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LÜHISELGITUS

I. Komisjoni ettepaneku kokkuvõte

Strateegia „Euroopa 2020” raames on Euroopa Liit seadnud endale eesmärgiks vähendada 
2020. aastaks vähemalt 20 miljoni võrra nende inimeste arvu, kes elavad vaesuses ja 
sotsiaalses tõrjutuses või keda need ohud ähvardavad. 2010. aastal oli vaesuse või sotsiaalse 
tõrjutuse ohus peaaegu neljandik eurooplastest (116 miljonit inimest). Nagu komisjon õigesti 
meenutab, halveneb see olukord iga päevaga, puudutades kõiki liikmesriike ning üha 
suuremat osa elanikkonnast ja uusi sotsiaalseid inimrühmi, nagu näiteks vaeseid töötajaid või 
madala sissetulekuga pensionäre. Osa sellest elanikkonnast, st 43 miljonit inimest kannatab 
ränka materiaalset puudust ja isegi nende esmased vajadused pole rahuldatud, kuna neil 
puudub juurdepääs piisavale kogusele ja kvaliteetsele toidule. Peale selle on kõige 
haavatavamad neist tööturust liiga kaugele jäänud, et saada kasu Euroopa Sotsiaalfondi 
sotsiaalse kaasatuse meetmetest. 

Komisjon teeb ettepaneku luua Euroopa abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks 
(FEAD) enim puudustkannatavate inimeste toiduabiprogrammi (PEAD) asemel, mille on 
teatavad liikmesriigid kahtluse alla seadnud seoses sellega, et nimetatud probleem on 
sotsiaalne küsimus, mis kuulub üksnes liikmesriikide vastutusvaldkonda. See uus fond, mis 
peaks toimima vastavalt struktuurifondide eeskirjadele, tegeleb peamiselt toidupuuduse, 
kodutuse ja laste materiaalse puudusega. Sellest rahastatakse toiduainete ja isiklikuks 
kasutamiseks mõeldud esmatarbekaupade ostmist, samuti kaasnevaid meetmeid, mille 
eesmärgiks on sotsiaalne kaasamine. Nimetatud fond on seotud ELi majandusliku, sotsiaalse 
ja territoriaalse ühtekuuluvuse poliitikaga ning seda rahastatakse üksnes ESFist. 

II. Kriitika komisjoni ettepaneku kohta

1) Vahendid on äärmiselt ebapiisavad

a) Ajavahemikuks 2014–2020 on komisjoni kavandatud eelarvevahendid 2,5 miljardit eurot. 
See summa väheneb 1 miljardi euro ulatuses seoses ainuüksi toiduabiga, mida praegu antakse 
20 PEADis osalevale liikmesriigile. Praegu riigipeade ja valitsuste vahel toimuvatel 
läbirääkimistel arutatakse samuti nende vahendite vähendamist 2,1 miljardi euroni. 
Meeldetuletuseks tuleb öelda, et praegune PEAD nägi eelmiseks mitmeaastaseks perioodiks 
ette 3,5 miljardit eurot. Praegusel ajal, mil olukord on palju raskem, on eriti šokeeriv, et enim 
puudustkannatavatele isikutele eraldatavat eelarvet vähendatakse. Paljud kodanikud ei mõista 
seda ning see tugevdab elanikkondade hulgas Euroopa-vastast hoiakut. 

b) Olles piiratud teatavate sihtrühmadega, on ettepanek vastuolus strateegia „Euroopa 2020” 
eesmärgiga. Eraldamise kriteeriumid hõlmavad üksnes kahte kuni nelja näitajat, mida kasutati 
strateegias „Euroopa 2020” vaesuse ja tõrjutuse hindamiseks, näiteks tõsise materiaalse 
puuduse pärast kannatavad elanikerühmad ja inimesed, kes elavad väga madala tööhõivega 
leibkondades. Need kaks kriteeriumit jätavad välja selle osa elanikkonnast, kes kannatavad 
tõrjutuse all ja kes on tugeva tõrjutuse ohuga vaesuse olukorras. Artiklis 4 osutatakse eelkõige 
kodututele ja lastele.
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c) Lisaks toiduainete jaotamisele võib osa fondi vahenditest kasutada kodututele ja lastele 
mõeldud esmatarbekaupade (riiete) ostmiseks. Fond peaks samuti toetama sotsiaalse 
kaasamise meetmeid. 

