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PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a straipsnis
Nacionalinis stebėsenos komitetas

Valstybės narės įsteigia stebėsenos 
komitetus, siekdamos užtikrinti 
veiksmingą ir tinkamą Fondo naudojimą 
ir veiklos programų įgyvendinimą. 
Nacionalinį stebėsenos komitetą sudaro 
nacionalinės, regionų ir vietos valdžios 
institucijos, kitos kompetentingos 
institucijos, visos organizacijos partnerės, 
pilietinės visuomenės organizacijos arba 
įstaigos, kovojančios su skurdu, taip pat 
pilietinės visuomenės organizacijos arba 
įstaigos, kovojančios su diskriminacija.

Or. fr

Pakeitimas 2
Younous Omarjee

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 

(1) kadangi maisto produktų ir žemės ūkio 
produktų tiekimas labai svarbus siekiant 
padėti labiausiai skurstantiems asmenims 
ir kadangi vadovaudamosi 2010 m. 



PA\928358LT.doc 3/41 PE505.979v02-00

LT

valstybės narės įsipareigojo iki 2020 m. 
žmonių, kuriems gresia skurdas ir socialinė 
atskirtis, skaičių sumažinti bent 20 mln.;

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.;

Or. fr

Pakeitimas 3
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) po ypač atšiaurios 1986 – 1987 m. 
žiemos Bendrija 1987 m. keletą mėnesių 
taikė priemones, įskaitant tam tikrų 
maisto produktų tiekimą labdaringoms 
organizacijoms, kad jie būtų išdalinti 
labiausiai skurstantiems asmenims 
Bendrijoje, ir buvo patvirtintos taisyklės 
šios pagalbos teikimui nuolat;

Or. fr

Pakeitimas 4
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) 1992 m. spalio 29 d. priėmus 
įgyvendinimo reglamentą buvo 
konsoliduota Europos pagalbos labiausiai 
nepasiturintiems asmenims programa 
(PEAD);

Or. fr
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Pakeitimas 5
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
1 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1c) Europos Teisingumo Teismas savo 
2011 m. balandžio 13 d. sprendime 
uždraudė Komisijai įgyvendinti tuo metu 
galiojusią Europos pagalbos labiausiai 
nepasiturintiems asmenims programą, 
panaikindamas reglamento nuostatas, 
pagal kurias jai buvo leidžiama produktus 
įsigyti tiesiogiai rinkoje;

Or. fr

Pakeitimas 6
Younous Omarjee

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) maisto ir materialinį ar itin didžiulį 
maisto ir 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;

Or. fr

Pakeitimas 7
Younous Omarjee
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) 2010 m. beveik ketvirtadaliui 
Europos Sąjungos gyventojų (119,6 mln.) 
grėsė skurdas arba socialinė atskirtis. Šis 
skaičius beveik 4 milijonais asmenų 
didesnis nei 2009 m. Iš minėtųjų 
119,6 mln. asmenų 18 mln. beveik 
kasdieną yra priklausomi nuo maisto 
paketų arba labdaringų organizacijų 
dalinamo nemokamo maisto;

Or. fr

Pakeitimas 8
Younous Omarjee

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

Or. fr

Pakeitimas 9
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
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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 
sauga;

(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 
sauga ir maisto produktų kokybe;

Or. fr

Pakeitimas 10
Younous Omarjee

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 skurdo ir 
materialinio nepritekliaus lygio skirtumus 
kiekvienoje valstybėje narėje ir į asmenų, 
kuriuos galima laikyti labiausiai 
skurstančiais asmenimis, skaičius 
kiekvienoje valstybėje narėje, taip pat į 
lėšų, skiriamų valstybėms narėms, 
dalyvaujančioms pagalbos labiausiai 
skurstantiems asmenims programoje, 
sumas;

Or. fr

Pakeitimas 11
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis
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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 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;

Or. fr

Pakeitimas 12
Younous Omarjee

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 
teikia didelės papildomos naudos, todėl 
Komisija turėtų sudaryti palankesnes jų 
skatinimo galimybes;

