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LÜHISELGITUS

Komisjon on teinud ettepaneku võtta vastu määrus (Euroopa abifond enim 
puudustkannatavate isikute jaoks), millega luuakse ajavahemikuks 2014–2020 uus
rahastamisvahend, mis täiendab olemasolevaid ühtekuuluvuse rahastamisvahendeid, eelkõige 
Euroopa Sotsiaalfondi, ning tegeleb vaesuse kõige raskemate ja sotsiaalselt õõnestavate 
vormide, toidupuuduse, kodutuse ja laste materiaalse puudusega, toetades samas kaasnevaid 
meetmeid, mille eesmärk on liidus enim puudustkannatavate isikute sotsiaalne 
taasintegreerimine.

Komisjon on uue rahastamisvahendi jaoks järgmise, 2014.−2020. aasta finantsraamistikus 
2011. aasta hindades ette näinud 2,5 miljardit eurot. Arvamuse koostaja tunneb fondi loomise 
üle heameelt, kuid on mures kavandatud eelarve suuruse pärast, sest see on väiksem kui 
praegune toiduabiprogramm. Peale selle tuleks rõhutada, et fondi kohaldusala laiendamise 
tulemusel hõlmab see ka materiaalse puuduse all kannatavaid ja kodutuid inimesi.

Arvamuse koostaja märgib, et seda programmi peaks rahastatama kogusummast, mis 
liikmesriikidele eraldatakse struktuurifondidest ja Ühtekuuluvusfondist. Seetõttu rakendataks 
uut fondi koostöös liikmesriikidega, mis tähendab, et selle suhtes kohaldatakse samu 
rakenduseeskirju nagu struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi suhtes. Komisjoni ettepanek 
tundub kohati liiga keeruline ja see võib tekitada toetusesaajatele, kelleks on peamiselt 
vabaühendused, suurema halduskoormuse. Kuigi komisjon on püüdnud eeskirju veidi 
lihtsamaks muuta, on arvamuse koostaja seisukohal, et määrus aitab vaesust ja sotsiaalset 
tõrjutust vähendada kõige paremini siis, kui seda veel lihtsamaks muuta.

Arvamuse koostaja märgib, et fond asendab toiduabi jaotamise kava, mille raames jagati ELi 
kodanikele toiduabi põllumajandustoodangu ülejääkidest, mis oleks muidu tulnud ehk 
hävitada. Sekkumisvarude eeldatav vähenemine ja nende vähene prognoositavus 
ajavahemikul 2011–2020 on võtnud programmilt tema olemasolu algse põhjendatuse ning 
programm lõpetatakse 2013. aasta lõpus. Võimaluse korral tuleks sekkumisvarusid kasutada 
ilma selle eest tasu võtmata enim puudustkannatavate isikute jaoks ning selle asemel, et selle 
võrra liikmesriikidele eraldatud eelarvet vähendada, peaks see pigem programmi täiendama. 

Arvamuse koostaja teeb ettepaneku jätta kaasfinantseerimise säte välja, sest see võib takistada 
teatavatel liikmesriikidel − eelkõige neil, kel on suured majandus- ja rahalised probleemid, 
fondi kasutamast. Nälja, kodutuse ja materiaalse puuduse kaotamisele kaasaaitamine ei tohiks 
sõltuda sellest, kas liikmesriik suudab projekte kaasrahastada või mitte.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Ülemkogu 17. juuni 
2010. aasta järeldustes, millega võeti vastu 
liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia, seadsid liit ja 
liikmesriigid eesmärgiks vähendada 
2020. aastaks vähemalt 20 miljoni võrra 
nende inimeste arvu, kes elavad vaesuse ja 
sotsiaalse tõrjutuse ohus.

(1) Euroopa Ülemkogu 17. juuni 
2010. aasta järeldustes, millega võeti vastu 
liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia, seadsid liit ja 
liikmesriigid eesmärgiks vähendada 
2020. aastaks vähemalt 20 miljoni võrra 
nende inimeste arvu, kes elavad vaesuse ja 
sotsiaalse tõrjutuse ohus. Tuleb aga 
tõdeda, et vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
ohus elavate inimeste arv on hoopis 
kasvanud, kuna 2010. aastal oli see 
23,4%, 2011. aastal aga 24,2%. 

