
PA\925608FI.doc PE504.229v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

2012/0295(COD)

5.2.2013

LAUSUNTOLUONNOS
maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta
(COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD))

Valmistelija: Marc Tarabella



PE504.229v01-00 2/16 PA\925608FI.doc

FI

PA_Legam



PA\925608FI.doc 3/16 PE504.229v01-00

FI

LYHYET PERUSTELUT

I. Tiivistelmä Euroopan komission ehdotuksesta

Euroopan unioni on Eurooppa 2020 -strategiassa asettanut tavoitteekseen vähentää 
vuoteen 2020 mennessä vähintään 20 miljoonalla sellaisten ihmisten määrää, jotka kärsivät 
köyhyydestä tai sosiaalisesta syrjäytymisestä tai elävät köyhyys- tai syrjäytymisuhan alla. 
Köyhyys tai sosiaalinen syrjäytyminen uhkasivat tosiasiallisesti vuonna 2010 lähes neljäsosaa 
eurooppalaisista (116 miljoonaa). Kuten komissio aiheellisesti muistuttaa, tilanne pahenee 
jatkuvasti ja koskettaa kaikissa unionin jäsenvaltioissa yhä suurempia väestönosia ja uusia 
yhteiskuntaryhmiä, kuten työtätekeviä köyhiä ja pienituloisia eläkeläisiä. Osa tästä väestöstä, 
43 miljoonaa eurooppalaista, kärsii vakavasta aineellisesta puutteesta eikä kykene täyttämään 
perustavaa laatua olevia selviytymistarpeitaan, koska ei saa riittävää ja laadukasta ravintoa. 
Lisäksi heikoimmassa asemassa olevat kansalaiset ovat niin syrjässä työmarkkinoilta, etteivät 
he hyödy ESR:n tarjoamista sosiaalista osallisuutta edistävistä toimenpiteistä.

Komissio ehdottaa vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastoa korvaamaan 
EU:n elintarvikkeiden jakeluohjelman vähävaraisimmille, koska tietyt jäsenvaltiot ovat 
kyseenalaistaneet ohjelman sillä verukkeella, että ongelma on sosiaalinen kysymys, joka 
kuuluu yksinomaan jäsenvaltioiden vastuulle. Uuden rahaston, jonka on määrä toimia 
rakennerahastosääntöjen mukaisesti, toimien kohteena ovat ruoan puute, asunnottomuus ja 
lasten aineellinen puute. Rahastosta rahoitettaisiin elintarvikkeiden ja henkilökohtaiseen 
käyttöön tarkoitettujen peruskulutustavaroiden ostoista aiheutuvia kustannuksia sekä 
täydentäviä, sosiaalista osallisuutta edistäviä toimia. Rahasto liittyy EU:n taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden politiikkoihin ja sen rahoitus tulee yksinomaan 
Euroopan sosiaalirahastosta. 

II. Komission ehdotuksen kritiikki

1) Aivan riittämättömät talousarviovarat

a) Komissio ehdottaa ajanjaksolle 2014–2020 2,5 miljardin euron määrärahaa. Näin 
vähävaraisimmille suunnatusta EU:n elintarvikejakeluohjelmasta siihen osallistuville 
20 jäsenvaltiolle nykyisin pelkästään elintarvikeapuun osoitettu määrä vähenee miljardilla. 
Valtioiden ja hallitusten päämiesten välillä käynnissä olevissa neuvotteluissa määrärahoja on 
jopa laskettu 2,1 miljardiin euroon. Muistettakoon, että nykyisestä vähävaraisimmille 
suunnatusta EU:n elintarvikejakeluohjelmasta osoitettiin 3,5 miljardia euroa edelliselle 
monivuotiselle kaudelle. Tilanteen pahentuessa on erityisen järkyttävää, että 
vähävaraisimmille varattuja määrärahoja vähennetään. Monet kansalaiset eivät ymmärrä tätä, 
mikä vahvistaa väestön EU-vastaisuutta. 