Or. fr

Pakeitimas 13
Younous Omarjee

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 

(16) Fondo tinkamumo finansuoti 
laikotarpiui, veiksmams ir išlaidoms visoje 
Sąjungoje turėtų būti taikomos vienodos,
objektyvios ir paprastos taisyklės. 
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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;

Nustatant tinkamumo finansuoti sąlygas 
reikėtų atsižvelgti į Fondo tikslų ir tikslinių 
grupių ypatumus, visų pirma nustatyti 
geras ir supaprastintas veiksmų 
tinkamumo finansuoti taisykles, paramos 
formas ir kompensavimo sąlygas;

Or. fr

Pakeitimas 14
Younous Omarjee

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 
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 

(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 tiekimo 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. Siekdama 
užtikrinti efektyviausią intervencinių 
atsargų 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;



PA\928358LT.doc 9/41 PE505.979v02-00

LT

programos tikslais tvarka;

Or. fr

Pakeitimas 15
Younous Omarjee

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;

Or. fr

Pakeitimas 16
Younous Omarjee

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;

(22) vadovaujančiajai institucijai tenka 
pagrindinė atsakomybė už efektyvų ir 
veiksmingą Fondo paramos įgyvendinimą, 
kuris būtų kuo paprastesnis paramos 
gavėjų organizacijoms, 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;

Or. fr
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Pakeitimas 17
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

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;

(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. 
Tvirtinančioji institucija užtikrina, kad 
paramos gavėjų organizacijoms nebūtų 
nustatyti per daug griežti, sudėtingi ar per 
dideli reikalavimai. Jos pareigas ir 
funkcijas reikėtų nustatyti;

Or. fr

Pakeitimas 18
Younous Omarjee

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;

(24) audito institucija turėtų užtikrinti, kad 
būtų atliekamas valdymo ir kontrolės 
sistemų, pagrįstos veiksmų imties ir 
metinių sąskaitų auditas. Ji taip pat 
prižiūri, kad valdymo ir kontrolės sistemos 
būtų kuo paprastesnės paramos gavėjų 
organizacijoms. Jos pareigas ir funkcijas 
reikėtų nustatyti;

Or. fr
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Pakeitimas 19
Younous Omarjee

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;

(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.
Atsižvelgdama į Fondo ypatumus ir visų 
pirma labdaringą organizacijų fondo
partnerių pobūdį Komisija užtikrina, kad 
patikinimo, kurio reikalaujama, lygis 
nebūtų per daug griežtas organizacijų 
partnerių atžvilgiu;

Or. fr

Pakeitimas 20
Younous Omarjee

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;

Or. fr
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Pakeitimas 21
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) siekiant užtikrinti, kad iš Sąjungos 
biudžeto finansuojamos išlaidos 
kiekvienais finansiniais metais būtų 
naudojamos laikantis taikomų taisyklių, 
reikėtų nustatyti atitinkamą metinio 
sąskaitų nagrinėjimo ir tvirtinimo tvarką. 
Pagal šią tvarką paskirtosios institucijos dėl 
kiekvienos veiksmų programos Komisijai 
turėtų pateikti valdymo deklaraciją, 
patvirtintas metines sąskaitas, galutinių 
audito ataskaitų ir atliktų patikrinimų 
metinę suvestinę ir nepriklausomo audito 
nuomonę bei kontrolės ataskaitą;

(32) siekiant užtikrinti, kad iš Sąjungos 
biudžeto finansuojamos išlaidos 
kiekvienais finansiniais metais būtų 
naudojamos laikantis taikomų taisyklių, 
reikėtų nustatyti atitinkamą ir paprastą 
metinio sąskaitų nagrinėjimo ir tvirtinimo 
tvarką. Pagal šią tvarką paskirtosios 
institucijos dėl kiekvienos veiksmų 
programos Komisijai turėtų pateikti 
valdymo deklaraciją, patvirtintas metines 
sąskaitas, galutinių audito ataskaitų ir 
atliktų patikrinimų metinę suvestinę ir 
nepriklausomo audito nuomonę bei 
kontrolės ataskaitą;