Raportöör on seisukohal, et võttes arvesse enim puudustkannatavatele inimestele toiduainete 
jagamiseks eraldatud vahendite ebapiisavust, ei tohiks eraldada vahendeid muuks kui 
toiduainete jaotamiseks. Raportööri jaoks on sotsiaalne kaasatus oluline, nagu seda teemat on 
juba käsitletud: eelmisel riiklike programmide koostamise perioodil oli liikmesriikidel 
kohustus eraldada selleks 20 % ESFi vahenditest.

2) Fondi rakendamiseeskirjad on väga jäigad ja keerulised

Suurema osa reguleerivate ettepanekute puhul on järgitud praeguste struktuurifondide eeskirju 
ja neid iseloomustab üleliigne halduskoormus. Kirjeldatud haldamise kord ei ole kooskõlas 
fondi eesmärgiga, millega nõutakse paindlikkust ja kohanemisvõimet hädaolukordade suhtes. 
Pealegi on vaja suurendada selle meetmete rakendamiseks vajalikke rahalisi vahendeid, mis 
võib teatavate liikmesriikide jaoks keeruliseks osutuda. 

Raportöör on seisukohal, et sellise suure riski võtmine võib tuua kaasa ebatõhususe ja 
paradoksaalse olukorra, kus vahendid on olemas, kuid neid ei kasutata. 

3) 2014. aasta on probleemne üleminekuaasta

Võttes arvesse nimetatud fondi rakendamise keerukust, on üsna tõenäoline, et see hakkab 
toimima alles 2014. aasta sügisel. 2014. aastal on aga liiga hilja vastata enim 
puudustkannatavate inimeste põhivajadustele.

III Raportööri ettepanekud

Eelarve ja põhimõtete kohta:

 Säilitada rahalisi vahendeid nende praegusel tasemel, st 3,5 miljardit eurot seitsme 
aasta jooksul.

 Säilitada olukorda, kus elanikkonna abikõlblikud inimesed peavad vastama neljale ELi 
poolt strateegias „Euroopa 2020” kehtestatud kriteeriumile.

 Pidada esmatähtsaks toiduabi, mis vastab enim puudustkannatavate inimeste 
põhivajadustele, jättes samal ajal igale liikmesriigile võimaluse anda abi seda kõige 
enam vajavale elanikkonna osale.

 Tõhususe huvides peab liit kaasama oma tegevuse vaesuse ja tõrjutuse vastu 
võitlemise üldisesse ja sidusasse lähenemisviisi, keskendudes eelkõige inimeste 
vajadustele. Tundub, et nendel tingimustel on hädavajalik mobiliseerida kõik liidu 
poliitikavaldkonnad ja kättesaadavad vahendid: ESF, EAFRD, ERF jne. 

 Sekkumisvarusid tuleb jätkuvalt kasutada enim puudustkannatavatele inimestele 
jagamiseks. Kuid siinkohal soovib raportöör rõhutada, et nende varude väärtust ei 
tohiks fondile eraldatud rahalistest vahenditest maha arvata. 

 Samuti tuleks julgustada toiduannetuste tegemist.
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2014. aasta üleminekuaasta kohta: 
 Tuleb teha ettepanek ülemineku lahenduse kohta. PEADi mudeli alusel tuleks 

erinevatest fondidest eraldatud rahalised vahendid anda iga liikmesriigi käsutusse, et 
nad saaksid oma programmiga algust teha. 

IV. Võimalikud on ühise põllumajanduspoliitika täiendavad rahalised sissemaksed fondi 
– raportööri ettepanekud

a) Lihtsustada toiduannetuste tegemist ja vähendada toidu raiskamist

Raportöör peab väga vajalikuks võidelda toidu raiskamise vastu, mis on väga tõsine probleem 
kogu Euroopas. Komisjoni ja Euroopa Parlamendi hinnangul (oma 19. jaanuari 2012. aasta 
resolutsiooni1 kaudu – Caronna raport) on toidu raiskamine kogu toiduahelas keskmiselt 
190 kg aastas elaniku kohta. 

Sellega seoses teeb raportöör ettepaneku:

 Teavitada tarbijaid teatavatest tervishoiualastest hoiatustest, mis tulenevad ühenduse 
eeskirjadest ja mis on kantud põllumajandustoodetele ja toiduainetele märgetena 
„kõlblik kuni” ja „parim enne”, kuna need märgised põhjustavad tarbijate hulgas 
suurt segadust ja toob kaasa märkimisväärse toidu raiskamise. 