b) Koska ehdotus on rajattu tiettyihin väestönosiin, se on jopa Eurooppa 2020 -strategian 
vastainen. Jakoperusteisiin sisältyy vain kaksi Eurooppa 2020 -strategiassa käytetyistä 
neljästä indikaattorista köyhyyden ja syrjäytymisen arvioimiseksi, nimittäin vakava aineellista 
puutetta kokeva väestö ja erittäin alhaisen työssäkäyntiasteen kotitalouksissa elävä väestö. 
Nämä kaksi kriteeriä sulkevat pois suuren osan kansalaisia, jotka ovat syrjäytyneitä tai elävät 
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köyhyydessä ja ovat suuressa vaarassa syrjäytyä. Itse asiassa 4 artiklassa viitataan pääasiassa 
asunnottomiin ja lapsiin.

c) Elintarvikejakelun lisäksi rahastoa voidaan osittain hyödyntää asunnottomien tai lasten 
käyttöön tarkoitettuihin peruskulutustavaroihin (vaatteet). Rahastosta voidaan tukea myös 
sosiaalista osallisuutta edistäviä toimia. 

Valmistelija katsoo, että ottaen huomioon vähävaraisimpien elintarvikkeisiin osoitettujen 
määrärahojen riittämättömyyden varoja ei pitäisi liiemmin jakaa muuhun kuin 
elintarvikkeisiin. Sinänsä tarpeelliseen sosiaaliseen osallistamiseen on jo puututtu: 
jäsenvaltioiden on osoitettava siihen 20 prosenttia Euroopan sosiaalirahaston varoista 
seuraavassa kansallisessa ohjelmassaan.

2) Rahaston soveltamissäännöt ovat äärimmäisen tiukat ja monimutkaiset

Suurin osa rahastoa koskevista lainsäädäntöehdotuksista perustuu nykyisiin 
rakennerahastosääntöihin ja niihin liittyy liiallista byrokratiaa. Hallintoa koskevat säännöt 
eivät korreloi rahaston tavoitteen kanssa, joka edellyttäisi joustavuutta ja mukautumista 
kiireellisiin tapauksiin. Tämän lisäksi toimien toteuttamisen edellyttämät määrärahat on 
saatava ennakkoon, mikä voi aiheuttaa vaikeuksia monissa jäsenvaltioissa. 

Valmistelija katsoo, että näin raskas toteutus uhkaa johtaa tehottomuuteen ja paradoksaaliseen 
tilanteeseen, joissa varoja on, mutta niitä ei käytetä.

3) Vuosi 2014 tulee olemaan vaikea siirtymävaiheen vuosi

Rahaston täytäntöönpanon monimutkaisuuden vuoksi on todennäköistä, ettei sen toiminta 
käynnisty ennen syksyä 2014. Silloin on jo liian myöhäistä vastata vähävaraisimpien 
perustarpeisiin vuoden 2014 osalta.

III. Valmistelijan ehdotukset

Määrärahat ja periaatteet:

 Säilytetään rahoitusvarat nykytasolla, eli 3,5 miljardissa eurossa seitsemäksi vuodeksi.
 Katsotaan edelleen tukikelpoisiksi henkilöt, jotka täyttävät EU:n Eurooppa 2020 

-strategiassa esitetyt neljä indikaattoria.
 Katsotaan ensisijaisiksi elintarvikkeet, jotka ovat vähävaraisimmille tärkeimpiä, ja 

annetaan jäsenvaltioille vapaus valita avun kohteet suurimmassa tarpeessa olevien 
joukosta.

 Tehokkuuden vuoksi unionin on sisällytettävä toimensa kokonaisvaltaiseen ja 
johdonmukaiseen lähestymistapaan köyhyyden ja syrjäytymisen torjumiseksi 
tarpeiden mukaisesti. Tässä tilanteessa vaikuttaa tarpeelliselta ottaa käyttöön kaikki 
unionin toimintatavat ja käytettävissä olevat välineet: Euroopan sosiaalirahasto, 
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Euroopan aluekehitysrahasto 
jne. 
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 Interventiovarastoja voidaan edelleen hyödyntää jaettavaksi vähävaraisimmille. 
Valmistelija haluaa kuitenkin painottaa, että varastojen arvoa ei pidä vähentää 
rahastolle osoitettavista varoista. 