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Euroopa abifond enim 
puudustkannatavate isikute jaoks (edaspidi
„abifond”) peaks tugevdama sotsiaalset 
ühtekuuluvust, aidates kaasa vaesuse 
vähendamisele liidus, toetades riiklikke 
kavasid, mis pakuvad enim 
puudustkannatavatele isikutele 
mitterahalist abi toidupuuduse, kodutuse 
ja laste materiaalse puuduse 
leevendamiseks.

(4) Euroopa abifond enim 
puudustkannatavate isikute jaoks (edaspidi
„abifond”) peaks tugevdama sotsiaalset 
ühtekuuluvust, aidates kaasa vaesuse 
vähendamisele liidus, toetades riiklikke 
kavasid, mis pakuvad enim 
puudustkannatavatele isikutele 
mitterahalist abi.

Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Euroopa abifond enim 
puudustkannatavate isikute jaoks (edaspidi
„abifond”) peaks tugevdama sotsiaalset 
ühtekuuluvust, aidates kaasa vaesuse 
vähendamisele liidus, toetades riiklikke 

(4) Euroopa abifond enim 
puudustkannatavate isikute jaoks (edaspidi
„abifond”) peaks tugevdama sotsiaalset 
ühtekuuluvust, aidates kaasa vaesuse 
vähendamisele liidus, toetades eelkõige 
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kavasid, mis pakuvad enim 
puudustkannatavatele isikutele 
mitterahalist abi toidupuuduse, kodutuse ja 
laste materiaalse puuduse leevendamiseks.

toiduainetega varustamise abil riiklikke 
kavasid, mis pakuvad enim 
puudustkannatavatele isikutele 
mitterahalist abi toidupuuduse, kodutuse ja 
laste materiaalse puuduse leevendamiseks.

Selgitus

Kõnealuse fondi pakutav sümboolne summa peaks eelkõige olema suunatud toiduainetega 
varustamisele hädaolukordades. Siiski ei tohiks liikmesriigid käsitada fondi kui võimalust 
oma vaesuse vähendamise ja sotsiaalse taasintegreerimise riiklike programmide eelarvete 
vähendamiseks, sest need on endiselt liikmesriikide pädevusse kuuluvad ülesanded.

Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Fond ei saa asendada riiklikku 
poliitikat, mida viivad läbi liikmesriikide 
valitsused, eesmärgiga piirata vajadust 
hädaolukorras antava toiduabi järgi ning 
töötada välja jätkusuutlikud eesmärgid ja 
meetmed nälja, vaesuse ja sotsiaalse 
tõrjutuse täielikuks kaotamiseks.

Muudatusettepanek 5
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. Liikmesriigid peaksid 
esmatähtsaks puuduseks pidama vajadust 
toiduabi kättesaadavuse järele. 
Rakenduskava peaks hõlmama ka 
elemente, mis on vajalikud, et tagada kava 
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tulemuslik ja tõhus rakendamine.

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Et tugevdada liidu vahendite 
mitmekordistavat mõju, on vaja 
kehtestada abifondist rahastatavate 
rakenduskavade vabatahtliku 
kaasrahastamise maksimaalne määr, mis 
võtaks arvesse liikmesriikide olukorda, 
kes seisavad silmitsi ajutiste 
eelarveprobleemidega.

välja jäetud

Muudatusettepanek 7

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)5 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 

(17) Euroopa Parlamendi ja nõukogu
…/20xx määrusega (EL) nr …, 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 ja need ei tohiks 
vähendada liikmesriigiti eraldatud 



AD\931594ET.doc 7/19 PE504.305v02-00

ET

kaasrahastamiskohustuste 
vähendamiseks. 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.

summasid. 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.

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Liikmesriigid peaksid nimetama 
rakenduskava jaoks korraldusasutuse, 
sertifitseerimisasutuse ja oma tegevuses 
sõltumatu auditeerimisasutuse. Et 
liikmesriikidel oleks kontrollisüsteemide 
kehtestamisel rohkem paindlikkust, on 
kohane ette näha võimalus, et 
sertifitseerimisasutuse ülesandeid täidab 
korraldusasutus. Liikmesriikidel peaks
olema ka võimalus nimetada 
vahendusasutused, mis täidavad mõningaid 
korraldusasutuse või sertifitseerimisasutuse 
ülesandeid. Sellisel juhul peaksid 
liikmesriigid selgesti sätestama nende 
vastavad vastutusalad ja ülesanded.