Or. fr

Pakeitimas 22
Younous Omarjee

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, 
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 

(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, 
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 
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nenustatyta didelių trūkumų arba kurių 
audito institucija yra patikima. Be to, 
nustatant audito aprėptį reikėtų 
visapusiškai atsižvelgti į Fondo tikslinių 
grupių tikslus ir ypatumus;

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;

Or. fr

Pakeitimas 23
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su metinių 
ir galutinių įgyvendinimo ataskaitų 
pavyzdžiu ir bendrų rodiklių sąrašu, 
struktūrinio galutinių gavėjų tyrimo 
pavyzdžiu, valstybės narės ir Komisijos 
elektroninio keitimosi duomenimis 
sistema, valdymo deklaracijos pavyzdžiu, 
audito strategijos pavyzdžiais, nuomonės ir 
metinės kontrolės pavyzdžiais ir atrankos 
metodika, per auditus gautų duomenų 
naudojimu ir mokėjimo paraiškų 
pavyzdžiu, turėtų būti naudojami remiantis 
2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai;

(40) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su metinių 
ir galutinių įgyvendinimo ataskaitų 
pavyzdžiu ir bendrų rodiklių sąrašu, 
valstybės narės ir Komisijos elektroninio 
keitimosi duomenimis sistema, valdymo 
deklaracijos pavyzdžiu, audito strategijos 
pavyzdžiais, nuomonės ir metinės 
kontrolės pavyzdžiais ir atrankos metodika, 
per auditus gautų duomenų naudojimu ir 
mokėjimo paraiškų pavyzdžiu, turėtų būti 
naudojami remiantis 2011 m. vasario 16 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos 
valstybių narių vykdomos Komisijos 
naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais 
kontrolės mechanizmų taisyklės ir 
bendrieji principai; Komisija siekia 
parengti taisykles, kuriose būtų tinkamai 
atsižvelgta į labdaringą organizacijų 
Fondo partnerių pobūdį;

Or. fr

Pakeitimas 24
Younous Omarjee
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Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 25
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
42 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42a) Fondas prisideda prie pastangų, 
kurias deda visos valstybės narės, 
siekdamos panaikinti benamystę, kaip to 
prašoma Europos Parlamento 
rezoliucijoje Nr. B7-0475/2011,

Or. fr

Pakeitimas 26
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis
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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 
veiksmingumui ir paprastumui užtikrinti 
būtinos taisyklės.

Or. fr

Pakeitimas 27
Younous Omarjee

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, kurie 
pagal nacionalinių kompetentingų 
institucijų bendradarbiaujant su
organizacijomis partnerėmis (kurios visų 
pirma yra nacionalinės, regionų arba 
vietos organizacijos maisto arba žemės 
ūkio produktus tiekiančios labiausiai 
skurstantiems asmenims) apibrėžtus 
kriterijus įvardijami ar pripažįstami 
remtinais;

Or. fr

Pakeitimas 28
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 2 punktas
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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 
labiausiai skurstantiems asmenims ir kurių 
veiksmus pagal 29 straipsnio 3 dalies 
b punktą atrinko vadovaujančioji 
institucija;

Or. fr

Pakeitimas 29
Younous Omarjee

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 viešasis 
subjektas arba ne pelno asociacija, 
atsakingi už veiksmų inicijavimą arba 
inicijavimą ir įgyvendinimą;

Or. fr

Pakeitimas 30
Younous Omarjee

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“ – viešoji įstaiga arba 
ne pelno asociacija, kuri yra pavaldi 
vadovaujančiajai arba tvirtinančiajai 
institucijai arba kuri tokios institucijos 
vardu atlieka su veiksmus įgyvendinančiais 
paramos gavėjais susijusias pareigas;
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Or. fr

Pakeitimas 31
Younous Omarjee

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 
sistemos, per kurias labiausiai 
skurstantiems asmenims tiekiami sveiki 
maisto produktai ir pagrindinės 
asmeninio vartojimo prekės. Tiekimas 
užtikrinamas pasitelkus tas valstybių narių 
atrinktas organizacijas partneres, kurių 
narių ir (arba) savanorių bent dalis 
veiklos susijusi su maisto ir žemės ūkio 
produktų tiekimu labiausiai skurstantiems
asmenims.