 On myös rohkaistava elintarvikelahjoituksiin.

Siirtymävaiheen vuosi 2014: 
 On ehdotettava siirtymävaiheen ratkaisua. Elintarvikejakeluohjelman tavoin eri 

rahastoista peräisin olevia EU:n määrärahoja voitaisiin osoittaa jäsenvaltioille 
ohjelman käynnistämiseen. 

IV. Lisätuki YMP:stä rahastolle on mahdollista – Valmistelijan ehdotukset

a) Ruokalahjoitusten helpottaminen ja elintarvikejätteen määrän vähentäminen

Valmistelija katsoo välttämättömäksi torjua elintarvikejätettä, joka on todellinen vitsaus 
Euroopassa. Komissio ja Euroopan parlamentti (19. tammikuuta 2012 antamassaan 
päätöslauselmassa1 – Caronnan mietintö) ovat arvioineet, että elintarvikeketjun kaikissa 
vaiheissa elintarvikkeita päätyy vuosittain jätteeksi noin 190 kiloa eurooppalaista kohden. 

Tämän vuoksi valmistelija ehdottaa, että

 kuluttajille selkiytetään maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden yhteisön 
lainsäädäntöön perustuvia merkintöjä, kuten "viimeinen käyttöpäivä" ja "parasta 
ennen", sillä merkinnät aiheuttavat paljon sekaannusta kuluttajissa, ja tämä johtaa 
merkittävään haaskaukseen 

 tarkistetaan maataloustuotteiden (erityisesti hedelmien ja vihannesten) markkinointia 
koskevia yhteisön säännöksiä kokoluokittelemattomien hedelmien ja vihannesten 
tarjonnan edistämiseksi

 myönnetään suurten kauppaketjujen sijoittautumisluvat ja käyttöluvat vain 
ehdottomalla edellytyksellä lahjoittaa myymättä jääneet elintarvikkeet.

b) Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston varojen käyttöönotto

YMP:n uudistuksen maaseudun kehittämisen kahteen prioriteettiin liittyy toimenpiteitä, joilla 
voidaan auttaa vähävaraisimpien ravinnonsaantia: 

– Prioriteetti 3: Elintarvikeketjun ja erityisesti lyhyiden toimitusketjujen organisoinnin 
edistäminen. Kun vähennetään välikäsiä ja autetaan luomaan sosiaalisia yhteyksiä, nämä 
ketjut tarjoavat maanviljelijälle mahdollisuuden myydä asianmukaisesti tuotteitaan kuluttajille 
kohtuuhintaan. Lisäksi voidaan tehdä investointeja logistiikkajärjestelmiin ja myymättömien 
tuotteiden jalostamiseen ja säilömiseen.
– Prioriteetti 6: Sosiaalisen osallisuuden edistäminen, köyhyyden vähentäminen ja talouden 
kehittäminen.

                                               
1 P7_TA-PROV(2012)0014
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c) Hedelmä- ja vihannesalan yhteisen markkinajärjestelyn seuraavan uudistuksen 
hyödyntäminen

Rahaston kohteena olevan väestön on voitava saada ravinnokseen tasapainoisia ja 
ravitsemuksellisesti hyvälaatuisia aterioita. Hedelmät ja vihannekset ovat tärkeä osa ateriaa. 
Nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa näiden tuotteiden jakamisen ilmaiseksi 
hyväntekeväisyysjärjestöille, jäsenvaltioiden säätiöille tai julkisoikeudellisille yhteisöille 
(kuten sairaalat, koulut ja vanhainkodit). Myös rahaston kumppaniorganisaatioiden on 
kuuluttava näihin jakelukohteisiin. 
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TARKISTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Säännöksillä on myös varmistettava, 
että rahastossa noudatetaan unionin 
sosiaalista ja ympäristöä koskevaa 
politiikkaa, kuten pyrkimystä 
elintarvikejätteen vähentämiseen.

