pasidalijamojo valdymo 
principą už veiksmų programos 
įgyvendinimą ir kontrolę pirmiausia turėtų 
būti atsakingos valstybės narės, 
naudodamosi savo valdymo ir kontrolės 
sistemomis, jos turėtų nuolat stengtis 
užtikrinti veiksmingumą ir mažinti 
biurokratiją;
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Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) valstybės narės turėtų paskirti
kiekvienos veiksmų programos
vadovaujančiąją instituciją, tvirtinančiąją 
instituciją ir funkciškai nepriklausomą 
audito instituciją. Tam, kad valstybės 
narės galėtų lanksčiai nustatyti kontrolės 
sistemas, reikėtų nustatyti, kad 
tvirtinančiosios institucijos funkcijas gali 
atlikti vadovaujančioji institucija.  
Valstybėms narėms taip pat turėtų būti 
leidžiama paskirti tarpines įstaigas, kurios 
vykdytų tam tikras vadovaujančiosios 
arba tvirtinančiosios institucijos 
funkcijas. Tokiu atveju valstybės narės 
turėtų aiškiai nustatyti tas pareigas ir 
funkcijas;

(21) valstybės narės turėtų paskirti
kiekvienai veiksmų programai 
kompetentingas institucijas, 
užtikrinančias tinkamą Fondo valdymą. 
Valstybės narės, siekdamos užtikrinti, kad 
veiksmų programos būtų įgyvendinamos 
pagal taikomas taisykles, turėtų vykdyti 
atitinkamas administracines ir fizines 
patikras ir, nustačiusios pažeidimus, 
taikyti nuobaudas;

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) vadovaujančiajai institucijai tenka 
pagrindinė atsakomybė už efektyvų ir 
veiksmingą Fondo paramos 
įgyvendinimą, todėl ji atlieka daug 
funkcijų, susijusių su veiksmų programų 
valdymu ir stebėsena, finansų valdymu ir 
kontrole bei projektų atranka. Jos 
pareigas ir funkcijas reikėtų nustatyti;

Išbraukta.

Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) tvirtinančioji institucija turėtų rengti 
ir teikti Komisijai mokėjimo paraiškas. Ji 
taip pat turėtų rengti metines sąskaitas, 
tvirtinti metinių sąskaitų išsamumą, 
tikslumą ir teisingumą, bei tvirtinti, kad į 
sąskaitas įtrauktos išlaidos atitinka 
taikomas Sąjungos ir nacionalines 
taisykles. Jos pareigas ir funkcijas reikėtų 
nustatyti;

Išbraukta.

Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) audito institucija turėtų užtikrinti, 
kad būtų atliekamas valdymo ir kontrolės 
sistemų, tinkamos veiksmų imties ir 
metinių sąskaitų auditas. Jos pareigas ir 
funkcijas reikėtų nustatyti;

Išbraukta.

Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) nepažeidžiant finansų kontrolės 
srities Komisijos įgaliojimų, turėtų būti 
užtikrintas valstybių narių ir Komisijos 
bendradarbiavimas pagal šį reglamentą, 
taip pat reikėtų nustatyti kriterijus, pagal 
kuriuos Komisija, atsižvelgdama į savo 
nacionalinių sistemų kontrolės strategiją, 
galėtų nustatyti, kokį patikinimą ji turėtų 
gauti iš nacionalinių audito įstaigų;

Išbraukta.



PE505.979v03-00 16/62 AD\931730LT.doc

LT

Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) reikėtų nustatyti Komisijos 
įgaliojimus ir pareigas tikrinti veiksmingą 
valdymo ir kontrolės sistemų veikimą bei 
reikalauti, kad valstybė narė imtųsi 
veiksmų. Be to, Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai atlikti su patikimu 
finansų valdymu susijusių sričių auditą, 
kad ji galėtų padaryti išvadas dėl Fondo 
veiklos rezultatų;

Išbraukta.

Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Sąjungos biudžeto įsipareigojimai 
turėtų būti vykdomi kiekvienais metais. 
Siekiant užtikrinti veiksmingą programų 
valdymą, būtina nustatyti bendras tarpinio 
mokėjimo paraiškų, metinio likučio ir 
galutinio likučio mokėjimo taisykles;

(27) Sąjungos biudžeto įsipareigojimai 
turėtų būti vykdomi kiekvienais metais. 
Siekiant užtikrinti veiksmingą programų 
valdymą, būtina nustatyti paprastas
bendras tarpinio mokėjimo paraiškų, 
metinio likučio ir galutinio likučio 
mokėjimo taisykles;

Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento

35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) veiksmų audito dažnis turėtų būti 
proporcingas Sąjungos paramos iš Fondo 
mastui. Visų pirma reikėtų sumažinti 
atliekamų auditų skaičių tais atvejais, kai 
visos tinkamos finansuoti veiksmo išlaidos 
neviršija 100 000 EUR. Vis dėlto auditą 
turėtų būti galima atlikti bet kuriuo metu, 

(35) veiksmų audito dažnis turėtų būti 
proporcingas Sąjungos paramos iš Fondo 
mastui. Visų pirma reikėtų sumažinti 
atliekamų auditų skaičių tais atvejais, kai 
visos tinkamos finansuoti veiksmo išlaidos 
neviršija 100 000 EUR. Vis dėlto auditą 
turėtų būti galima atlikti bet kuriuo metu, 
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kai turima duomenų apie pažeidimą ar 
sukčiavimą, arba kai atliekamas audito 
imties auditas. Tam, kad Komisijos audito 
lygis atitiktų riziką, Komisijai turėtų būti 
suteikta galimybė mažiau audituoti 
veiksmų programas, kurias įgyvendinant 
nenustatyta didelių trūkumų arba kurių 
audito institucija yra patikima. Be to, 
nustatant audito aprėptį reikėtų 
visapusiškai atsižvelgti į Fondo tikslinių 
grupių tikslus ir ypatumus;

kai turima duomenų apie pažeidimą ar 
sukčiavimą, arba kai atliekamas audito 
imties auditas. Tam, kad Komisijos audito 
lygis atitiktų riziką, Komisijai turėtų būti 
suteikta galimybė mažiau audituoti 
veiksmų programas, kurias įgyvendinant 
nenustatyta didelių trūkumų arba kurių 
audito institucija yra patikima. Be to, 
nustatant audito aprėptį reikėtų 
visapusiškai atsižvelgti į Fondo tikslinių 
grupių tikslus, ypatumus ir labdaringą 
paramos gavėjų organizacijų pobūdį;

Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento

41 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41a) tam, kad staiga nesumažėtų pagalba 
maistu dėl vėlavimo įgyvendinant šį 
reglamentą 2014 m. pradžioje, Komisija 
imasi pereinamojo laikotarpio priemonių, 
kurios būtinos norint užtikrinti, kad nuo 
pagalbos maistu priklausomi asmenys 
nepatirtų maisto stygiaus;

Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu 2014 m. sausio 1 d.–
2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui 
įsteigiamas Europos pagalbos labiausiai 
skurstantiems asmenims fondas (toliau –
Fondas) ir nustatomi Fondo tikslai, jo
paramos aprėptis, turimi finansiniai 
ištekliai ir jų skyrimo kriterijai bei Fondo 
veiksmingumui užtikrinti būtinos taisyklės.

