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LYHYET PERUSTELUT

Komissio on ehdottanut asetusta (vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun 
rahastosta), jolla perustetaan vuosiksi 2014–2020 uusi väline, joka täydentää nykyisiä 
koheesiopolitiikan välineitä ja etenkin Euroopan sosiaalirahastoa pureutumalla pahimpiin ja 
sosiaalisia mahdollisuuksia eniten heikentäviin köyhyyden muotoihin, toisin sanoen ruoan 
puutteeseen sekä asunnottomuuteen ja aineelliseen puutteeseen lasten osalta. Samalla tuetaan 
liitännäistoimenpiteitä, joilla pyritään sopeuttamaan unionin vähävaraisimmat henkilöt 
uudelleen yhteiskuntaan.

Komissio ehdottaa 2,5 miljardin euron talousarviota vuoden 2011 hintoina tälle uudelle 
välineelle seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä kaudeksi 2014–2020. Valmistelija 
suhtautuu myönteisesti rahaston perustamiseen, mutta on huolestunut siitä, että ehdotettu taso 
merkitsee leikkausta nykyiseen elintarvikeohjelmaan verrattuna. Lisäksi olisi korostettava, 
että rahaston toiminta-alaa on laajennettu aineellisesta puutteesta ja asunnottomuudesta 
kärsiviin henkilöihin.

Valmistelija huomauttaa, että ohjelman rahoituksen olisi tultava jäsenvaltioille rakenne- ja 
koheesiorahastoista jäsenvaltioille myönnetystä kokonaisrahoituksesta. Tämän seurauksena 
uusi rahasto pannaan täytäntöön toteuttamalla hallinnointi ”yhteistyössä” jäsenvaltioiden 
kanssa ja noudattamalla rakenne- ja koheesiorahastoihin käytettäviä soveltamissääntöjä. 
Komission ehdotus vaikuttaa ajoittain mutkikkaalta, ja se saattaa lisätä hallinnollista rasitetta 
edunsaajille, jotka ovat pääasiassa kansalaisjärjestöjä. Vaikka komissio on joillakin toimilla 
pyrkinyt yksinkertaistamaan näitä sääntöjä, valmistelija katsoo, että on tärkeää, että asetus on 
mahdollisimman yksinkertainen, jotta sillä on mahdollisimman suuri vaikutus köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen vähentämiseen.

Valmistelija huomauttaa, että rahasto korvaa elintarvikejakeluohjelman, joka on vastannut 
elintarvikkeiden jakelusta EU:n kansalaisille hyödyntämällä maatalouden ylijäämiä, jotka 
olisi muuten voitu tuhota. Interventiovarastojen odotetun tyhjentymisen ja niiden erittäin 
huonon ennustettavuuden vuoksi vuosina 2011–2020 ohjelman alkuperäisiä perusteita ei enää 
ole olemassa, ja ohjelma päättyy vuoden 2013 lopussa. Interventiovarastoja olisi kuitenkin 
mahdollisuuksien mukaan käytettävä maksutta vähävaraisimpien eduksi ohjelman lisäksi sen 
sijaan, että ne vähennetään jäsenvaltioille kohdennetuista määrärahoista. 
Valmistelija ehdottaa, että poistetaan osarahoitusta koskeva säännös, joka voisi olla rahaston 
käytön este erityisesti sellaisille jäsenvaltioille, joilla on vakavia taloudellisia ja rahoitukseen 
liittyviä vaikeuksia. Nälän, asunnottomuuden ja aineellisen puutteen poistamisen ei pitäisi olla 
riippuvainen jäsenvaltion osarahoituskyvystä.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Eurooppa-neuvoston 17 päivänä 
kesäkuuta 2010 antamissa päätelmissä 
hyväksyttiin älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskeva unionin 
strategia, ja sen myötä unioni ja 
jäsenvaltiot ovat asettaneet tavoitteekseen 
vähentää vuoteen 2020 mennessä 
vähintään 20 miljoonalla sellaisten 
ihmisten lukumäärää, joita uhkaa köyhyys 
ja sosiaalinen syrjäytyminen.

(1) Eurooppa-neuvoston 17 päivänä 
kesäkuuta 2010 antamissa päätelmissä 
hyväksyttiin älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskeva unionin 
strategia, ja sen myötä unioni ja 
jäsenvaltiot ovat asettaneet tavoitteekseen 
vähentää vuoteen 2020 mennessä 
vähintään 20 miljoonalla sellaisten 
ihmisten lukumäärää, joita uhkaa köyhyys 
ja sosiaalinen syrjäytyminen. Sellaisten 
ihmisten määrä, joita uhkaa köyhyys tai 
sosiaalinen syrjäytyminen, on kuitenkin 
kasvanut 23,4 prosentista vuonna 2010 
24,2 prosenttiin vuonna 2011. 

Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahaston, jäljempänä 
’rahasto’, tulisi lisätä sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta myötävaikuttamalla 
köyhyyden vähentämiseen unionissa 
tukemalla kansallisia ohjelmia, jotka 
tarjoavat vähävaraisimmille muuta kuin 
rahoitustukea, jolla helpotetaan ruoan 
puutetta, asunnottomuutta ja lasten 
aineellista puutetta.