Or. fr

Perustelu

Elintarvikejäte on valtava eurooppalainen skandaali, jonka torjumiseen Euroopan unioni on 
päättänyt ryhtyä. Kaikkien rahaston täytäntöönpanoon osallistuvien toimijoiden on otettava 
käyttöön välineitä ja mekanismeja elintarvikejätteen torjumiseksi.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta voitaisiin perustaa asianmukainen 
rahoituskehys, komission tulisi 
täytäntöönpanosäädöksin vahvistaa 
jäsenvaltiokohtaisten 
kokonaismäärärahojen vuosijakauma 
käyttäen objektiivista ja avointa 
menetelmää, jossa otetaan huomioon 
köyhyyden ja aineellisen puutteen erot.

(7) Jotta voitaisiin perustaa asianmukainen 
rahoituskehys, komission tulisi 
täytäntöönpanosäädöksin vahvistaa 
jäsenvaltiokohtaisten 
kokonaismäärärahojen vuosijakauma 
käyttäen objektiivista ja avointa 
menetelmää, jossa otetaan huomioon 
köyhyyden ja aineellisen puutteen erot,
kuten suhteellista köyhyysrajaa.

Or. fr
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Perustelu

On määritettävä yhteinen ja yksinkertainen mekanismi sen varmistamiseksi, että 
kohderyhmään kuuluu kaikissa jäsenvaltioissa samanlaisia edunsaajia, vaikka otetaankin 
huomioon kansalliset erot. Koska suhteellinen köyhyys on määritetty Eurooppa 2020 
-strategiassa ja Eurostat käyttää sitä, se soveltuu käytettäväksi myös rahaston yhteydessä.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Kunkin jäsenvaltion 
toimenpideohjelmassa olisi kartoitettava ja 
perusteltava aineellisen puutteen muodot, 
joihin toiminta kohdistuu, sekä kuvattava 
sen vähävaraisimmille annettavan avun 
tavoitteet ja erityispiirteet, joka toteutetaan 
kansallisten ohjelmien tuella. Ohjelmaan 
tulisi sisältyä myös elementtejä, joiden 
avulla varmistetaan toimenpideohjelman 
tehokas ja vaikuttava täytäntöönpano.

(8) Kunkin jäsenvaltion 
toimenpideohjelmassa olisi kartoitettava ja 
perusteltava aineellisen puutteen muodot, 
joihin toiminta kohdistuu, sekä kuvattava
sen vähävaraisimmille annettavan avun 
tavoitteet ja erityispiirteet, joka toteutetaan 
kansallisten ohjelmien tuella. 
Ensimmäisenä puutteena jäsenvaltioiden 
olisi tarkasteltava ruoan saantia.
Ohjelmaan tulisi sisältyä myös elementtejä, 
joiden avulla varmistetaan 
toimenpideohjelman tehokas ja vaikuttava 
täytäntöönpano.

Or. fr

Perustelu

Ravinnonsaanti on tarpeista keskeisin, ja sen kautta kumppanijärjestöt ja jäsenvaltiot voivat 
saada yhteyden sosiaalisen elämän ulkopuolelle jääneisiin henkilöihin. Tämä on paras tapa 
taata rahaston vaikuttavuus.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jotta voidaan parantaa kunkin 
toimenpideohjelman laatua ja rakennetta 
sekä arvioida rahaston vaikuttavuutta ja 
tehokkuutta, olisi toteutettava ennakko- ja 

(12) Jotta voidaan parantaa kunkin 
toimenpideohjelman laatua ja rakennetta 
sekä arvioida rahaston vaikuttavuutta ja 
tehokkuutta, olisi toteutettava ennakko- ja 
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jälkiarvioinnit. Arviointeja olisi 
täydennettävä toimenpideohjelmasta tukea 
saaneisiin vähävaraisimpiin kohdistuvilla 
selvityksillä ja tarvittaessa ohjelmakauden 
aikana suoritettavilla arvioinneilla. Tähän 
liittyvät jäsenvaltioiden ja komission 
tehtävät olisi täsmennettävä.

jälkiarvioinnit. Arviointeja olisi 
täydennettävä suhteelliseen köyhyyteen
kohdistuvilla selvityksillä kaikissa 
jäsenvaltioissa. Tähän liittyvät 
jäsenvaltioiden ja komission tehtävät olisi 
täsmennettävä.