(21) Liikmesriigid peaksid nimetama 
rakenduskava jaoks korraldusasutuse, 
sertifitseerimisasutuse ja oma tegevuses 
sõltumatu auditeerimisasutuse. Et 
liikmesriikidel oleks kontrollisüsteemide 
kehtestamisel rohkem paindlikkust, on 
kohane ette näha võimalus, et 
sertifitseerimisasutuse ülesandeid täidab 
korraldusasutus. Liikmesriikidel peaks 
olema ka võimalus nimetada 
vahendusasutused, mis täidavad mõningaid 
korraldusasutuse või sertifitseerimisasutuse 
ülesandeid. Sellisel juhul peaksid 
liikmesriigid selgesti sätestama nende 
vastavad vastutusalad ja ülesanded.
Liikmesriigid teevad kõik selleks, et 
kaotada takistused, mida halduskoormus 
võib heategevusorganisatsioonidele 
tekitada.

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 25



PE504.305v02-00 8/19 AD\931594ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Ilma et see piiraks komisjoni volitusi 
finantskontrolli alal, tuleks käesoleva 
määruse raames tagada liikmesriikide ja 
komisjoni koostöö ning kehtestada 
kriteeriumid, mille põhjal oleks komisjonil 
võimalik siseriiklike süsteemide 
kontrollimise strateegia alusel kindlaks 
teha, millisel tasemel kindlust 
liikmesriikide auditeerimisasutused talle 
pakuvad.

(25) Ilma et see piiraks komisjoni volitusi 
finantskontrolli alal, tuleks käesoleva 
määruse raames tagada liikmesriikide ja 
komisjoni koostöö ning kehtestada 
kriteeriumid, mille põhjal oleks komisjonil 
võimalik siseriiklike süsteemide 
kontrollimise strateegia alusel kindlaks 
teha, millisel tasemel kindlust 
liikmesriikide auditeerimisasutused talle 
pakuvad. Komisjon peab tegema kõik 
tagamaks, et kriteeriumid ei tekita 
toetusesaajatele täiendavat 
halduskoormust, võttes arvesse abifondi 
olemust ja seda, et toetusesaajad on 
valdavalt vabatahtlikud.

Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 42 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42 a) Võttes arvesse kuupäeva, mil tuleb 
teha pakkumuse esitamise ettepanekud, 
käesoleva määruse vastuvõtmiseni jäävat 
aega ning rakenduskavade 
ettevalmistamist, tuleks koostada 
eeskirjad, mis võimaldavad 2014. aastal 
paindlikku üleminekut, et vältida 
toiduainetega varustamise katkemist.

Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 42 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42 a) Kui mingil põhjusel selgub, et 
käesolevat määrust ei saa 1. jaanuaril 
2014 rakendada, peab komisjon võtma 
üleminekumeetmeid, et vältida Euroopa 
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eelarvest enim puudustkannatavatele 
isikutele antava abi katkemist või 
vähenemist.

Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui mingil põhjusel selgub, et 
käesolevat määrust ei saa 1. jaanuaril 
2014 rakendada, peab komisjon võtma 
üleminekumeetmeid, et vältida Euroopa 
eelarvest enim puudustkannatavatele 
isikutele antava abi katkemist või 
vähenemist.

Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – 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 
või koostöös partnerorganisatsioonidega
ja mille on heaks kiitnud pädevad 
ametiasutused;

Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) „lõplik abisaaja” – enim 
puudustkannatavad isikud, kes saavad toitu 
või kaupu ja/või saavad kasu kaasnevatest 
meetmetest;

(7) „lõplik abisaaja” – enim 
puudustkannatavad isikud, kes saavad toitu 
või kaupu ja/või saavad kasu kaasnevatest 
meetmetest ja kelle liikmesriigid on 
määratlenud vastavalt riigis kehtivatele 
kriteeriumidele;

Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Fondi ülesanne on täiendada riikide 
strateegiaid, mitte asendada ega 
vähendada riikide pikaajalise 
jätkusuutlikku vaesuse vähendamise ja 
sotsiaalse kaasamise programme, mis 
jäävad ka edaspidi liikmesriikide 
pädevusse.

Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Abifond toetab riiklikke kavasid, mille 
raames jaotavad liikmesriikide valitud 
partnerorganisatsioonid enim 
puudustkannatavatele isikutele toiduaineid 
ja kodututele või lastele isiklikuks 
kasutamiseks mõeldud tarbekaupu.