Or. fr

Pakeitimas 32
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Fondo lėšomis organizacijos partnerės 
gali remti papildomas priemones, kuriomis 
papildomas maisto ir prekių tiekimas ir 
skatinama socialinė labiausiai skurstančių 
asmenų įtrauktis, gerinama jų gyvenimo 
kokybė, taip pat siekiama apsaugoti jų 
žmogiškąjį orumą.

Or. fr
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Pakeitimas 33
Younous Omarjee

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, visų pirma 
vykdydamos stebėseną, taikydamos 
ataskaitų teikimo reikalavimus ir 
atlikdamos vertinimą. Jos taip pat 
užtikrina, kad organizacijoms partnerėms 
ir paramos gavėjams būtų paprasta jį 
įgyvendinti.

Or. fr

Pakeitimas 34
Younous Omarjee

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) Atsižvelgiant į organizacijų partnerių 
ir (arba) paramos gavėjų organizacijų 
savanoriško dalyvavimo pobūdį 
vykdydamos atitinkamas su Fondais 
susijusias funkcijas, Komisija ir valstybės 
narės nuolat siekia mažinti paramos 
gavėjams tenkančią administracinę naštą ir 
nuolat siekia kuo labiau supaprastinti 
organizacijoms partnerėms ir (arba) 
paramos gavėjams taikomas taisykles ir 
valdymo tarką.

Or. fr

Pakeitimas 35
Younous Omarjee
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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.

Or. fr

Pakeitimas 36
Younous Omarjee

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 objektyviais kriterijais. 
Renkantis maisto produktus pirmenybė 
teikiama Europoje pagamintiems 
produktams. Maisto produktų atrankos 
kriterijai nustatomi siekiant užtikrinti 
sveiką ir suderintą galutinių gavėjų 
mitybą. Renkantis maisto produktus ir, 
tam tikrais atvejais, prekes atsižvelgiama į 
klimato ir aplinkos aspektus, visų pirma 
siekiant mažinti maisto švaistymą.

Or. fr
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Pakeitimas 37
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Fondo biudžetiniams įsipareigojimams 
2014–2020 m. laikotarpiu iš viso skirta 
2 500 000 000 EUR 2011 m. kainomis, jų 
paskirstymas kiekvieniems metams 
pateikiamas II priede.

1. Fondo biudžetiniams įsipareigojimams 
2014–2020 m. laikotarpiu iš viso skirta 
5 000 000 000 EUR 2011 m. kainomis, jų 
paskirstymas kiekvieniems metams 
pateikiamas II priede.

Or. fr

Pakeitimas 38
Younous Omarjee

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;

Or. fr

Pakeitimas 39
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) labai didelį skurdą patiriančių 
asmenų skaičių;

Or. fr
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Pakeitimas 40
Younous Omarjee

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 namų ūkiuose 
gyvenančių asmenų skaičių.

Or. fr

Pakeitimas 41
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 0,35 proc. visų išteklių skiriama 
Komisijos iniciatyva teikiamai techninei 
pagalbai.

4. Ne daugiau kaip 0,35 proc. visų išteklių 
skiriami Komisijos iniciatyva teikiamai 
techninei pagalbai.

Or. fr

Pakeitimas 42
Younous Omarjee

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 valdžios institucijomis ir 
kitomis institucijomis, organizacijomis, 
kurios anksčiau gaudavo labiausiai 
skurstantiems asmenims programos 
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paramą, pagrindinėmis nacionalinėmis, 
regionų ir vietos organizacijomis bei 
kitomis organizacijomis, kurios maisto 
produktus tiekia labiausiai skurstantiems, 
taip pat įstaigoms, atsakingoms už 
pilietinės visuomenės atstovavimą ir 
nediskriminavimo užtikrinimą, apimančią 
laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 
2020 m. gruodžio 31 d., ir joje:

