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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
356 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

356a. yra susirūpinęs dėl informacijos, 
susijusios su Vartotojų, sveikatos, žemės 
ūkio ir maisto programų vykdomosios 
įstaigos (CHAFEA) perkėlimu į Briuselį 
ar net uždarymu ir su poveikiu Komisijos 
darbuotojams Liuksemburge; primena 
2020 m. sausio mėn. su Komisijos šešių 
vykdomųjų įstaigų profesinių sąjungų 
organizacijomis, įskaitant CHAFEA, 
pasirašytą susitarimo memorandumą, 
kuriame nustatyta, kad bet koks su 
darbuotojais susijęs sprendimas 
pirmiausia turi būti aptartas su 
darbuotojų atstovais; taip pat primena 
2015 m. su Liuksemburgo valdžios 
institucijomis K. Georgievos ir 
J. Asselborno pasirašytą susitarimą, todėl 
tikisi, kad perkėlimas bus išsamiai 
pagrįstas; ragina Komisiją parengti 
socialinį planą, skirtą susijusiems 
darbuotojams, įskaitant jų karjeros 
stabilumą ir šeiminę padėtį, bet tuo 
neapsiribojant;
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356b. pažymi, kad Komisija rengia 
vykdomųjų įstaigų paskirstymą 2021–
2027 m. finansinėms programoms; 
atkreipia dėmesį į tai, kad didelio masto 
restruktūrizavimas turės pasekmių 
darbuotojams ir taip pat paveiks 
Komisijos generalinius direktoratus, 
dirbančius su vykdomosiomis įstaigomis; 
ragina Komisiją į šį procesą įtraukti 
susijusius darbuotojus ar jų atstovus, taip 
pat šiuo klausimu informuoti biudžeto 
įvykdymą tvirtinančią instituciją;
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427. taip pat primena, kad iš turimų 
duomenų, pateiktų Audito Rūmų 
specialiojoje ataskaitoje Nr. 5/2019, matyti, 
jog fondas daro didelį poveikį beveik 
kiekvienoje valstybėje narėje ir kad 
EPLSAF teikiama pagalba maistu, 
materialinė parama ir socialinės įtraukties 
priemonės keičia labiausiai skurstančių 
asmenų, įskaitant tuos, kuriems kitokiu 
atveju gali būti neteikiama pagrindinė 
socialinė parama arba kuriems reikia 
skubios paramos, padėtį; taip pat pabrėžia 
kad, maisto bankų duomenimis, trečdalis jų 
tiekiamo maisto finansuojamas EPLSAF 
lėšomis ir kad EPLSAF sudaro sąlygas būti 
mažiau priklausomais nuo nereguliaraus 
dovanojimo srauto, taigi sudaro galimybę 
geriau planuoti konkrečių maisto produktų 
paskirstymą;

427. primena, kad Europos pagalbos 
labiausiai skurstantiems asmenims fondas 
(EPLSAF) siekia sumažinti itin sunkių 
formų skurdą Europos Sąjungoje, kaip 
antai maisto nepriteklių, benamystę ir 
vaikų skurdą; taip pat primena, kad iš 
turimų duomenų, pateiktų Audito Rūmų 
specialiojoje ataskaitoje Nr. 5/2019, matyti, 
jog fondas daro didelį poveikį beveik 
kiekvienoje valstybėje narėje ir kad 
EPLSAF teikiama pagalba maistu, 
materialinė parama ir socialinės įtraukties 
priemonės keičia labiausiai skurstančių 
asmenų, įskaitant tuos, kuriems kitokiu 
atveju gali būti neteikiama pagrindinė 
socialinė parama arba kuriems reikia 
skubios paramos, padėtį; taip pat pabrėžia 
kad, maisto bankų duomenimis, trečdalis jų 
tiekiamo maisto finansuojamas EPLSAF 
lėšomis ir kad EPLSAF sudaro sąlygas būti 
mažiau priklausomais nuo nereguliaraus 
dovanojimo srauto, taigi sudaro galimybę 
geriau planuoti konkrečių maisto produktų 
paskirstymą; pabrėžia, kad tikslinė 
EPLSAF parama reikalinga siekiant 
apsaugoti labiausiai skurstančius ir 
pažeidžiamus asmenis, įskaitant vaikus, 
kuriems dėl COVID-19 krizės kyla 
didesnė skurdo ar socialinės atskirties 
rizika;
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