Or. fr

Perustelu

Tällaiset arvioinnit lisäisivät jäsenvaltioiden ja kumppaniorganisaatioiden hallinnollista 
taakkaa, mikä heikentäisi rahaston tehokkuutta. Sama tavoite saavutettaisiin kansallisen 
tason suhteellista köyhyyttä koskevilla yleisillä arvioinneilla, jolloin määrärahat voitaisiin 
käyttää tehokkaammin vähävaraisimpien auttamiseen.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa [ehdotus] maataloustuotteiden 
yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-
asetus) säädetään, että julkisessa 
interventiossa ostetut tuotteet voidaan 
poistaa asettamalla ne käytettäviksi unionin 
vähävaraisimmille suunnatussa 
elintarvikkeiden jakeluohjelmassa, jos 
kyseisessä ohjelmassa niin säädetään. 
Koska tällaisten varastojen käytöstä, 
käsittelystä tai myynnistä saadut 
elintarvikkeet voivat olosuhteista riippuen 
olla taloudellisesti suotuisin vaihtoehto, 
tässä asetuksessa on aiheellista säätää 
tällaisesta mahdollisuudesta. Varastoja 
koskevasta liiketoimesta saadut määrät 
olisi käytettävä vähävaraisimpien eduksi, 
eikä niitä pitäisi käyttää ohjelmaan 
sovellettavan jäsenvaltioiden 
osarahoitusvelvoitteen pienentämisen 
perusteena. Jotta varmistetaan 
interventiovarastojen ja niistä saatavien 
tulojen mahdollisimman tehokas käyttö, 

(17) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa [ehdotus] maataloustuotteiden 
yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-
asetus) säädetään, että julkisessa 
interventiossa ostetut tuotteet voidaan 
poistaa asettamalla ne käytettäviksi unionin 
vähävaraisimmille suunnatussa 
elintarvikkeiden jakeluohjelmassa, jos 
kyseisessä ohjelmassa niin säädetään. 
Koska tällaisten varastojen käytöstä, 
käsittelystä tai myynnistä saadut 
elintarvikkeet voivat olosuhteista riippuen 
olla taloudellisesti suotuisin vaihtoehto, 
tässä asetuksessa on aiheellista säätää 
tällaisesta mahdollisuudesta. Varastoja 
koskevasta liiketoimesta saadut määrät 
olisi käytettävä vähävaraisimpien eduksi
siten, että ne täydentäisivät rahaston 
määrärahoja ilman että 
käyttökustannuksia vähennettäisiin 
määrärahoista. Jotta varmistetaan 
interventiovarastojen ja niistä saatavien 
tulojen mahdollisimman tehokas käyttö, 
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komission pitäisi asetuksen (EU) N:o 
[YMJ] 19 artiklan e alakohdan mukaisesti 
hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
vahvistetaan menettelyt sille, kuinka 
interventiovarastoissa olevia tuotteita 
voidaan käyttää, käsitellä tai myydä 
vähävaraisimmille suunnatussa ohjelmassa.

komission pitäisi asetuksen (EU) N:o 
[YMJ] 19 artiklan e alakohdan mukaisesti 
hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
vahvistetaan menettelyt sille, kuinka 
interventiovarastoissa olevia tuotteita 
voidaan käyttää, käsitellä tai myydä 
vähävaraisimmille suunnatussa ohjelmassa.