Or. fr

Pakeitimas 43
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) įvardija ir pagrindžia pasirinktą (-as)
maisto ir (arba) materialinio nepritekliaus 
problemą (-as), kuri (-ios) bus sprendžiama
(-os) pagal veiksmų programą, ir aprašo
kiekvieno atitinkamo maisto ir (arba)
materialinio nepritekliaus pobūdį, taip pat
nurodydamos pagrindinius ypatumus ir 
maisto, visų pirma šviežių žemės ūkio 
produktų, pavyzdžiui, mėsos, žuvies, 
vaisių, daržovių, grūdų ir pieno produktų, 
ir prekių skirstymo tikslus bei teiktinas 
papildomas priemones;

Or. fr

Pakeitimas 44
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

ių) sistemos (-ų), skirtos (-ų) kiekvienai 
maisto ir (arba) materialinio nepritekliaus 
problemai spręsti, aprašymą;

Or. fr

Pakeitimas 45
Younous Omarjee

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 organizacijų partnerių 
atrankos kriterijų, pagal kuriuos 
atsižvelgiama į reikalavimą, kad 
organizacijos partnerės tiesiogiai arba per 
kitas organizacijas partneres tiektų maistą 
labiausiai skurstantiems asmenims, 
aprašymą;

Or. fr

Pakeitimas 46
Younous Omarjee

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;

d) 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;

Or. fr
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Pakeitimas 47
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 48
Younous Omarjee

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.

Or. fr

Pakeitimas 49
Younous Omarjee

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, ir aprašo 
stebėsenos tvarką;

Išbraukta.
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Or. fr

Pakeitimas 50
Younous Omarjee

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 įstaigas ir 
įstaigas, atsakingas už lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo skatinimą, aprašymą;

h) pateikia priemonių, kurių imtasi siekiant 
įtraukti kompetentingas regionų, vietos ir 
kitas viešąsias institucijas, organizacijas, 
kurios anksčiau gaudavo labiausiai 
skurstantiems asmenims programos 
paramą, pagrindines organizacijas, kurios 
maisto produktus ir (arba) prekes tiekia 
labiausiai skurstantiems asmenims, 
pilietinei visuomenei atstovaujančias 
įstaigas ir įstaigas, atsakingas už lyčių 
lygybės ir nediskriminavimo skatinimą, 
aprašymą;

Or. fr

Pakeitimas 51
Younous Omarjee

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

Or. fr
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Pakeitimas 52
Younous Omarjee

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 įvertina veiksmų programos 
derėjimą su šiuo reglamentu ir jos indėlį 
siekiant Fondo tikslų.

Or. fr

Pakeitimas 53
Younous Omarjee

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

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

Or. fr

Pakeitimas 54
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei į Komisijos pastabas, pateiktas pagal 3. Jei į Komisijos pastabas, pateiktas pagal 
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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.

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.

Or. fr

Pakeitimas 55
Younous Omarjee

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.

Or. fr

Pakeitimas 56
Younous Omarjee

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 
valstybė narė ją oficialiai pateikė.

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 
ją oficialiai pateikė.

Or. fr
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Pakeitimas 57
Younous Omarjee

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 dalyje, kur 
didžiausias skurdo ir atskirties lygis, 
vystyti tarptautinę ir tarpvalstybinę veiklą,
taip pat siekdama palengvinti atitinkamų ir 
novatoriškų maisto produktų ir prekių 
tiekimo labiausiai skurstantiems asmenims 
rezultatų sklaidą, įsteigia Sąjungos 
lygmens platformą.

Ji šioje platformoje susieja ir integruoja 
organizacijas, atstovaujančias 
organizacijas partneres Sąjungos lygiu, ir 
organizacijas partneres bei paramos 
gavėjus kiekvienos valstybės narės lygiu.
Ji sukuria ir administruoja viešą interneto 
svetainę, skirtą konkrečiai šiai platformai. 
Interneto svetainėje nurodomos 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.