1. Šiuo reglamentu 2014 m. sausio 1 d.–
2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui 
įsteigiamas Europos pagalbos labiausiai 
skurstantiems asmenims fondas (toliau –
Fondas) ir nustatomi Fondo tikslai, jo 
paramos aprėptis, turimi finansiniai 
ištekliai ir jų skyrimo kriterijai bei Fondo 
efektyvumui ir paprastumui užtikrinti 
būtinos taisyklės. 
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Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1) „labiausiai skurstantys asmenys“ – tai 
fiziniai asmenys (atskiri asmenys, šeimos, 
namų ūkiai ar tokių asmenų grupės),
kuriuos nacionalinės, regioninės ir vietos 
kompetentingos institucijos, 
bendradarbiaudamos su organizacijomis 
partnerėmis, pripažino remtinais;

Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) „paramos gavėjas“ – tai viešasis arba 
privatus subjektas, atsakingas už veiksmų
inicijavimą arba inicijavimą ir 
įgyvendinimą;

6) „paramos gavėjas“ – tai ne pelno 
organizacija, viešasis arba privatus 
subjektas (išskyrus komercines įmones), 
atsakingas už veiksmų inicijavimą arba 
inicijavimą ir įgyvendinimą;
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Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9) „tarpinė įstaiga“ – viešoji ar privačioji 
įstaiga, kuri yra pavaldi vadovaujančiajai 
arba tvirtinančiajai institucijai arba kuri 
tokios institucijos vardu atlieka su 
veiksmus įgyvendinančiais paramos 
gavėjais susijusias pareigas;

9) „tarpinė įstaiga“ –ne pelno 
organizacija, viešoji ar privačioji įstaiga
(išskyrus komercines įmones), kuri yra 
pavaldi vadovaujančiajai arba 
tvirtinančiajai institucijai arba kuri tokios 
institucijos vardu atlieka su veiksmus 
įgyvendinančiais paramos gavėjais 
susijusias pareigas;

Pakeitimas 38
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 

Fondas skatina socialinę ir teritorinę
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 ir plėtodamas 
vietines ir regionines maisto tiekimo 
grandines labiausiai skurstančių asmenų 
naudai, padeda siekti konkretaus tikslo –
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pagalbą gaunančių asmenų skaičių. Sąjungoje sumažinti itin didelį skurdą 
patiriančių žmonių skaičių.  Pažanga, 
padaryta siekiant šio tikslo, bus vertinama 
pagal Fondo pagalbą gaunančių asmenų 
skaičių.

Pakeitimas 39
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 remiamos nacionalinės, 
regioninės ir vietos sistemos, per kurias 
labiausiai skurstantiems asmenims tiekiami 
maisto produktai, atitinkantys kokybės 
kriterijus, ir pagrindinės vartojimo prekės, 
skirtos asmeniniam labiausiai skurstančių
asmenų vartojimui. Tiekimas užtikrinamas 
pasitelkus tas valstybių narių atrinktas 
organizacijas partneres, kurių bent dalis 
veiklos susijusi su maisto ir (arba) žemės 
ūkio produktų tiekimu labiausiai 
skurstantiems asmenims.

Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) Fondo parama įgyvendinama Komisijai 
ir valstybėms narėms glaudžiai
bendradarbiaujant.

3) Fondo paramą įgyvendina valstybės 
narės, glaudžiai bendradarbiaudamos su 
Komisija.

Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) Fondo parama, turi būti įgyvendinama ir 5) Fondo parama turi būti įgyvendinama ir 
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naudojama taikant proporcingumo 
principą, t. y. turi būti atsižvelgiama į 
skiriamos paramos lygį, ir tai ypač 
taikytina finansiniams ir administraciniams 
ištekliams, reikalingiems atskaitomybės, 
vertinimo, valdymo ir kontrolės srityje.

naudojama taikant proporcingumo 
principą, t. y. turi būti atsižvelgiama į 
skiriamos paramos lygį ir į tikslų 
ypatumus, ir tai ypač taikytina 
finansiniams ir administraciniams 
ištekliams, reikalingiems atskaitomybės, 
vertinimo, valdymo ir kontrolės srityje.

Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

8) Komisija ir valstybės narės užtikrina 
Fondo veiksmingumą programavimo 
etapu ir vėliau vykdydamos stebėseną, 
taikydamos ataskaitų teikimo reikalavimus 
ir atlikdamos vertinimą. Jos taip pat 
užtikrina, kad organizacijoms partnerėms 
ir paramos gavėjams būtų paprasta jį 
įgyvendinti ir kad visuomenė būtų 
informuota apie Fondo įgyvendinimą ir jo 
lėšų panaudojimą. 

Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9) Vykdydamos atitinkamas su Fondais
susijusias funkcijas, Komisija ir valstybės 
narės siekia mažinti paramos gavėjams 
tenkančią administracinę naštą.

9) Kadangi pagalba labiausiai 
skurstantiems asmenims yra labdaringa ir 
dažnai savanoriška, Komisija ir valstybės 
narės, vykdydamos atitinkamas su Fondu
susijusias funkcijas, nuolat siekia mažinti 
paramos gavėjams tenkančią 
administracinę naštą, nustatyti paprastas jo 
veikimo taisykles, kad būtų kuo labiau 
supaprastintos valdymo sistemos, 
apsunkinančios organizacijų partnerių ir 
(arba) paramos gavėjų veiklą, ir kad jie 
galėtų lengvai ir greitai gauti pagalbą.
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Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 12 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

12) Valstybės narės ir paramos gavėjos 
pasirenka maisto produktus ir prekes, 
remdamosi kokybės standartus 
atitinkančiais objektyviais kriterijais.
Maisto produktų atrankos kriterijais 
siekiama palaikyti vietos produktus.  
Maisto produktų skirstymo organizacijos 
arba asociacijos kuo labiau užtikrina 
sveiką ir suderintą galutinių gavėjų 
mitybą ir siekia visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos tikslų. Renkantis maisto 
produktus ir tam tikrais atvejais prekes 
atsižvelgiama į klimato ir aplinkos 
aspektus, visų pirma siekiant mažinti 
maisto švaistymą kiekvienu skirstymo 
grandinės etapu.
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Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 12 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a) Vietos ir regionų valdžios 
institucijos, bendradarbiaudamos su 
nevyriausybinėmis organizacijomis, gali 
sukurti vietos, regioninio ir 
tarpvalstybinio valdymo tinklus siekiant 
naudoti regioninius maisto produktus 
(greitai gendančius arba ne), kurie 
neparduoti maisto grandinėse.

Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) labai didelį skurdą patiriančių asmenų 
skaičių;

a) maisto stygių patiriančių asmenų 
skaičių;

Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) labai didelį skurdą patiriančių 
asmenų skaičių;

Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) labai mažo užimtumo namų ūkiuose 
gyvenančių asmenų skaičių.

b) labai mažų pajamų arba mažo 
užimtumo namų ūkiuose gyvenančių 
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asmenų skaičių.

Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) kiek gyventojų gyvena žemiau 
santykinės skurdo ribos, t. y. gyventojų, 
gyvenančių namų ūkiuose, kurių pajamos 
yra mažesnės nei 60 proc. nacionalinių 
pajamų vidurkio, procentinę dalį.

Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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:

Per tris mėnesius nuo šio reglamento 
įsigaliojimo visos valstybės narės 
Komisijai pateikia po vieną veiksmų 
programą, parengtą glaudžiai 
bendradarbiaujant su kompetentingomis 
regionų, vietos ir kitomis valdžios 
institucijomis, taip pat su susijusiomis 
organizacijomis arba organizacijomis, 
atstovaujančiomis pilietinei visuomenei, 
kovojančiomis su skurdu ir 
skatinančiomis nediskriminavimą ir
apimančią laikotarpį nuo 2014 m. sausio 
1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d., ir joje:

Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

materialinio nepritekliaus problemą (-as), 
kuri (-ios) bus sprendžiama (-os) pagal 
veiksmų programą, nurodo pagrindinius 
ypatumus ir sveiko bei kokybiško maisto ar 
prekių skirstymo tikslus bei teiktinas 
papildomas priemones;

Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) pateikia vietinių ir regioninių maisto 
tiekimo grandinių labiausiai skurstančių 
asmenų naudai plėtojimo veiksmų planą;

Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) pateikia maisto švaistymo mažinimo 
planą;

Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pateikia atitinkamos (-ų) nacionalinės (-
ių) sistemos (-ų), skirtos (-ų) kiekvienai 
materialinio nepritekliaus problemai 
spręsti, aprašymą;

b) pateikia atitinkamos (-ų) nacionalinės (-
ių) sistemos (-ų), skirtos (-ų) kiekvienai 
maisto ir (arba) materialinio nepritekliaus 
problemai spręsti, aprašymą;
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Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) nurodo organizacijų partnerių, 
prireikus suskirstytų pagal spręstiną 
materialinio nepritekliaus problemą, 
atrankos kriterijus;

Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pateikia priemonės, pagal kurią 
nustatomi labiausiai skurstantiems 
asmenims taikytini tinkamumo kriterijai,
aprašymą, prireikus nurodant materialinio 
nepritekliaus problemą, kurią pasirinkta 
spręsti;

c) pateikia labiausiai skurstantiems 
asmenims taikytinų tinkamumo kriterijų 
aprašymą, prireikus nurodant materialinio 
nepritekliaus problemą, kurią pasirinkta 
spręsti;

Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nurodo veiksmų atrankos kriterijus ir 
pateikia atrankos priemonės aprašymą, 
prireikus nurodant materialinio 
nepritekliaus problemą, kurią pasirinkta 
spręsti;

Išbraukta.

Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) nurodo organizacijų partnerių atrankos 
kriterijus, prireikus įvardija materialinio 
nepritekliaus problemą, kurią pasirinkta 
spręsti;

Išbraukta.

Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) pateikia priemonės, kuria papildoma 
Europos socialinio fondo veikla, 
aprašymą;

Išbraukta.

Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) pateikia veiksmų programos 
įgyvendinimo nuostatų aprašymą, 
kuriame nurodo vadovaujančiąją 
instituciją, tvirtinančiąją instituciją (jei 
taikytina), audito instituciją ir instituciją, 
kuriai Komisija perves lėšas, taip pat 
aprašo stebėsenos tvarką;

Išbraukta.

Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) pateikia priemonių, kurių imtasi 
siekiant įtraukti kompetentingas regionų, 
vietos ir kitas viešąsias institucijas,
pilietinei visuomenei atstovaujančias 

h) pateikia kompetentingų regionų ir 
vietos valdžios institucijų, joms 
atstovaujančių organizacijų ir kitų 
valdžios institucijų, pilietinei visuomenei
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įstaigas ir įstaigas, atsakingas už lyčių 
lygybės ir nediskriminavimo skatinimą, 
aprašymą;

atstovaujančių organizacijų ir
organizacijų, atsakingų už 
nediskriminavimo skatinimą, dalyvavimo
aprašymą;

Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos j punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) lentelė, kurioje nurodoma visa viso 
programavimo laikotarpio finansinių 
asignavimų suma pagal veiksmų programą 
ir kiekvieną materialinio nepritekliaus 
problemą, kurią pasirinkta spręsti, taip pat 
atitinkamos papildomos priemonės.

ii) lentelė, kurioje nurodoma visa viso 
programavimo laikotarpio finansinių 
asignavimų suma pagal veiksmų programą 
ir kiekvieną maisto ir (arba) materialinio 
nepritekliaus problemą, kurią pasirinkta 
spręsti, taip pat atitinkamos papildomos 
priemonės.

Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Maistą ar prekes tiesiogiai tiekiančios 
organizacijos partnerės, nurodytos e dalyje, 
pačios imasi materialinę pagalbą 
papildančios veiklos, kuria siekiama 
socialinės labiausiai skurstančių asmenų 
įtraukties, neatsižvelgdamos į tai, ar ši 
veikla finansuojama Fondo lėšomis ar ne.

Maistą tiesiogiai tiekiančios organizacijos 
partnerės, nurodytos ba dalyje, ir maistą ir 
(arba) prekes tiekiančios organizacijos 
partnerės pačios imasi materialinę pagalbą 
papildančios veiklos, kuria siekiama 
socialinės labiausiai skurstančių asmenų 
įtraukties, neatsižvelgdamos į tai, ar ši 
veikla finansuojama Fondo lėšomis ar ne.

Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės parengia savo veiksmų 
programas pagal I priede pateiktą 
šabloną.

Išbraukta.

Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atsižvelgdama į pagal 14 straipsnį 
atliktą ex ante vertinimą Komisija įvertina 
veiksmų programos derėjimą su šiuo 
reglamentu ir jos indėlį siekiant Fondo 
tikslų.

1. Komisija, vadovaudamasi valstybių 
narių nustatytų atrankos kriterijų, įvertina 
veiksmų programos derėjimą su šiuo 
reglamentu ir jos indėlį siekiant Fondo 
tikslų.

Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Per tris mėnesius nuo veiksmų 
programos pateikimo dienos Komisija gali 
pateikti pastabų. Valstybė narė Komisijai 

2. Per du mėnesius nuo veiksmų 
programos pateikimo dienos Komisija gali 
pateikti pastabų. Valstybė narė Komisijai 
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suteikia visą reikalingą papildomą 
informaciją ir prireikus peržiūri siūlomą 
veiksmų programą.

suteikia visą reikalingą papildomą 
informaciją ir prireikus peržiūri siūlomą 
veiksmų programą.

Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei į Komisijos pastabas, pateiktas pagal 
2 dalį, buvo tinkamai atsižvelgta, Komisija 
patvirtina veiksmų programą įgyvendinimo 
aktais ne vėliau kaip per šešis mėnesius 
nuo tos dienos, kai valstybė narė ją 
oficialiai pateikė, bet ne anksčiau nei 
2014 m. sausio 1 d.

3. Jei į Komisijos pastabas, pateiktas pagal 
2 dalį, buvo tinkamai atsižvelgta, Komisija 
patvirtina veiksmų programą įgyvendinimo 
aktais ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo 
tos dienos, kai valstybė narė ją oficialiai 
pateikė, bet ne anksčiau nei 2014 m. sausio 
1 d.

Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija vertina pagal 1 dalį pateiktą 
informaciją, atsižvelgdama į valstybės 
narės pateiktą pagrindimą. Komisija gali 
pateikti pastabas, o valstybė narė Komisijai 
pateikia visą reikalingą papildomą 
informaciją.

2. Komisija vertina pagal 1 dalį pateiktą 
informaciją, atsižvelgdama į valstybės 
narės pateiktą pagrindimą. Komisija per du 
mėnesius gali parengti pastabas, o valstybė 
narė Komisijai pateikia visą reikalingą 
papildomą informaciją.

Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu į visas Komisijos pastabas buvo 
tinkamai atsižvelgta, Komisija 
įgyvendinimo aktais patvirtina veiksmų 
programos pakeitimą ne vėliau kaip per 
penkis mėnesius nuo tos dienos, kai 

3. Jeigu į visas Komisijos pastabas buvo 
tinkamai atsižvelgta, Komisija 
įgyvendinimo aktais patvirtina veiksmų 
programos pakeitimą ne vėliau kaip per tris
mėnesius nuo tos dienos, kai valstybė narė 
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valstybė narė ją oficialiai pateikė. ją oficialiai pateikė.

Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Komisija, siekdama palengvinti patirties ir 
praktinės patirties mainus, sustiprinti 
pajėgumus ir sudaryti sąlygas tinklams 
kurti, diegti tiekimo tinklus visoje Europos 
teritorijoje, visų pirma, tose kiekvienos 
valstybės narės teritorijos dalyse, kur 
didžiausias skurdo ir atskirties lygis, 
vystyti tarptautinę ir tarpvalstybinę veiklą,
taip pat siekdama palengvinti atitinkamų ir 
novatoriškų maisto ir prekių tiekimo
labiausiai skurstantiems asmenims 
rezultatų sklaidą, įsteigia Sąjungos 
lygmens platformą. Ji šioje platformoje 
susieja ir integruoja organizacijas, 
atstovaujančias organizacijoms 
partnerėms Sąjungos lygiu, taip pat 
organizacijas partneres ir paramos 
gavėjus kiekvienos valstybės narės lygiu. 
Ji sukuria ir administruoja viešą interneto 
svetainę, skirtą konkrečiai šiai platformai. 
Interneto svetainėje pristatomos įvairios 
organizacijos partnerės, jų veiksmai ir kur 
Europos teritorijoje, įskaitant atokiausius 
regionus, jos vykdo savo veiklą. Interneto 
svetainėje taip pat nurodomi visi 
dokumentai ir informacija, susiję su 
platformos administravimu ir veikla.

Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, bent kartą per metus Komisija 
Sąjungos lygmeniu dėl Fondo paramos 

Be to, bent kartą per metus Komisija dėl 
Fondo paramos įgyvendinimo ir dėl šios 



PE505.979v03-00 32/62 AD\931730LT.doc

LT

įgyvendinimo konsultuojasi su 
organizacijoms partnerėms 
atstovaujančiomis organizacijomis.

paramos naudojimo paprastumo
konsultuojasi su organizacijoms 
partnerėms Sąjungos lygmeniu ir 
pagrindinėms organizacijoms partnerėms 
valstybių narių lygmeniu
atstovaujančiomis organizacijomis.  Šių 
konsultacijų rezultatus ir ataskaitas ji 
skelbia šiai platformai skirtoje interneto 
svetainėje.

Pakeitimas 74
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.

Išbraukta.

Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Metinės įgyvendinimo ataskaitos yra 
priimtinos, jei jose pateikta visa 
informacija, kurios reikalaujama pagal 2 
dalyje nurodytą pavyzdį, įskaitant bendrus 
rodiklius. Jei ataskaita nepriimtina, 
Komisija valstybei narei apie tai praneša 
per 15 darbo dienų nuo metinės 
įgyvendinimo ataskaitos gavimo dienos.  
Jei Komisija per šį terminą tokio 
pranešimo neatsiunčia, ataskaita laikoma 
priimtina.

Išbraukta.

Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 5 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Valstybės narės parengia galutinę 
įgyvendinimo ataskaitą pagal Komisijos 
patvirtintą pavyzdį.

Išbraukta.

Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 5 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija išnagrinėja galutinę 
įgyvendinimo ataskaitą ir savo pastabas dėl 
jos valstybei narei pateikia per penkis
mėnesius nuo galutinės ataskaitos gavimo 
dienos.

Komisija išnagrinėja galutinę 
įgyvendinimo ataskaitą ir savo pastabas dėl 
jos valstybei narei pateikia per tris
mėnesius nuo galutinės ataskaitos gavimo 
dienos

Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija įgyvendinimo aktu patvirtina 
metinės įgyvendinimo ataskaitos, įskaitant 
bendrų rodiklių sąrašą, ir galutinės 
įgyvendinimo ataskaitos pavyzdžius.  Šis 
įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 60 
straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios 
procedūros.

6. Komisija įgyvendinimo aktu patvirtina 
metinės įgyvendinimo ataskaitos ir 
galutinės įgyvendinimo ataskaitos 
pavyzdžius. Šis įgyvendinimo aktas 
priimamas laikantis 60 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos patariamosios procedūros.

Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija valstybei narei gali pateikti 
pastabų dėl veiksmų programos 
įgyvendinimo. Vadovaujančioji institucija 

7. Komisija valstybei narei gali pateikti 
pastabų dėl veiksmų programos 
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per tris mėnesius praneša Komisijai apie 
įgyvendintas taisomąsias priemones.

įgyvendinimo.

Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Vadovaujančioji institucija viešai 
paskelbia kiekvienos metinės ir galutinės 
įgyvendinimo ataskaitos santrauką..

Išbraukta.

Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės suteikia išteklius, kurių 
reikia vertinimams atlikti, ir užtikrina, kad 
būtų nustatyta vertinimams reikalingų 
duomenų, įskaitant duomenis apie 11 
straipsnyje nurodytus bendrus rodiklius, 
parengimo ir surinkimo tvarka.