Or. fr

Perustelu

Silloin kun on olemassa interventiovarastoja, ne olisi pikemminkin lisättävä määrärahoihin 
kuin vähennettävä niistä, jotta kumppaniorganisaatiot voivat ennakoida myönnettyjen 
määrärahojen määrää.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1) ’vähävaraisimmilla’ tarkoitetaan 
luonnollisia henkilöitä, jotka ovat 
yksittäisiä henkilöitä tai tällaisten 
henkilöiden muodostamia perheitä, 
kotitalouksia tai ryhmiä, joiden avuntarve 
on todettu kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten hyväksymin objektiivisin 
perustein tai kumppaniorganisaatioiden 
määrittelemin ja kyseisten toimivaltaisten
viranomaisten hyväksymin perustein;

1) ’vähävaraisimmilla’ tarkoitetaan 
luonnollisia henkilöitä, jotka ovat 
yksittäisiä henkilöitä tai tällaisten 
henkilöiden muodostamia perheitä, 
kotitalouksia tai ryhmiä, joiden avuntarve 
on todettu kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten hyväksymin objektiivisin 
perustein yhteistyössä 
kumppaniorganisaatioiden kanssa ja 
kyseisten kansallisten viranomaisten 
hyväksymin perustein;

Or. fr

Perustelu
Vaikuttavuuden edistämiseksi on varmistettava selkeys ja vuoropuhelu toimivaltaisten 
kansallisten viranomaisten ja kumppaniorganisaatioiden kesken. 
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2) ’kumppaniorganisaatioilla’ tarkoitetaan 
julkisia elimiä tai voittoa 
tavoittelemattomia organisaatioita, jotka 
jakavat elintarvikkeet tai tavarat 
vähävaraisimmille suoraan tai muiden 
kumppaniorganisaatioiden välityksellä ja 
joiden toimet hallintoviranomainen on 
valinnut 29 artiklan 3 kohdan b alakohdan 
mukaisesti;

2) ’kumppaniorganisaatioilla’ tarkoitetaan 
julkisia elimiä tai voittoa 
tavoittelemattomia organisaatioita, jotka
jakavat elintarvikkeet ja tavarat 
vähävaraisimmille suoraan tai muiden 
kumppaniorganisaatioiden välityksellä ja 
joiden toimet hallintoviranomainen on 
valinnut 29 artiklan 3 kohdan b alakohdan 
mukaisesti;

Or. fr

Perustelu

Ravinnonsaanti on tarpeista keskeisin, ja sen kautta kumppanijärjestöt ja jäsenvaltiot voivat 
saada yhteyden sosiaalisen elämän ulkopuolelle jääneisiin henkilöihin. Tämä on paras tapa 
taata rahaston vaikuttavuus.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 12 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a) Komissio, jäsenvaltiot ja 
kumppaniorganisaatiot edistävät osaltaan 
elintarvikejätteen torjuntaa kaikissa 
jakeluketjun vaiheissa, tätä koskevat 
elintarviketoimitukset ja edunsaajien 
koulutus mukaan lukien.

Or. fr

Perustelu

Elintarvikejäte on valtava eurooppalainen skandaali, jonka torjumiseen Euroopan unioni on 
päättänyt ryhtyä. Kaikkien rahaston täytäntöönpanoon osallistuvien toimijoiden on otettava 
käyttöön välineitä ja mekanismeja elintarvikejätteen torjumiseksi.
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahaston talousarviositoumuksiin 
käytettävissä olevat kokonaismäärärahat 
kaudella 2014–2020 ovat 
2 500 000 000 euroa vuoden 2011 hintoina 
liitteessä II vahvistetun vuosijakauman 
mukaisesti.

1. Rahaston talousarviositoumuksiin 
käytettävissä olevat kokonaismäärärahat 
kaudella 2014–2020 ovat 
3 500 000 000 euroa vuoden 2011 hintoina 
liitteessä II vahvistetun vuosijakauman 
mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Komission ehdotuksen mukaan vähävaraisimmille suunnatusta EU:n 
elintarvikejakeluohjelmasta siihen osallistuville 20 jäsenvaltiolle nykyisin pelkästään 
elintarvikeapuun osoitettu määrä vähenee miljardilla. On vähintäänkin säilytettävä 
elintarvikkeiden jakeluohjelmalle osoitetut määrärahat, 3,5 miljardia seitsemäksi vuodeksi.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen, jossa 
vahvistetaan jäsenvaltiokohtaisten 
kokonaismäärärahojen vuosijakauma, 
asetuksen (EU) N:o … (CPR) 84 artiklan 
5 kohdan mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta tämän artiklan 4 kohdan 
soveltamista; tässä otetaan huomioon 
seuraavat Eurostatin vahvistamat 
indikaattorit:

3. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen, jossa 
vahvistetaan jäsenvaltiokohtaisten 
kokonaismäärärahojen vuosijakauma, 
asetuksen (EU) N:o … (CPR) 84 artiklan 
5 kohdan mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta tämän artiklan 4 kohdan 
soveltamista; tässä otetaan huomioon 
seuraavat Eurostatin vahvistamat 
indikaattorit:

-a) suhteellinen köyhyysraja, eli sen 
väestönosan prosentuaalinen osuus, joka 
elää kotitalouksissa, jonka tulot ovat alle 
60 prosenttia kansallisesta 
mediaanitulosta;

a) vakavaa aineellista puutetta kokeva a) vakavaa aineellista puutetta kokeva 
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väestö; väestö;
b) erittäin alhaisen työssäkäyntiasteen 
kotitalouksissa elävä väestö.

b) erittäin alhaisen työssäkäyntiasteen 
kotitalouksissa elävä väestö.

Or. fr

Perustelu

On säilytettävä kaikki EU:n Eurooppa 2020 -strategiassa esittämät indikaattorit.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Hallintoviranomaisen on vuosina 2017 ja 
2021 toteutettava loppukäyttäjiä koskeva 
jäsennelty selvitys komission antaman 
mallin mukaisesti. Komissio hyväksyy 
mallin täytäntöönpanosäädöksellä. Tämä 
täytäntöönpanosäädös annetaan 60 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen.

Hallintoviranomaisen on vuosina 2017 ja 
2021 toteutettava loppukäyttäjiä koskeva ja 
yhteistyössä intressitahojen kanssa 
laadittu jäsennelty selvitys komission 
antaman mallin mukaisesti. Komissio 
hyväksyy mallin 
täytäntöönpanosäädöksellä. Tämä 
täytäntöönpanosäädös annetaan 60 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen.

Or. fr

Perustelu

Jotta arvioinnit olisivat totuudenmukaisia, komission olisi laadittava malli yhteistyössä alan 
aktiivisten toimijoiden kanssa. 

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kumppaniorganisaatiot voivat itse ostaa 
elintarvikkeet ja asunnottomille tai lapsille
tarkoitetut tavarat.

Kumppaniorganisaatiot voivat itse ostaa 
elintarvikkeet ja tuensaajille tarkoitetut 
tavarat.
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Or. fr

Perustelu

Rahaston kohderyhmänä ovat vähävaraisimmat, jotka muodostavat suuremman apua 
tarvitsevien ryhmän. Muun muassa 2 artiklan 1 ja 7 kohdassa sekä 3 artiklassa ja 21 artiklan 
4 kohdassa viitataan selvästi vähävaraisimpiin. Tarkistuksella lisätään siis yhdenmukaisuutta 
asetukseen.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Myös julkinen elin voi ostaa ne ja antaa ne 
maksutta kumppaniorganisaatioiden 
käyttöön. Tässä tapauksessa elintarvikkeet 
voidaan hankkia asetuksen (EU) N:o 
[YMJ] 15 artiklan mukaisesti käyttöön 
saatettavien interventiovarastoissa olevien 
tuotteiden käytön, käsittelyn tai myynnin 
kautta edellyttäen, että tämä on 
taloudellisesti suotuisin vaihtoehto eikä se 
viivytä kohtuuttomasti 
elintarviketuotteiden toimittamista 
kumppaniorganisaatioille. Näitä varastoja 
koskevista liiketoimista saadut määrät on 
käytettävä vähävaraisimpien eduksi, eikä 
niitä saa käyttää sen perusteena, että 
ohjelmaan sovellettavaa, tämän asetuksen 
18 artiklassa säädettyä jäsenvaltioiden 
osarahoitusvelvoitetta pienennetään.