Or. fr

Pakeitimas 58
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis



PA\928358LT.doc 29/41 PE505.979v02-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Be to, bent kartą per metus atsižvelgdama į 
šią platformą Komisija dėl Fondo paramos 
įgyvendinimo ir dėl šio įgyvendinimo 
paprastumo konsultuojasi su 
organizacijoms partnerėms Sąjungos 
lygmeniu ir pagrindinėmis 
organizacijomis partnerėmis valstybių 
narių lygmeniu atstovaujančiomis 
organizacijomis. Ataskaitas apie šias 
konsultacijas ji skelbia šiai platformai 
skirtoje interneto svetainėje.

Or. fr

Pakeitimas 59
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) tikėtino išdirbio indėlis siekiant 
rezultatų;

d) tikėtino išdirbio indėlis siekiant Fondo 
tikslų;

Or. fr

Pakeitimas 60
Younous Omarjee

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) organizacijų partnerių ir paramos 
gavėjų organizacijų patiriamos 
problemos, susijusios su Fondo valdymu 
ir praktiniu įgyvendinimu.

Or. fr
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Pakeitimas 61
Younous Omarjee

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, pasiektų rezultatų 
tvarumą, 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.

Or. fr

Pakeitimas 62
Younous Omarjee

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 
užtikrinama, kad Fondo parama būtų 
aiškiai matoma.

1. Europos Komisija, visų pirma, 
platformai skirtoje interneto svetainėje, ir 
valstybės narės teikia informaciją apie 
Fondo remiamus veiksmus ir tuos 
veiksmus viešina. Informacija turi būti 
skiriama labiausiai skurstantiems 
asmenims, žiniasklaidai ir visuomenei Joje 
pabrėžiamas Sąjungos vaidmuo ir 
užtikrinama, kad Fondo parama būtų 
aiškiai matoma, taip pat įvertinami 
galutiniai gavėjai ir paramos gavėjų 
organizacijų bei organizacijų partnerių 
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savanoriai.

Or. fr

Pakeitimas 63
Younous Omarjee

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, 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 maisto ir (arba) materialinio 
nepritekliaus problema, kurią pasirinkta 
spręsti.

Or. fr

Pakeitimas 64
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Įgyvendinant veiksmą, paramos gavėjų 
organizacijos ir organizacijos partnerės
iškabina Europos vėliavą arba plakatą (ne 
mažesnį kaip A3 formato), kuriame 
pateikiama informacija apie veiksmą ir 
Sąjungos finansinę paramą.
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maisto ar prekių skirstymo aplinkybių.

Or. fr

Pakeitimas 65
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Interneto svetaines turintys paramos 
gavėjai ir organizacijos partnerės jose taip 
pat glaustai aprašo veiksmą, jo tikslus ir 
rezultatus bei pabrėžia Sąjungos finansinę 
paramą.

Interneto svetaines turintys paramos 
gavėjai ir organizacijos partnerės jose taip 
pat glaustai aprašo veiksmą, jo tikslus ir 
rezultatus bei pabrėžia Sąjungos finansinę 
paramą, taip pat įvertina galutinius 
gavėjus ir organizacijų partnerių 
savanorius.

Or. fr

Pakeitimas 66
Younous Omarjee

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.

Or. fr

Pakeitimas 67
Younous Omarjee
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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. Vadovaujančioji institucija informuoja 
paramos gavėjus apie veiksmų sąrašo 
paskelbimą pagal 2 dalį. Vadovaujančioji 
institucija suteikia informaciją ir viešinimo 
priemonių rinkinius, taip pat elektroninių 
formų ir lipdukų, kuriuose pavaizduota 
Sąjungos vėliava, pavyzdžius, kad padėtų 
paramos gavėjams ir organizacijoms 
partnerėms įvykdyti 3 dalyje nurodytus 
įsipareigojimus.

Or. fr

Pakeitimas 68
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendras finansavimas Finansavimas

Or. fr

Pakeitimas 69
Younous Omarjee

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. Finansavimo norma veiksmų programos 
lygmeniu yra 100 proc. tinkamų finansuoti 
viešųjų išlaidų.