 Vaadata läbi Euroopa eeskirjad põllumajandustoodete turustamisstandardite kohta 
(kogu puuvilja- ja köögiviljasektoris), et soodustada sortimata puuviljade ja 
köögiviljade pakkumist.

 Lubada õigust asutada ja õigust kasutada suuremahulist jaotamist kiirtingimustele, kui 
tegemist on müümata toiduainete annetamisega.

b) EAFRD vahendite mobiliseerimine

Maaelu arengu reformi raames on olemas kaks asjakohast meedet, mis võivad aidata enim 
puudustkannatavaid inimesi ära toita: 

– 3. prioriteet: edendada toiduahela ja eelkõige lühikeste tarneahelate korraldamist. 
Vähendades vahendajate arvu ja luues sotsiaalse sideme, võimaldavad need lühikesed 
tarneahelad põllumajandustootjatel müüa oma tooteid nõuetekohaselt ja tarbijatele 
vastuvõetava hinna eest. Peale selle võiks rakendada investeeringuid logistika platvormidesse 
ja müümata kaupade ümbertöötlemisse ja konserveerimisse.
– 6. prioriteet: edendada sotsiaalset kaasatust, vaesuse vähendamist ja majandusarengut.

c) Kasutada järgmist puu- ja köögiviljasektori turgude ühise korralduse reformi

Fondi sihtrühmaks olevatel inimestel peaks olema võimalik süüa tasakaalustatud ja hea 
toitumist toetavat kvaliteetset toitu. Puu- ja köögiviljad moodustavad olulise osa igast 
toidukorrast. Praegune eeskiri lubab neid tooteid tasuta jagada heategevusasutustele, 
liikmesriigi poolt heakskiidetud sihtasutustele või avaliku sektori asutustele (haiglad, koolid, 
vanadekodud jne). Fondi partnerorganisatsioone tuleb paremini arvesse võtta. 
                                               
1 P7_TA-PROV(2012)0014.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil 
lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Need sätted peaksid samuti tagama 
fondi kooskõla liidu sotsiaal- ja 
keskkonnapoliitikaga, nagu näiteks 
võitlus toidu raiskamise vastu.

Or. fr

Selgitus

Toidu raiskamine on suur Euroopa mureküsimus, mille vastu on Euroopa Liit otsustanud 
tegutseda. Kõik fondi sidusrühmad peaksid kasutusele võtma vastavad vahendid ja 
mehhanismid, et kaasa aidata toidu raiskamise vastasele võitlusele.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Et sätestada sobiv finantsraamistik, 
peaks komisjon rakendusaktidega 
kehtestama koguvahendite iga-aastase 
jaotuse liikmesriikide kaupa, kasutades 
objektiivset ja läbipaistvat meetodit, mis 
kajastab vaesuse ja materiaalse puudusega 
seotud erinevusi.

(7) Et sätestada sobiv finantsraamistik, 
peaks komisjon rakendusaktidega 
kehtestama koguvahendite iga-aastase 
jaotuse liikmesriikide kaupa, kasutades 
objektiivset ja läbipaistvat meetodit, mis 
kajastab vaesuse ja materiaalse puudusega 
seotud erinevusi, nagu näiteks suhteline 
vaesuspiir.

Or. fr



PA\925608ET.doc 7/15 PE504.229v01-00

ET

Selgitus

Vaja oleks kindlaks määrata ühine ja lihtne mehhanism, et tagada, et iga liikmesriik käsitleb 
abisaajatena sarnast inimrühma, võttes seejuures arvesse riiklikke erinevusi. Võttes arvesse, 
et suhteline vaesus on näitaja, mida on kasutatud nii strateegias „Euroopa 2020” ja mida on 
kasutanud ka Eurostat, siis tuleks seda kasutada ka fondi raamistikus.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Iga liikmesriigi rakenduskavas peaks 
olema määratletud ja põhjendatud, milliste 
materiaalse puuduse vormidega 
tegeletakse, ning kirjeldatud enim 
puudustkannatavatele isikutele antava abi 
eesmärgid ja vormid, mida riiklike kavade 
kaudu toetatakse. Rakenduskava peaks 
hõlmama ka elemente, mis on vajalikud, et 
tagada kava tulemuslik ja tõhus 
rakendamine.