1. Valstybės narės suteikia išteklius, kurių 
reikia vertinimams atlikti, ir užtikrina, kad 
būtų nustatyta vertinimams reikalingų 
duomenų parengimo ir surinkimo tvarka.

Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15 straipsnis Išbraukta.
Vertinimas per programavimo laikotarpį

1. Programavimo laikotarpiu 
vadovaujančioji institucija gali vertinti 
veiksmų programos veiksmingumą ir 
efektyvumą.
2. 2017 ir 2021 m. vadovaujančioji 
institucija atlieka struktūrinį galutinių 
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gavėjų tyrimą pagal Komisijos patvirtintą 
pavyzdį. Komisija šį šabloną patvirtina 
įgyvendinimo aktu.  Šis įgyvendinimo 
aktas priimamas laikantis 60 straipsnio 2 
dalyje nurodytos patariamosios 
procedūros.
3. Komisija gali savo iniciatyva vertinti 
veiksmų programas.

Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija savo iniciatyva ir glaudžiai 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, taip pat padedama išorės ekspertų, 
atlieka ex post vertinimą, siekdama 
įvertinti pasiektų rezultatų veiksmingumą 
ir tvarumą bei išmatuoti papildomą Fondo 
naudą. Ex post vertinimas užbaigiamas iki 
2023 m. gruodžio 31 d.

Komisija savo iniciatyva ir glaudžiai 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, taip pat padedama išorės ekspertų, 
atlieka ex post vertinimą, siekdama 
įvertinti programų veiksmingumą ir
valdymo paprastumą, atsižvelgiant į jų 
įgyvendinimui taikomus apribojimus, 
užsibrėžtus tikslus ir pasiektus rezultatus, 
organizacijų partnerių ir paramos gavėjų 
finansinius poreikius, apie kuriuos jie 
pranešė, kad galėtų tiekti maisto 
produktus labiausiai skurstantiems 
asmenims, bei išmatuoti papildomą Fondo 
naudą. Ex post vertinimas užbaigiamas iki 
2023 m. gruodžio 31 d.

Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės teikia informaciją apie 
Fondo remiamus veiksmus ir tuos 
veiksmus viešina. Informacija turi būti 
skiriama labiausiai skurstantiems 
asmenims, žiniasklaidai ir visuomenei.  
Joje pabrėžiamas Sąjungos vaidmuo ir

1. Komisija ir valstybės narės teikia 
informaciją apie Fondo lėšų realizavimą ir 
lėšų panaudojimo tvarką ir skatina Fondo 
finansuojamus veiksmus, visų pirma 
naudodamos platformą arba įsteigdamos 
informacijos teikimo punktus vietos ir
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užtikrinama, kad Fondo parama būtų 
aiškiai matoma.

regionų lygmeniu.  Informacija turi būti 
skiriama labiausiai skurstantiems 
asmenims, žiniasklaidai ir visuomenei. Joje 
pabrėžiamas Sąjungos vaidmuo,
užtikrinama, kad Fondo parama būtų 
aiškiai matoma, ir įvertinami paramą 
gaunančių organizacijų bei organizacijų 
partnerių savanoriai.

Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Siekdama užtikrinti Fondo paramos 
skaidrumą, kompetentinga institucija CSV 
arba XML formatu parengia Fondo 
finansuojamų veiksmų sąrašą, kuris 
skelbiamas svetainėje.

Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiksmų sąrašas atnaujinamas bent kas 
dvylika mėnesių.

Veiksmų sąrašas atnaujinamas bent kas 
šešis mėnesius.

Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

gaunančios organizacijos ir organizacijos 
partnerės iškabina ES vėliavą arba plakatą
(ne mažesnį kaip A3 formato), kuriame 
pateikiama informacija apie veiksmą ir
Europos Sąjungos finansinę paramą.

Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Visose paramos gavėjo ir organizacijos 
partnerės informavimo ir komunikacijos 
priemonėse pažymima Fondo parama 
veiksmui, pateikiant Sąjungos skiriamąjį 
ženklą ir nuorodą į Sąjungą ir Fondą.

4. Paramos gavėjo ir organizacijos 
partnerės informavimo ir komunikacijos 
priemonėse, susijusiose su Europos 
Sąjungos finansuojamu veiksmu,
pažymima Fondo parama veiksmui, 
pateikiant Sąjungos skiriamąjį ženklą ir 
nuorodą į Sąjungą ir Fondą.

Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Vadovaujančioji institucija informuoja 
paramos gavėjus apie veiksmų sąrašo 
paskelbimą pagal 2 dalį. Vadovaujančioji 
institucija suteikia informaciją ir viešinimo 
priemonių rinkinius, taip pat elektroninių 
formų pavyzdžius, kad padėtų paramos 
gavėjams ir organizacijoms partnerėms 
įvykdyti 3 dalyje nurodytus
įsipareigojimus.

5. Kompetentinga institucija informuoja 
paramos gavėjus apie veiksmų sąrašo 
paskelbimą pagal 2 dalį. Ji suteikia 
informaciją ir viešinimo priemonių 
rinkinius, taip pat elektroninių formų 
pavyzdžius ir lipdukus su Sąjungos 
vėliava, kad padėtų paramos gavėjams ir 
organizacijoms partnerėms įvykdyti 3 
dalyje nurodytus įpareigojimus.
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Pakeitimas 90
Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Tvarkant asmens duomenis pagal šį 
straipsnį, vadovaujančioji institucija, 
paramos gavėjai ir organizacijos partnerės 
laikosi Direktyvos 95/46/EB.

6. Tvarkant asmens duomenis pagal šį 
straipsnį, kompetentinga institucija, 
paramos gavėjai ir organizacijos partnerės,
laikosi asmens duomenų apsaugos 
taisyklių ir Direktyvos 95/46/EB.

Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Bendro finansavimo norma veiksmų 
programos lygmeniu neviršija:

a) 85 proc. visų išlaidų;
b) 95 proc. visų išlaidų, tinkamų 
finansuoti iš Europos finansinio 
stabilumo fondo (EFSF), pagal Europos 
stabilumo mechanizmą (ESM) arba iš 
sanglaudos fondų (SF), teikiant paramą 
valstybėse narėse.

Pakeitimas 92
Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti 
pagal veiksmų programą, jei paramos 
gavėjas jas patiria ir apmoka 2014 m. 
sausio 1 d. – 2022 m. gruodžio 31 d.

1. Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti 
pagal veiksmų programą, jei paramos 
gavėjas jas patiria ir apmoka 2014 m. 
sausio 1 d.–2023 m. gruodžio 31 d.



AD\931730LT.doc 39/62 PE505.979v03-00

LT

Pakeitimas 93
Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Veiksmai negali būti atrinkti, kad jiems 
būtų teikiama parama pagal veiksmų 
programą, jeigu iki paraiškos skirti 
finansavimą pagal veiksmų programą 
pateikimo vadovaujančiajai institucijai jie 
buvo fiziškai baigti arba visiškai 
įgyvendinti, nepaisant to, ar paramos 
gavėjas atliko visus su jais susijusius 
mokėjimus.