Or. fr
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Pakeitimas 70
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Sąjungos parama, mokama kaip 
tarpinis ir galutinio likučio mokėjimas, 
negali viršyti veiksmų programą 
patvirtinančiame Komisijos sprendime 
nustatytos viešosios paramos ir 
didžiausios galimos Fondo paramos 
sumos.

Or. fr

Pakeitimas 71
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19 straipsnis Išbraukta.
Išmokų laikinų biudžeto sunkumų 
patiriančioms valstybėms narėms 
didinimas
1. Valstybės narės prašymu tarpinis 
mokėjimas ir galutinio likučio mokėjimas 
gali būti padidinti, prie veiksmų 
programai taikomos bendro finansavimo 
normos pridėjus 10 procentinių punktų. 
Padidinta norma, kuri negali būti didesnė 
kaip 100 proc., taikoma mokėjimo 
prašymams, susijusiems su ataskaitiniu 
laikotarpiu, kuriuo valstybė narė pateikė 
prašymą, ir vėlesniais ataskaitiniais 
laikotarpiais, kuriais valstybė narė 
atitinka vieną iš šių sąlygų:
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a) atitinkama valstybė narė įvedė eurą ir 
gauna makrofinansinę paramą iš 
Sąjungos pagal Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 407/2010;
b) atitinkama valstybė narė neįvedė euro 
ir gauna vidutinio laikotarpio finansinę 
paramą pagal Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 332/2002;
c) finansinė parama valstybei narei 
teikiama pagal Europos stabilumo 
mechanizmo kūrimo sutartį.
2. Neatsižvelgiant į 1 dalį, Sąjungos 
parama, mokama kaip tarpinis ir 
galutinio likučio mokėjimas, negali viršyti 
veiksmų programą patvirtinančiame 
Komisijos sprendime nustatytos viešosios 
paramos ir didžiausios galimos Fondo 
paramos sumos.

Or. fr

Pakeitimas 72
Younous Omarjee

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.

Or. fr

Pakeitimas 73
Younous Omarjee

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

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

Fondo galutiniams gavėjams skirto maisto 
ir prekių gali įsigyti pačios organizacijos 
partnerės.

Or. fr

Pakeitimas 74
Younous Omarjee

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

Jų taip pat gali įsigyti viešojo sektoriaus 
institucija ir nemokamai skirti 
organizacijoms partnerėms. Tokiu atveju 
maistą galima gauti naudojant, perdirbant 
ar parduodant intervencinių atsargų 
produktus, gautus pagal reglamento (ES) 
Nr. [CMO] 15 straipsnį, jei dėl to 
nepagrįstai nevėluojama maisto produktų 
pristatyti organizacijoms partnerėms. Visos 
lėšos, gautos iš su tokiomis atsargomis 
susijusių sandorių, turi būti naudojamos 
labiausiai skurstančių asmenų reikmėms.

Or. fr

Pakeitimas 75
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Materialinė pagalba labiausiai 
skurstantiems asmenims teikiama 
nemokamai.

4. Maisto ir (arba) materialinė pagalba 
labiausiai skurstantiems asmenims 
paprastai teikiama nemokamai. Jeigu ši 
maisto ir (arba) materialinė pagalba 
labiausiai skurstantiems asmenims skirta 
siekiant ir integracijos bei socialinės 
reabilitacijos tikslų, galima prašyti, kad 
galutiniai gavėjai sumokėtų kainą, 
neviršijančią 10 proc. rinkos kainos, 
tačiau jokiu būdu ne pagal organizacijų 
partnerių patirtas įgyvendinimo išlaidas.