(8) Iga liikmesriigi rakenduskavas peaks 
olema määratletud ja põhjendatud, milliste 
materiaalse puuduse vormidega 
tegeletakse, ning kirjeldatud enim 
puudustkannatavatele isikutele antava abi 
eesmärgid ja vormid, mida riiklike kavade 
kaudu toetatakse. Juurdepääs toidule on 
esimene puudus, millega liikmesriigid 
peaksid tegelema. Nimetatud kava peaks 
hõlmama ka elemente, mis on vajalikud, et 
tagada kava tulemuslik ja tõhus 
rakendamine.

Or. fr

Selgitus

Toit on peamine põhivajadus, mis võimaldab partnerorganisatsioonidel ja liikmesriikidel 
saavutada kontakti ühiskondlikust elust kõrvale jäetud isikutega. See on ka parim vahend 
fondi tõhususe tagamiseks.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Selleks et parandada iga rakenduskava 
kvaliteeti ja ülesehitust ning hinnata 
abifondi tulemuslikkust ja tõhusust, tuleks 
teha eel- ja järelhindamisi. Lisaks 
nimetatud hindamistele tuleks korraldada 

(12) Selleks et parandada iga rakenduskava 
kvaliteeti ja ülesehitust ning hinnata 
abifondi tulemuslikkust ja tõhusust, tuleks 
teha eel- ja järelhindamisi. Lisaks 
nimetatud hindamistele tuleks korraldada 
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uuringuid, mis hõlmavad rakenduskava 
raames abi saanud enim 
puudustkannatavaid isikuid, ning 
vajaduse korral viia hindamisi läbi ka 
rakenduskava tööperioodi jooksul. Seoses 
sellega tuleks täpsustada liikmesriikide ja 
komisjoni ülesanded.

uuringuid suhtelise vaesuse andmete 
kohta igas liikmesriigis. Seoses sellega 
tuleks täpsustada liikmesriikide ja 
komisjoni ülesanded.

Or. fr

Selgitus

Seda tüüpi hindamised suurendaksid liikmesriikide ja partnerorganisatsioonide 
halduskoormust, mis omakorda muudaks fondi vähem tõhusaks. Üldised täidaks suhtelise 
vaesuse hindamised riikide tasandil sama eesmärki, võimaldades enim puudustkannatavate 
inimeste aitamiseks eraldatud eelarve suuremat tõhusust.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega [määruse ettepanekuga], 
millega kehtestatakse 
põllumajandustoodete ühine turukorraldus 
(ühise turukorralduse ühtne määrus) on ette 
nähtud, et riikliku sekkumise raames 
ostetud tooteid võib kasutada, kui need 
tehakse liidus enim puudustkannatavatele 
isikutele kättesaadavaks 
toiduabiprogrammi raames ning see on 
asjakohase programmiga ette nähtud. 
Võttes arvesse, et olenevalt asjaoludest, 
võib toidu hankimine sellisel viisil 
tekkinud varude kasutamise, töötlemise või 
müügi teel olla majanduslikult kõige 
soodsam variant, on asjakohane selline 
võimalus käesolevas määruses sätestada. 
Taoliste varudega tehtud tehingutest 
saadud summasid kasutatakse enim 
puudustkannatavate isikute hüvanguks; 
neid ei kasutata liikmesriikide 
kaasrahastamiskohustuste 
vähendamiseks. Selleks, et tagada 

(17) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega [määruse ettepanekuga], 
millega kehtestatakse 
põllumajandustoodete ühine turukorraldus 
(ühise turukorralduse ühtne määrus) on ette 
nähtud, et riikliku sekkumise raames 
ostetud tooteid võib kasutada, kui need 
tehakse liidus enim puudustkannatavatele 
isikutele kättesaadavaks 
toiduabiprogrammi raames ning see on 
asjakohase programmiga ette nähtud. 
Võttes arvesse, et olenevalt asjaoludest, 
võib toidu hankimine sellisel viisil 
tekkinud varude kasutamise, töötlemise või 
müügi teel olla majanduslikult kõige 
soodsam variant, on asjakohane selline 
võimalus käesolevas määruses sätestada. 
Taoliste varudega tehtud tehingutest 
saadud summasid kasutatakse enim 
puudustkannatavate isikute hüvanguks, 
täiendades nendega fondi vahendeid, ilma 
et seejuures arvestataks nende 
kasutamiskulusid eraldatud rahalistest 
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sekkumisvarude ja nendest saadava tulu 
võimalikult tõhus kasutamine, võtab 
komisjon vastavalt määruse (EL) nr [ühise 
turukorralduse ühtne määrus] artikli 19 
lõikele e vastu rakendusaktid, millega 
kehtestatakse menetlused, mille alusel võib 
enim puudustkannatavate isikute 
abiprogrammi rakendamise käigus 
sekkumisvarudest pärit tooteid kasutada, 
töödelda või müüa.