Myös julkinen elin voi ostaa ne ja antaa ne 
maksutta kumppaniorganisaatioiden 
käyttöön. Tässä tapauksessa elintarvikkeet 
voidaan hankkia asetuksen (EU) N:o 
[YMJ] 15 artiklan mukaisesti käyttöön 
saatettavien interventiovarastoissa olevien 
tuotteiden käytön, käsittelyn tai myynnin 
kautta edellyttäen, että tämä on 
taloudellisesti suotuisin vaihtoehto eikä se 
viivytä kohtuuttomasti 
elintarviketuotteiden toimittamista 
kumppaniorganisaatioille. Näitä varastoja 
koskevista liiketoimista saadut määrät on 
käytettävä vähävaraisimpien eduksi siten, 
että ne täydentävät rahaston määrärahoja 
ilman että käyttökustannuksia 
vähennetään määrärahoista.

Or. fr

Perustelu

Silloin kun on olemassa interventiovarastoja, ne olisi pikemminkin lisättävä määrärahoihin 
kuin vähennettävä niistä, jotta kumppaniorganisaatiot voivat ennakoida myönnettyjen 
määrärahojen määrää.
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Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) elintarvikkeiden sekä asunnottomien tai 
lasten henkilökohtaiseen käyttöön 
tarkoitettujen peruskulutustavaroiden 
ostoista aiheutuvat kustannukset;

a) elintarvikkeiden sekä tuensaajien 
henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettujen 
peruskulutustavaroiden ostoista aiheutuvat
kustannukset;

Or. fr

Perustelu

Rahaston kohderyhmänä ovat vähävaraisimmat, jotka muodostavat suuremman apua 
tarvitsevien ryhmän. Muun muassa 2 artiklan 1 ja 7 kohdassa sekä 3 artiklassa ja 21 artiklan 
4 kohdassa viitataan selvästi vähävaraisimpiin. Tarkistuksella lisätään siis yhdenmukaisuutta 
asetukseen.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) mikäli julkinen elin ostaa elintarvikkeet 
tai asunnottomien tai lasten
henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut 
peruskulutustavarat ja tarjoaa ne 
kumppaniorganisaatioille, kustannukset, 
jotka aiheutuvat elintarvikkeiden tai 
tavaroiden kuljettamisesta 
kumppaniorganisaatioiden varastoihin, 
1 prosentin kiinteänä osuutena 
a alakohdassa tarkoitetuista kustannuksista;

b) mikäli julkinen elin ostaa elintarvikkeet 
tai tuensaajien henkilökohtaiseen käyttöön 
tarkoitetut peruskulutustavarat ja tarjoaa ne 
kumppaniorganisaatioille, kustannukset, 
jotka aiheutuvat elintarvikkeiden tai 
tavaroiden kuljettamisesta 
kumppaniorganisaatioiden varastoihin, 
1 prosentin kiinteänä osuutena 
a alakohdassa tarkoitetuista kustannuksista;

Or. fr

Perustelu

Rahaston kohderyhmänä ovat vähävaraisimmat, jotka muodostavat suuremman apua 
tarvitsevien ryhmän. Muun muassa 2 artiklan 1 ja 7 kohdassa sekä 3 artiklassa ja 21 artiklan 
4 kohdassa viitataan selvästi vähävaraisimpiin. Tarkistuksella lisätään siis yhdenmukaisuutta 
asetukseen.
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) sosiaalista osallisuutta edistävien 
toimien kustannukset 5 prosentin 
kiinteänä osuutena a alakohdassa 
tarkoitetuista kustannuksista, mikäli kyse 
on sellaisten kumppaniorganisaatioiden 
toteuttamista toimista ja ilmoittamista 
kustannuksista, jotka jakavat aineellisen 
avun suoraan vähävaraisimmille;

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Koska jäsenvaltioiden on ESR:n seuraavien kansallisten ohjelmien täytäntöönpanossa 
osoitettava 20 prosenttia ESR:n rahoituksesta sosiaaliseen osallistamiseen, siihen on 
osoitettava vähemmän varoja vähävaraisimpien elintarvikkeisiin käytettävissä olevista 
varoista.