Or. fr

Pakeitimas 76
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vienkartinės išmokos, neviršijančios 
100 000 EUR viešosios paramos;

b) vienkartinės išmokos, neviršijančios 
100 000 EUR viešosios paramos per 
metus;

Or. fr

Pakeitimas 77
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) fiksuoto dydžio sumos, kai finansavimas 
apskaičiuojamas kaip procentinė vienos ar 
kelių nurodytų sąnaudų kategorijų dalis;

c) finansavimas kaip vienos ar kelių 
nurodytų sąnaudų kategorijų dalis;

Or. fr
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Pakeitimas 78
Younous Omarjee

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;

Or. fr

Pakeitimas 79
Younous Omarjee

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 
fiksuoto dydžio 1 proc. a punkte nurodytų 
išlaidų normą; 

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. 
a punkte nurodytų išlaidų normą;

Or. fr

Pakeitimas 80
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies d punktas



PA\928358LT.doc 39/41 PE505.979v02-00

LT

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;

Or. fr

Pakeitimas 81
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybių narių iniciatyva, laikantis 
4 proc. Fondo atitinkamo metinio 
asignavimo ribos, pagal veiksmų programą 
gali būti finansuojama parengiamoji, 
valdymo, stebėsenos, administracinė ir 
techninė pagalba, auditas, informavimo, 
kontrolės ir vertinimo priemonės, 
reikalingos šiam reglamentui įgyvendinti. 
Pagal programą taip pat gali būti 
finansuojama organizacijoms partnerėms 
skirta techninė pagalba ir jų pajėgumų 
stiprinimas.

2. Valstybių narių iniciatyva, laikantis 
0,5 proc. iš Fondo gaunamo atitinkamo 
metinio asignavimo ribos, pagal veiksmų 
programą gali būti finansuojama 
parengiamoji, valdymo, stebėsenos, 
administracinė ir techninė pagalba, auditas, 
informavimo, kontrolės ir vertinimo 
priemonės, reikalingos šiam reglamentui 
įgyvendinti. Laikantis 2 proc. iš Fondo 
valstybių narių gaunamo asignavimo 
ribos, pagal programą taip pat gali būti 
finansuojama organizacijoms partnerėms 
skirta techninė pagalba ir jų pajėgumų 
stiprinimas.

Or. fr

Pakeitimas 82
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalis
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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 Komisija nustato 
pagal 47 straipsnio 2 dalį.

1. Tarpiniu mokėjimu Komisija, taikydama 
bendro finansavimo normą, atlygina 
90 proc. visos veiksmo sumos, 
atitinkančios mokėjimo paraiškoje 
nurodytas tinkamas finansuoti viešąsias 
išlaidas. Metinį likutį Komisija nustato 
pagal 47 straipsnio 2 dalį.

Or. fr

Pakeitimas 83
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepaisant 19 straipsnio, Sąjungos 
parama, mokama kaip tarpinis ir galutinio 
likučio mokėjimas, negali viršyti veiksmų 
programą patvirtinančiame Komisijos 
sprendime nustatytos viešosios paramos ir 
didžiausios galimos Fondo paramos.

2. Sąjungos parama, mokama kaip tarpinis 
ir galutinio likučio mokėjimas, negali 
viršyti veiksmų programą patvirtinančiame 
Komisijos sprendime nustatytos viešosios 
paramos ir didžiausios galimos Fondo 
paramos.

Or. fr

Pakeitimas 84
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kaupiamoji Komisijos mokama 
išankstinio finansavimo ir tarpinio 
mokėjimo suma ir metinio likučio suma, 
turi neviršyti 95 proc. Fondo įnašo, skirto 
veiksmų programai.

3. Kaupiamoji Komisijos mokama 
išankstinio finansavimo ir tarpinio 
mokėjimo suma ir metinio likučio suma, 
turi neviršyti Fondo įnašo, skirto veiksmų 
programai.
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Or. fr

Pakeitimas 85
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kai pasiekiama 95 proc. riba, valstybės 
narės toliau teikia mokėjimo paraiškas 
Komisijai.

4. Kai pasiekiama riba, valstybės narės 
toliau teikia mokėjimo paraiškas Komisijai.

Or. fr

Pakeitimas 86
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jeigu Europos Komisija sustabdo 
visas tarpinio mokėjimo išmokas arba jų 
dalį, ji pati sumoka tarpinius mokėjimus, 
kuriuos reikia sumokėti paramos gavėjų 
organizacijoms ar organizacijoms 
partnerėms.

Or. fr