vahenditest maha. Selleks, et tagada 
sekkumisvarude ja nendest saadava tulu 
võimalikult tõhus kasutamine, võtab 
komisjon vastavalt määruse (EL) nr [ühise 
turukorralduse ühtne määrus] artikli 19 
lõikele e vastu rakendusaktid, millega 
kehtestatakse menetlused, mille alusel võib 
enim puudustkannatavate isikute 
abiprogrammi rakendamise käigus 
sekkumisvarudest pärit tooteid kasutada, 
töödelda või müüa.

Or. fr

Selgitus

Sekkumisvarud, kui need on olemas, tuleks eraldatud vahenditele lisada, mitte nendest maha 
arvata, et tagada partnerorganisatsioonidele ennustatavus eraldatud vahendite osas.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „enim puudustkannatavad isikud” –
füüsilised isikud, üksikisikud, perekonnad, 
leibkonnad või nendest isikutest 
moodustunud grupid, kelle vajadus abi 
järele on kindlaks tehtud objektiivsete 
kriteeriumide kohaselt, mis on vastu 
võetud riigi pädevate ametiasutuste poolt 
või mis on määratletud 
partnerorganisatsioonide poolt ja mille on 
heaks kiitnud pädevad ametiasutused;

(1) „enim puudustkannatavad isikud” –
füüsilised isikud, üksikisikud, perekonnad, 
leibkonnad või nendest isikutest 
moodustunud grupid, kelle vajadus abi 
järele on kindlaks tehtud objektiivsete 
kriteeriumide kohaselt, mis on vastu 
võetud riigi pädevate ametiasutuste poolt 
koostöös partnerorganisatsioonidega ja 
mille on heaks kiitnud riigi ametiasutused;

Or. fr

Selgitus
Tõhususe suurendamiseks tuleks tagada selgus ja dialoog riigi pädevate ametiasutuste ja 
partnerorganisatsioonide vahel. 
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „partnerorganisatsioonid” – avalik-
õiguslikud asutused või 
mittetulundusühendused, kes jaotavad 
enim puudustkannatavatele isikutele toitu 
või kaupu kas vahetult või muu 
partnerorganisatsiooni kaudu, ning kelle 
toimingud on välja valinud korraldusasutus 
vastavalt artikli 29 lõike 3 punktile b;

(2) „partnerorganisatsioonid” – avalik-
õiguslikud asutused või 
mittetulundusühendused, kes jaotavad 
enim puudustkannatavatele isikutele toitu 
ja kaupu kas vahetult või muu 
partnerorganisatsiooni kaudu, ning kelle 
toimingud on välja valinud korraldusasutus 
vastavalt artikli 29 lõike 3 punktile b;

Or. fr

Selgitus

Toit on peamine põhivajadus, mis võimaldab partnerorganisatsioonidel ja liikmesriikidel 
saavutada kontakti ühiskondlikust elust kõrvale jäetud isikutega. See on ka parim vahend 
fondi tõhususe tagamiseks.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Komisjon, liikmesriigid ja 
partnerorganisatsioonid aitavad võidelda 
toidujäätmete tekkimise vastu 
turustusahela igas etapis, sealhulgas 
toiduga varustamine ja abisaajate 
koolitamine sellega seoses.

Or. fr

Selgitus

Toidu raiskamine on suur Euroopa mureküsimus, mille vastu on Euroopa Liit otsustanud 
tegutseda. Kõik fondi sidusrühmad peaksid kasutusele võtma vastavad vahendid ja 
mehhanismid, et kaasa aidata toidu raiskamise vastasele võitlusele.
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Abifondi eelarveliste kulukohustuste 
täitmiseks ette nähtud koguvahendid 
ajavahemikuks 2014–2020 on 
2 500 000 000 eurot 2011. aasta hindades 
vastavalt II lisas toodud jaotusele aastate 
kaupa.