2. Veiksmai negali būti atrinkti, kad jiems 
būtų teikiama parama pagal veiksmų 
programą, jeigu iki paraiškos skirti 
finansavimą pagal veiksmų programą 
pateikimo kompetentingai institucijai jie 
buvo fiziškai baigti arba visiškai 
įgyvendinti, nepaisant to, ar paramos 
gavėjas atliko visus su jais susijusius 
mokėjimus.

Pakeitimas 94
Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 95
Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jų taip pat gali įsigyti viešojo sektoriaus 
institucija ir nemokamai skirti 
organizacijoms partnerėms. Tokiu atveju 
maistą galima gauti naudojant, perdirbant 
ar parduodant intervencinių atsargų 
produktus, gautus pagal reglamento (ES) 
Nr. [CMO] 15 straipsnį, jei tai 
ekonomiškai naudingiausias variantas ir 
dėl to nepagrįstai nevėluojama maisto 
produktų pristatyti organizacijoms 
partnerėms. Visos lėšos, gautos iš su 

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

tokiomis atsargomis susijusių sandorių, turi 
būti naudojamos labiausiai skurstančių 
asmenų reikmėms, tačiau dėl to neturėtų 
sumažėti valstybių narių įsipareigojimas, 
nustatytas šio reglamento 18 straipsnyje, 
bendrai finansuoti programą, ir jos papildo 
Fondo biudžetą.

Pakeitimas 96
Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Materialinė pagalba labiausiai 
skurstantiems asmenims teikiama 
nemokamai.

4. Kai galutinių gavėjų prašoma sumokėti, 
ši kaina negali viršyti 10 proc. rinkos 
kainos.

Pakeitimas 97
Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 98
Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

a punkte nurodytų išlaidų normą;

Pakeitimas 99
Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 100
Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Valdymo ir kontrolės sistemose: Išbraukta.
a) apibūdinamos kiekvienos institucijos 
valdymo ir kontrolės funkcijos bei 
funkcijų pasiskirstymas toje institucijoje;
b) nurodoma, kaip turi būti laikomasi 
funkcijų atskyrimo tarp šių institucijų ir 
šių institucijų viduje principo;
c) nustatomos procedūros, kuriomis 
užtikrinamas deklaruojamų išlaidų 
teisingumas ir tvarkingumas;
d) veikia kompiuterizuotos apskaitos 
sistemos, skirtos finansiniams duomenims 
ir duomenims apie rodiklius stebėsenos ir
atsiskaitymo tikslais saugoti ir perduoti;
e) nustatoma atsiskaitymo ir stebėsenos 
sistema, kai atsakingoji institucija patiki 
vykdyti funkcijas kitai institucijai;
f) nustatoma valdymo ir kontrolės sistemų 



PE505.979v03-00 42/62 AD\931730LT.doc

LT

veikimo audito tvarka;
g) nustatomos tinkamos audito sekos 
užtikrinimo sistemos ir procedūros;
h) nustatomos pažeidimų, įskaitant 
sukčiavimą, prevencijos, nustatymo ir 
taisymo priemonės ir netinkamai 
išmokėtų lėšų susigrąžinimo tvarka.

Pakeitimas 101
Pasiūlymas dėl reglamento

26 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26a straipsnis
Valstybės narės vykdo administracinius ir 
fizinius tikrinimus, kad įsitikintų, jog 
veiksmų programos įgyvendinamos 
laikantis galiojančių taisyklių, ir nustato 
baudas, taikomas pažeidimų atvejais.

Pakeitimas 102
Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27 straipsnis Išbraukta.
Valstybių narių pareigos

1. Valstybės narės vykdo valdymo, 
kontrolės ir audito įsipareigojimus ir 
prisiima atitinkamą atsakomybę, kaip 
nustatyta Finansiniame reglamente ir 
šiame reglamente išdėstytose 
pasidalijamojo valdymo taisyklėse. 
Vadovaujantis pasidalijamojo valdymo 
principu valstybės narės yra atsakingos už 
veiksmų programų valdymą ir kontrolę.
2.
Valstybės narės užkerta kelią 
pažeidimams, juos nustato ir ištaiso bei 
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susigrąžina neteisėtai sumokėtas sumas ir 
visus delspinigius. Apie šiuos pažeidimus 
jos praneša Komisijai ir nuolat 
informuoja Komisiją apie susijusių 
administracinių ir teisinių procedūrų 
eigą.
Kai paramos gavėjui neteisėtai sumokėtų 
sumų susigrąžinti neįmanoma ir tai įvyko 
dėl valstybės narės kaltės arba aplaidumo, 
valstybė narė yra atsakinga už atitinkamų 
sumų grąžinimą į bendrąjį Sąjungos 
biudžetą.
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 59 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatomos išsamios šioje dalyje 
nustatytų valstybių narių prievolių 
vykdymo taisyklės.
3. Valstybės narės nustato ir įgyvendina 
procedūrą, pagal kurią nepriklausomai 
nagrinėjami ir sprendžiami skundai dėl 
Fondo bendrai finansuojamų veiksmų 
atrankos arba įgyvendinimo. Valstybės 
narės, gavusios prašymą, apie jų 
nagrinėjimo rezultatus praneša Komisijai. 
Valstybės narės, gavusios prašymą, apie 
jų nagrinėjimo rezultatus praneša 
Komisijai.
4. Visa oficialia informacija tarp valstybės 
narės ir Komisijos keičiamasi elektroninio 
keitimosi duomenimis sistema, nustatyta 
laikantis Komisijos įgyvendinimo aktais 
nustatytų sąlygų.  Tie įgyvendinimo teisės 
aktai priimami laikantis 60 straipsnio 3 
dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas 103
Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 104
Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 [...] Išbraukta.

Pakeitimas 105
Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 [...] Išbraukta.

Pakeitimas 106
Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 [...] Išbraukta.