1. Abifond toetab riiklikke kavasid, mille 
raames jaotavad liikmesriikide valitud 
partnerorganisatsioonid enim 
puudustkannatavatele isikutele toiduaineid 
ja lõplikele abisaajatele isiklikuks 
kasutamiseks mõeldud tarbekaupu.
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Muudatusettepanek 17

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 ajavahemikul 2014–2020 ette 
nähtud koguvahendite summa ei ole 
reaalväärtuses väiksem kui summa, mis 
2007.−2013. aastal eraldati 
puudustkannatavatele isikutele suunatud 
Euroopa toiduabiprogrammile.

Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) elanikkond, kes on vaesusriskis;

Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik esitab komisjonile kolme 
kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist ühe rakenduskava, mis hõlmab 
ajavahemikku 1. jaanuarist 2014 kuni 
31. detsembrini 2020 ning sisaldab 
järgmisi andmeid:

Iga liikmesriik, kes soovib abifondi 
vahendeid taotleda, esitab komisjonile 
kolme kuu jooksul pärast käesoleva 
määruse jõustumist ühe rakenduskava, mis 
hõlmab ajavahemikku 1. jaanuarist 2014 
kuni 31. detsembrini 2020 ning sisaldab 
järgmisi andmeid:

Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik esitab komisjonile kolme 
kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist ühe rakenduskava, mis hõlmab 
ajavahemikku 1. jaanuarist 2014 kuni 
31. detsembrini 2020 ning sisaldab 
järgmisi andmeid:

Iga liikmesriik esitab komisjonile kolme 
kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist ühe rakenduskava, mis hõlmab 
ajavahemikku 1. jaanuarist 2014 kuni 31. 
detsembrini 2020. Kõnealune programm, 
mis peaks täiendama teisi liikmesriigi 
tasandil võetavaid meetmeid, sisaldab 
järgmisi andmeid:

Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) mehhanismi kirjeldus, millega tagatakse 
vastastikune täiendavus Euroopa 
Sotsiaalfondiga;

(f) mehhanismi kirjeldus, millega tagatakse 
vastastikune täiendavus Euroopa 
Sotsiaalfondiga, näidates selget erisust 
kahe fondi kaetavate meetmete vahel;

Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – punkt j – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) tabel, milles on iga aasta kohta esitatud 
artikliga 18 kooskõlas olev rahaliste 
assigneeringute summa, mida on kavas 
toetuse jaoks abifondist eraldada ja 
artikliga 18 kooskõlas olev 
kaasrahastamise määr;

i) tabel, milles on iga aasta kohta esitatud 
artikliga 18 kooskõlas olev rahaliste 
assigneeringute summa, mida on kavas 
toetuse jaoks abifondist eraldada;

Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõik 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Platvorm peaks hõlmama otsese 
materiaalse puuduse leevendamisega 
tegelevaid isikuid ja organisatsioone, kelle 
eesmärgiks on pikaajaline jätkusuutlik 
sotsiaalne integratsioon, ning analüüsi 
selle kohta, kuidas eri eesmärkide vahel 
oleks võimalik luua seoseid.

Selgitus

Toiduabi pakkumine hädaolukorras erineb väga palju nende organisatsioonide tegevusest, 
kelle tööks on pikaajaline vaesuse kaotamine, mis nõuab sageli erikoolitust ja/või 
kvalifikatsiooni. Siiski võiks eksisteerida viise, kuidas eri rollidega erinevad organisatsioonid 
saaksid suurendada koostöö tegemise kaudu oma mõju ning komisjon aitaks kaasa selliste 
vahetuste korraldamisele.

Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Rakendamisaruandeid käsitlev 
menetlus ei tohi olla eraldatud vahendite 
ja toetuse olemusega võrreldes 
ülemäärane ning ei tohi põhjustada 
tarbetut halduskoormust.

Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Hindamisi viivad läbi eksperdid, kes 
tegutsevad rakenduskava elluviimise eest 
vastutavatest asutustest sõltumatult. Kõik 
hinnangud avalikustatakse täies mahus.

2. Hindamisi viivad läbi eksperdid, kes 
tegutsevad rakenduskava elluviimise eest 
vastutavatest asutustest sõltumatult. Kõik 
hinnangud avalikustatakse täies mahus, 
kuid need ei või mingil juhul sisaldada 
toetusesaajate isikuandmeid.
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Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Hindamised ei tohi olla eraldatud 
vahendite ja toetuse olemusega võrreldes 
ülemäärased ning ei tohi põhjustada 
tarbetut halduskoormust.

Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Isikuandmete töötlemisel vastavalt
käesolevale artiklile, toimivad 
rakendusasutused, toetusesaajad ja 
partnerorganisatsioonid kooskõlas 
direktiiviga 95/46/EÜ.

6. Isikuandmete töötlemisel vastavalt
artiklitele 13–17 toimivad 
rakendusasutused, toetusesaajad ja 
partnerorganisatsioonid kooskõlas 
direktiiviga 95/46/EÜ.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kaasrahastamine Rahastamine

Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Rakenduskava kaasfinantseerimise
määr ei tohi olla suurem kui 85% avaliku 

1. Rakenduskava finantseerimise määr on 
100% avaliku sektori abikõlblikest 
kuludest. Liikmesriigid võivad 
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sektori abikõlblikest kuludest. vabatahtlikkuse alusel ja abifondi 
kasutamise optimeerimiseks olukorras, 
kus puudustkannatavaid isikuid on 
Euroopas juurde tulnud, anda abifondile 
täiendavat rahalist toetust. 

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjoni otsuses rakenduskava 
vastuvõtmise kohta määratakse kindlaks
rakenduskava suhtes kohaldatav 
kaasfinantseerimise määr ja abifondist 
eraldatava toetuse maksimaalne summa.

2. Komisjoni otsuses rakenduskava 
vastuvõtmise kohta määratakse kindlaks 
abifondist eraldatava toetuse maksimaalne 
summa.

Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 välja jäetud
Maksete suurendamine liikmesriikidele, 
kellel esineb ajutisi eelarveraskusi
1. Liikmesriigi taotlusel võib vahemakseid 
ja lõppmakset suurendada 
10 protsendipunkti võrra üle 
rakenduskava suhtes kehtestatud 
kaasfinantseerimise määra. Suurendatud 
kaasfinantseerimismäära, mis ei tohi 
ületada 100%, kohaldatakse 
maksetaotluste suhtes, mis on seotud selle 
aruandeperioodiga, mil liikmesriik esitab 
taotluse, ning sellele järgnevate 
aruandeperioodidega, mil liikmesriigi 
puhul on täidetud mõni järgmistest 
tingimustest:
(a) kui asjaomane liikmesriik on võtnud 
kasutusele euro, saab ta liidult 
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makromajanduslikku finantsabi nõukogu 
määruse (EL) nr 407/2010 raames;
(b) kui asjaomane liikmesriik ei ole 
võtnud kasutusele eurot, saab ta 
makromajanduslikku finantsabi nõukogu 
määruse (EÜ) nr 332/2002 raames;
(c) liikmesriik saab finantsabi vastavalt 
Euroopa stabiilsusmehhanismi 
asutamislepingule.
2. Olenemata lõikest 1 ei tohi liidu toetus 
vahe- ja lõppmaksete kaudu olla suurem 
kui avaliku sektori toetus ja abifondist 
eraldatava toetuse maksimaalne summa, 
nagu on sätestatud komisjoni otsuses, 
millega rakenduskava heaks kiidetakse.

Selgitus

Hr Vaughani koostatud eelarvekomisjoni arvamuse kohaselt peaks rahastamine olema 100%, 
mistõttu artiklit 19 rohkem enam ei kohaldataks.

Muudatusettepanek 32
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 lõplike 
abisaajate jaoks võivad osta 
partnerorganisatsioonid ise.

Muudatusettepanek 33

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 

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 
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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.

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.
Need täiendavad programmi ja nende 
võrra ei vähendata liikmesriikidele 
eraldatud eelarvet.

Muudatusettepanek 34
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) lõplike abisaajate jaoks toiduainete ja 
isiklikuks kasutuseks mõeldud 
esmatarbekaupade ostukulud;

Muudatusettepanek 35
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 lõplikele 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;
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Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 42 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Vabade vahendite olemasolul teeb 
komisjon vahemaksed hiljemalt 60 päeva 
jooksul pärast kuupäeva, mil maksetaotlus 
komisjonis registreeritakse.

5. Vabade vahendite olemasolul teeb 
komisjon vahemaksed hiljemalt 30 päeva 
jooksul pärast kuupäeva, mil maksetaotlus 
komisjonis registreeritakse.
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