1. Abifondi eelarveliste kulukohustuste 
täitmiseks ette nähtud koguvahendid 
ajavahemikuks 2014–2020 on 
3 500 000 000 eurot 2011. aasta hindades 
vastavalt II lisas toodud jaotusele aastate 
kaupa.

Or. fr

Selgitus

Komisjoni kavandatud eelarve väheneb 1 miljardi euro võrra seoses ainuüksi toiduabiga, 
mida praegu antakse 20 PEADis osalevale liikmesriigile. Seetõttu tuleb vähemalt säilitada 
PEADi jaoks ettenähtud praegust rahastamispaketti, mis on 3,5 miljardit eurot seitsme aasta 
jooksul.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võtab otsuse vastu 
rakendusaktidega, milles sätestatakse 
koguvahendite iga-aastane jaotus 
liikmesriikide kaupa, kooskõlas määruse 
(EL) nr … (vaesusevastast võitlust käsitlev 
määrus) artikli 84 lõikega 5, ilma et see 
piiraks kõnealuse artikli lõike 4 
kohaldamist, võttes arvesse järgmisi 
Eurostati kehtestatud kriteeriume:

3. Komisjon võtab otsuse vastu 
rakendusaktidega, milles sätestatakse 
koguvahendite iga-aastane jaotus 
liikmesriikide kaupa, kooskõlas määruse 
(EL) nr … (vaesusevastast võitlust käsitlev 
määrus) artikli 84 lõikega 5, ilma et see 
piiraks kõnealuse artikli lõike 4 
kohaldamist, võttes arvesse järgmisi 
Eurostati kehtestatud kriteeriume:

(-a) suhteline vaesuspiir, st nende 
inimeste hulk, kes elavad leibkondades, 
mille keskmine sissetulek on alla 60 % 
riigi keskmisest sissetulekust;

(a) elanikkond, kes kannatab ränka 
materiaalset puudust;

(a) elanikkond, kes kannatab ränka 
materiaalset puudust;

(b) elanikkond, kes elab väga madala (b) elanikkond, kes elab väga madala 
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tööhõivega leibkondades. tööhõivega leibkondades.

Or. fr

Selgitus

Fondi puhul tuleks säilitada kõiki vaesuse näitajaid, mida on EL on kasutanud strateegias 
„Euroopa 2020”.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Korraldusasutus teostab 2017. ja 
2021. aastal struktureeritud uuringu lõplike 
abisaajate kohta vastavalt komisjoni 
esitatud vormile. Komisjon kehtestab 
vormi rakendusaktiga. Kõnealune 
rakendusakt võetakse vastu artikli 60 
lõikes 2 osutatud nõuandemenetluse 
kohaselt.

2. Korraldusasutus teostab 2017. ja 
2021. aastal struktureeritud uuringu lõplike 
abisaajate kohta vastavalt komisjoni 
esitatud ja koostöös asjaomaste 
sidusrühmadega kehtestatud vormile. 
Komisjon kehtestab vormi rakendusaktiga. 
Kõnealune rakendusakt võetakse vastu 
artikli 60 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetluse kohaselt.

Or. fr

Selgitus

Selleks, et tagada, et hindamised on vastavad tegelikkusele, peaks komisjon kehtestama 
nimetatud vormi koostöös selle valdkonna asjaomaste sidusrühmadega. 

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toiduaineid ja muid kaupu kodutute ja 
laste jaoks võivad osta 
partnerorganisatsioonid ise.

Toiduaineid ja muid kaupu abisaajate
jaoks võivad osta partnerorganisatsioonid 
ise.

Or. fr



PA\925608ET.doc 13/15 PE504.229v01-00

ET

Selgitus

Fond on mõeldud enim puudustkannatavatele isikutele, mis on palju laiem abi vajavate 
inimeste kategooria. Muuhulgas osutatakse artikli 2 punktides 1 ja 7, artiklis 3 ja artikli 21 
lõikes 4 selgesõnaliselt enim puudustkannatavatele isikutele; käesoleva muudatusettepaneku 
eesmärk on seega tagada käesolevas määruses parem järjepidevus.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliseid kaupu võib osta ka avaliku sektori 
asutus ja anda need 
partnerorganisatsioonidele tasuta, Sellisel 
juhul võib toiduaineid hankida määruse 
(EL) nr [ühise turukorralduse ühtne 
määrus] artikli 15 kohaselt kättesaadavaks 
tehtud sekkumisvarudest pärit toodete 
kasutuse, töötlemise või müügi teel, kui see 
on majanduslikust seisukohast kõige 
soodsam toimimisviis ja ei too kaasa 
asjatuid viivitusi toiduainete 
kättetoimetamisel 
partnerorganisatsioonidele. Taoliste 
varudega tehtud tehingutest saadud 
summasid kasutatakse enim 
puudustkannatavate isikute hüvanguks; 
neid ei kasutata käesoleva määruse 
artiklis 18 sätestatud liikmesriikide 
kaasrahastamiskohustuste 
vähendamiseks.