Pakeitimas 107
Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32 straipsnis Išbraukta.
Valdančiosios ir tvirtinančiosios 

institucijų skyrimo procedūra
1. Valstybės narės per šešis mėnesius nuo 
sprendimo, kuriuo patvirtinama veiksmų 
programa, priėmimo dienos Komisijai 
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praneša vadovaujančiosios institucijos, o 
tam tikrais atvejais ir tvirtinančiosios 
institucijos, paskyrimo datą ir nurodo jos 
arba jų paskyrimo formą.
2. 1 dalyje nurodytas paskyrimas 
grindžiamas nepriklausomos audito 
įstaigos, vertinančios valdymo ir kontrolės 
sistemą, taip pat jai priklausančių 
tarpinių įstaigų funkcijas ir tai, kaip ji 
atitinka 26, 27, 29 ir 30 straipsnius, 
ataskaita ir nuomone, remiantis vidaus 
aplinkos, kontrolės veiklos, informacijos, 
komunikacijos ir stebėsenos kriterijais, 
kuriuos Komisija nustato deleguotaisiais 
aktais pagal 59 straipsnį.
3. Nepriklausoma audito įstaiga savo 
darbą atlieka vadovaudamasi tarptautiniu 
mastu pripažintais audito standartais.
4. Valstybės narės gali nuspręsti, kad 
vadovaujančioji institucija arba 
tvirtinančioji institucija, paskirta darbui 
su ESF bendrai finansuojama veiksmų 
programa pagal Reglamentą (ES) 
Nr. [CPR], laikoma paskirta ir pagal šį 
reglamentą.
Per du mėnesius nuo 1 dalyje nurodyto 
pranešimo gavimo dienos Komisija gali 
paprašyti nepriklausomos audito įstaigos 
ataskaitos bei nuomonės ir valdymo bei 
kontrolės sistemos aprašymo.
Komisija gali pateikti pastabas per du 
mėnesius nuo tų dokumentų gavimo.
5. Valstybė narė prižiūri paskirtąją 
instituciją ir oficialiu sprendimu 
panaikina paskyrimą, jei nesilaikoma 
vieno arba kelių 2 dalyje nurodytų 
kriterijų, nebent institucija per bandomąjį 
laikotarpį, kurį valstybė narė nustato 
remdamasi problemos sudėtingumu, imasi 
reikiamų taisomųjų veiksmų. Valstybė 
narė nedelsdama praneša Komisijai apie 
visus bandomojo laikotarpio nustatymo 
paskirtajai institucijai ir institucijos 
paskyrimo panaikinimo atvejus.
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Pakeitimas 108
Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 [...] Išbraukta.

Pakeitimas 109
Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

34 straipsnis Išbraukta.
Bendradarbiavimas su audito institucija

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

Pakeitimas 110
Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 111
Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 112
Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tvirtinančioji institucija reguliariai 
teikia tarpinio mokėjimo paraiškas, į kurias 
įrašomos sumos, įtrauktos į jos sąskaitos 
kaip viešoji parama, išmokėta paramos 
gavėjams per ataskaitinius metus, 
pasibaigusius birželio 30 d.

1. Kompetentinga institucija reguliariai 
teikia tarpinio mokėjimo paraiškas, į kurias 
įrašomos sumos, įtrauktos į jos sąskaitos 
kaip viešoji parama, išmokėta paramos 
gavėjams per ataskaitinius metus, 
pasibaigusius birželio 30 d.

Pakeitimas 113
Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tvirtinančioji institucija galutinę 
tarpinio mokėjimo paraišką pateikia iki 
liepos 31 d., pasibaigus ankstesniems 
ataskaitiniams metams ir bet kuriuo atveju 
– iki pirmos kitų ataskaitinių metų tarpinio 
mokėjimo paraiškos pateikimo.

2. Kompetentinga institucija galutinę 
tarpinio mokėjimo paraišką pateikia iki 
liepos 31 d., pasibaigus ankstesniems 
ataskaitiniams metams ir bet kuriuo atveju 
– iki pirmos kitų ataskaitinių metų tarpinio 
mokėjimo paraiškos pateikimo.
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Pakeitimas 114
Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pirmos tarpinio mokėjimo paraiškos 
negalima teikti tol, kol Komisija nėra 
gavusi pranešimo apie vadovaujančiosios 
ir tvirtinančiosios institucijų paskyrimą
pagal 32 straipsnio 1 dalį.

3. Pirmos tarpinio mokėjimo paraiškos 
negalima teikti tol, kol Komisija nėra 
gavusi pranešimo apie kompetentingų 
institucijų paskyrimą

Pakeitimas 115
Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

43 straipsnis Išbraukta.
Mokėjimo termino sustabdymas

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

Pakeitimas 116
Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

44 straipsnis Išbraukta.
Mokėjimo sustabdymas

1. Komisija gali sustabdyti visą tarpinį 
mokėjimą arba dalį jo, jei:

a) esama svarbių veiksmų programos 
valdymo ir kontrolės sistemos trūkumų, 
kuriems pašalinti nesiimta taisomųjų 
priemonių;
b) išlaidų suvestinėje pateiktos išlaidos 
susijusios su pažeidimu, turinčiu svarbių 
finansinių pasekmių, dėl kurių nesiimta 
taisomųjų veiksmų;
c) valstybė narė nesiėmė reikiamų 
veiksmų, kad ištaisytų padėtį, dėl kurios 
pagal 43 straipsnį sustabdyti mokėjimai;
d) esama didelių stebėsenos sistemos arba 
duomenų apie rodiklius kokybės ir 
patikimumo trūkumų.
2. Komisija, priimdama įgyvendinimo 
aktus, gali nuspręsti sustabdyti visas 
tarpinio mokėjimo išmokas arba jų dalį, 
prieš tai suteikusi valstybei narei galimybę 
pateikti pastabas.
3. Komisija nutraukia visų tarpinio 
mokėjimo išmokų ar jų dalies 
sustabdymą, jei valstybė narė imasi būtinų 
priemonių, kad išmokas vėl būtų galima 
mokėti.
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Pakeitimas 117
Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) visa į tvirtinančiosios institucijos 
sąskaitas įrašyta tinkamų finansuoti išlaidų, 
kurias paramos gavėjai patyrė ir sumokėjo 
įgyvendindami veiksmus, suma, visa 
tinkamų finansuoti viešųjų išlaidų, patirtų 
įgyvendinant veiksmus, suma ir 
atitinkamas paramos gavėjams išmokėtas 
reikalavimus atitinkantis viešasis įnašas;

a) visa į kompetentingos institucijos 
sąskaitas įrašyta tinkamų finansuoti išlaidų, 
kurias paramos gavėjai patyrė ir sumokėjo 
įgyvendindami veiksmus, suma, visa 
tinkamų finansuoti viešųjų išlaidų, patirtų 
įgyvendinant veiksmus, suma ir 
atitinkamas paramos gavėjams išmokėtas 
reikalavimus atitinkantis viešasis įnašas;

Pakeitimas 118
Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tvirtinančioji institucija gali sąskaitose 
nustatyti rezervą, kuris negali viršyti 
5 proc. visų už tam tikrus ataskaitinius 
metus pateikiamose mokėjimo paraiškose 
nurodytų išlaidų, jeigu išlaidų teisėtumas ir 
tvarkingumas tuo metu tikrinamas audito 
institucijos. Suma, kuriai taikoma ta 
procedūra, negali būti įtraukiama į visą 1 
dalies a punkte nurodytą tinkamų 
finansuoti išlaidų sumą. Šios sumos 
galutinai įtraukiamos arba neįtraukiamos į 
metines kitų metų sąskaitas.