Selliseid kaupu võib osta ka avaliku sektori 
asutus ja anda need 
partnerorganisatsioonidele tasuta. Sellisel 
juhul võib toiduaineid hankida määruse 
(EL) nr [ühise turukorralduse ühtne 
määrus] artikli 15 kohaselt kättesaadavaks 
tehtud sekkumisvarudest pärit toodete 
kasutuse, töötlemise või müügi teel, kui see 
on majanduslikust seisukohast kõige 
soodsam toimimisviis ja ei too kaasa 
asjatuid viivitusi toiduainete 
kättetoimetamisel 
partnerorganisatsioonidele. Taoliste 
varudega tehtud tehingutest saadud 
summasid kasutatakse enim 
puudustkannatavate isikute hüvanguks, 
täiendades nendega fondi vahendeid, ilma 
et seejuures arvestataks nende 
kasutamiskulusid eraldatud rahalistest 
vahenditest maha.

Or. fr

Selgitus

Sekkumisvarud, kui need on olemas, tuleks eraldatud vahenditele lisada, mitte nendest maha 
arvata, et tagada partnerorganisatsioonidele ennustatavus eraldatud vahendite osas.
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kodutute või laste jaoks toiduainete ja 
isiklikuks kasutuseks mõeldud 
esmatarbekaupade ostukulud;

(a) abisaajate jaoks toiduainete ja 
isiklikuks kasutuseks mõeldud 
esmatarbekaupade ostukulud;

Or. fr

Selgitus

Fond on mõeldud enim puudustkannatavatele isikutele, mis on palju laiem abi vajavate 
inimeste kategooria. Muuhulgas osutatakse artikli 2 punktides 1 ja 7, artiklis 3 ja artikli 21 
lõikes 4 selgesõnaliselt enim puudustkannatavatele isikutele; käesoleva muudatusettepaneku 
eesmärk on seega tagada käesolevas määruses parem järjepidevus.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) juhul kui toiduaineid või 
esmatarbekaupu kodututele ja lastele
isiklikuks tarbimiseks ostab avaliku sektori 
asutus ja annab need 
partnerorganisatsioonidele, siis toiduainete 
ja tarbekaupade partnerorganisatsioonile 
kuuluvasse hoiukohta transportimise kulud, 
mida arvutatakse kindla määrana, mis on 
1 % punktis a osutatud ostukuludest;

(b) juhul kui toiduaineid või 
esmatarbekaupu abisaajatele isiklikuks 
tarbimiseks ostab avaliku sektori asutus ja 
annab need partnerorganisatsioonidele, siis 
toiduainete ja tarbekaupade 
partnerorganisatsioonile kuuluvasse 
hoiukohta transportimise kulud, mida 
arvutatakse kindla määrana, mis on 1 % 
punktis a osutatud ostukuludest;

Or. fr

Selgitus

Fond on mõeldud enim puudustkannatavatele isikutele, mis on palju laiem abi vajavate 
inimeste kategooria. Muuhulgas osutatakse artikli 2 punktides 1 ja 7, artiklis 3 ja artikli 21 
lõikes 4 selgesõnaliselt enim puudustkannatavatele isikutele; käesoleva muudatusettepaneku 
eesmärk on seega tagada käesolevas määruses parem järjepidevus.
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) partnerorganisatsiooni kantud ja 
deklareeritud kulud otsese materiaalse abi 
osutamisel enim puudustkannatavate 
isikutele sotsiaalse kaasamise alase 
tegevuse raames; kulusid arvutatakse 
kindla määrana, mis on 5 % punktis a 
osutatud ostukuludest;

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Kuna ESFi tulevaste programmide rakendamisel peavad liikmesriigid eraldama 20 % ESFi 
vahenditest sotsiaalsele kaasamisele, siis tuleks enim puudustkannatavatele inimestele toidu 
tagamiseks kättesaadavaid vahendeid võimalikult vähe mõjutada.