2. Kompetentinga institucija gali 
sąskaitose nustatyti rezervą, kuris negali 
viršyti 5 proc. visų už tam tikrus 
ataskaitinius metus pateikiamose mokėjimo 
paraiškose nurodytų išlaidų, jeigu išlaidų 
teisėtumas ir tvarkingumas tuo metu 
tikrinamas audito institucijos. Suma, kuriai 
taikoma ta procedūra, negali būti 
įtraukiama į visą 1 dalies a punkte nurodytą 
tinkamų finansuoti išlaidų sumą. Šios 
sumos galutinai įtraukiamos arba 
neįtraukiamos į metines kitų metų 
sąskaitas.

Pakeitimas 119
Pasiūlymas dėl reglamento

48 straipsnis



PE505.979v03-00 52/62 AD\931730LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

48 straipsnis Išbraukta.
Dokumentų pateikimas

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

Pakeitimas 120
Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 121
Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal 2 dalį panaikintą Fondo įnašą 
valstybė narė gali dar kartą panaudoti 
atitinkamai veiksmų programai, 
laikydamasi 4 dalies nuostatų.

Išbraukta.
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Pakeitimas 122
Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 123
Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 124
Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

51 straipsnis Išbraukta.
Komisijos atliekamos finansinės pataisos

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

Pakeitimas 125
Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 [...] Išbraukta.

Pakeitimas 126
Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

53 straipsnis Išbraukta.
Komisijos atliekamos finansinės pataisos

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

Pakeitimas 127
Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

54 straipsnis Išbraukta.
Grąžinimas į Sąjungos biudžetą. 

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

Pakeitimas 128
Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 [...] Išbraukta.

Pakeitimas 129
Pasiūlymas dėl reglamento

56 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

56 straipsnis Išbraukta.
Įsipareigojimų panaikinimo taisyklės

1. Komisija panaikina visas pagal antrą 
pastraipą apskaičiuotas veiksmų 
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programai numatytų įsipareigojimų dalis, 
kurios iki antrų finansinių metų po tų 
metų, kuriais prisiimti biudžetiniai 
įsipareigojimai dėl veiksmų programos, 
gruodžio 31 d. nebuvo panaudotos 
pradiniam ir metiniam išankstiniam 
finansavimui, tarpiniam mokėjimui ir 
metiniam likučiui, arba dėl kurių pagal 38 
straipsnį parengta mokėjimo paraiška 
nebuvo pateikta pagal 42 straipsnį.
Komisija panaikinamo įsipareigojimo 
sumą apskaičiuoja prie kiekvieno 2015–
2020 m. biudžetinio įsipareigojimo 
pridėdama po vieną šeštąją metinio 
biudžetinio įsipareigojimo, susijusio su 
visu metiniu 2014 m. įnašu, dalį.
2. Nukrypstant nuo 1 dalies pirmos 
pastraipos, panaikinimo terminai 
netaikomi metiniams biudžetiniams 
įsipareigojimams, susijusiems su visu 
metiniu 2014 m. įnašu.
3. Nukrypstant nuo 1 dalies, jeigu 
pirmasis metinis biudžetinis 
įsipareigojimas yra susijęs su visu metiniu 
2015 m. įnašu, įsipareigojimo 
panaikinimo terminai metiniam 
biudžetiniam įsipareigojimui, susijusiam 
su 2015 m. visu metiniu įnašu, netaikomi.  
Tokiais atvejais Komisija 1 dalies pirmoje 
pastraipoje nurodytą sumą apskaičiuoja 
prie kiekvieno 2016–2020 m. biudžetinio 
įsipareigojimo pridėdama po vieną 
penktąją metinio biudžetinio 
įsipareigojimo, susijusio su visu metiniu 
2015 m. įnašu, dalį.
4. 2022 m. gruodžio 31 d. dar 
neįgyvendinti įsipareigojimai 
panaikinami, jeigu Komisijai iki 2023 m. 
rugsėjo 30 d. nepateikiami kurie nors iš 
pagal 47 straipsnio 2 dalį reikalaujamų 
dokumentų.
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Pakeitimas 130
Pasiūlymas dėl reglamento

57 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

57 straipsnis Išbraukta.
Įsipareigojimų panaikinimo išimtis
1. Iš panaikinamų įsipareigojimų sumos 
atimamos sumos, kurių atsakinga 
institucija negalėjo deklaruoti Komisijai 
dėl šių priežasčių:
a) veiksmai sustabdyti dėl teisinio proceso 
arba sustabdomąjį poveikį turinčio 
administracinio skundo,  arba
b) dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, 
kurios labai paveikė visos veiksmų 
programos ar jos dalies įgyvendinimą.  
Nenugalimos jėgos aplinkybes 
nurodančios nacionalinės valdžios 
institucijos turi įrodyti tiesioginį 
nenugalimos jėgos aplinkybių poveikį 
visos veiksmų programos arba jos dalies 
įgyvendinimui.
c) Atimti šias sumas galima prašyti vieną 
kartą, jei sustabdymas arba nenugalimos 
jėgos aplinkybės truko iki metų, arba kelis 
kartus pagal tai, kiek truko nenugalimos 
jėgos aplinkybės, arba tai, kiek metų 
praėjo nuo teisinio proceso ar 
administracinio sprendimo sustabdyti 
veiksmo įgyvendinimą datos iki galutinio 
teisinio ar administracinio sprendimo
datos.
2. Valstybė narė iki sausio 31 d. pateikia 
Komisijai 1 dalyje nurodytą informaciją 
apie išimtis, susijusią su sumomis, kurias 
reikėjo deklaruoti iki praėjusių metų 
pabaigos.
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Pakeitimas 131
Pasiūlymas dėl reglamento

58 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

58 straipsnis Išbraukta.
Įsipareigojimų panaikinimo procedūra

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

Pakeitimas 132
Pasiūlymas dėl reglamento

59 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Deleguotieji aktai įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per 2 mėnesius nuo pranešimo 

Deleguotieji aktai įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per keturis mėnesius nuo pranešimo 
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Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą 
dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui 
tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba 
praneša Komisijai, kad neprieštaraus. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas 2 
mėnesiais.

Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą 
dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui 
tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba 
praneša Komisijai, kad neprieštaraus. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas 2 
mėnesiais.

Pakeitimas 133
Pasiūlymas dėl reglamento

60 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

60a straipsnis
Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Komisija priima būtinas finansines ir 
normines nuostatas, jei reikia, 
perskirstydama biudžetą, skirdama 
išankstinį finansavimą arba pratęsdama 
Reglamento Nr. 121/2012 galiojimą, kad 
užtikrintų Maisto skirstymo labiausiai 
nepasiturintiems asmenims programos 
tęstinumą 2013–2014 m., jeigu būtų 
vėluojama įgyvendinti šį reglamentą.

Pakeitimas 134
Pasiūlymas dėl reglamento

1 priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 [...] Išbraukta.

PROCEDŪRA

Pavadinimas Europos pagalbos labiausiai nepasiturintiems asmenims fondas

Nuorodos COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD)
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