(4) Vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahaston, jäljempänä 
’rahasto’, tulisi lisätä sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta myötävaikuttamalla 
köyhyyden vähentämiseen unionissa 
tukemalla kansallisia ohjelmia, jotka 
tarjoavat vähävaraisimmille muuta kuin 
rahoitustukea.
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Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahaston, jäljempänä 
’rahasto’, tulisi lisätä sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta myötävaikuttamalla 
köyhyyden vähentämiseen unionissa 
tukemalla kansallisia ohjelmia, jotka 
tarjoavat vähävaraisimmille muuta kuin 
rahoitustukea, jolla helpotetaan ruoan 
puutetta, asunnottomuutta ja lasten 
aineellista puutetta.

(4) Vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahaston, jäljempänä 
’rahasto’, tulisi lisätä sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta myötävaikuttamalla 
köyhyyden vähentämiseen unionissa 
tukemalla ensisijaisesti 
elintarviketoimitusten avulla kansallisia 
ohjelmia, jotka tarjoavat vähävaraisimmille 
muuta kuin rahoitustukea, jolla helpotetaan 
ruoan puutetta, asunnottomuutta ja lasten 
aineellista puutetta.

Perustelu

Tämän rahaston tarjoama symbolinen määrä olisi kohdistettava ensisijaisesti elintarvikkeiden 
toimittamiseen hätätilanteissa. Jäsenvaltiot eivät saa kuitenkaan pitää rahastoa tilaisuutena 
vähentää kansallisten köyhyyden poistamiseen ja yhteiskuntaan uudelleen sopeuttamiseen 
tähtäävien ohjelmien talousarvioita, vaan nämä ovat edelleen jäsenvaltioiden vastuulla.

Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Rahasto ei voi korvata 
jäsenvaltioiden toimia, joilla vähennetään 
elintarvikehätäavun tarvetta ja kehitetään 
kestäviä tavoitteita ja toimintalinjoja 
nälän, köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen poistamiseksi kokonaan.
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Tarkistus 5
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. 
Elintarvikeavun saatavuus on 
ensimmäinen puute, johon 
jäsenvaltioiden olisi keskityttävä.
Ohjelmaan tulisi sisältyä myös elementtejä, 
joiden avulla varmistetaan 
toimenpideohjelman tehokas ja vaikuttava 
täytäntöönpano.

Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) On tarpeen vahvistaa rahastosta 
toimintaohjelmille myönnettävän 
osarahoituksen enimmäistaso, jotta 
unionin varoilla olisi kerrannaisvaikutus, 
ja olisi otettava huomioon väliaikaisista 
talousarviovaikeuksista kärsivien 
jäsenvaltioiden tilanne.

Poistetaan.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

17. Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa [ehdotus] maataloustuotteiden 

(17) Maataloustuotteiden yhteisestä 
markkinajärjestelystä ... päivänä ...kuuta ... 
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yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-
asetus)5 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, 
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.

annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) N:o .../...
(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 niiden perusteella saisi vähentää 
jäsenvaltioille kohdennettuja 
määrärahoja. Jotta varmistetaan 
interventiovarastojen ja niistä saatavien 
tulojen mahdollisimman tehokas käyttö, 
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.

Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jäsenvaltioiden olisi nimettävä 
hallintoviranomainen, 
todentamisviranomainen ja toiminnallisesti 
riippumaton tarkastusviranomainen 
toimenpideohjelmaansa varten. Jotta 
jäsenvaltiot voisivat toimia joustavasti 
perustaessaan valvontajärjestelmiään, on 
asianmukaista säätää siitä 
mahdollisuudesta, että 
hallintoviranomainen suorittaa myös 

(21) Jäsenvaltioiden olisi nimettävä 
hallintoviranomainen, 
todentamisviranomainen ja toiminnallisesti 
riippumaton tarkastusviranomainen 
toimenpideohjelmaansa varten. Jotta 
jäsenvaltiot voisivat toimia joustavasti 
perustaessaan valvontajärjestelmiään, on 
asianmukaista säätää siitä 
mahdollisuudesta, että 
hallintoviranomainen suorittaa myös 
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todentamisviranomaisen tehtävät. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi voitava nimetä 
välittäviä elimiä, jotka suorittavat tietyt 
hallintoviranomaisen tai 
todentamisviranomaisen tehtävät. Tässä 
tapauksessa jäsenvaltioiden olisi 
ilmoitettava selkeästi niiden velvollisuudet 
ja tehtävät.

todentamisviranomaisen tehtävät. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi voitava nimetä 
välittäviä elimiä, jotka suorittavat tietyt 
hallintoviranomaisen tai 
todentamisviranomaisen tehtävät. Tässä 
tapauksessa jäsenvaltioiden olisi 
ilmoitettava selkeästi niiden velvollisuudet 
ja tehtävät. Jäsenvaltioiden olisi tehtävä 
kaikkensa poistaakseen hallinnollisiin 
rasitteisiin liittyvät esteet, jotka voivat 
vaikuttaa hyväntekeväisyysjärjestöihin.

Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Varainhoidon valvontaa koskevaa 
komission toimivaltaa rajoittamatta olisi 
varmistettava jäsenvaltioiden ja komission 
välinen yhteistyö tämän asetuksen 
puitteissa ja vahvistettava perusteet, joiden 
mukaisesti komissio voi kansallisten 
järjestelmien valvontastrategiansa 
puitteissa määrittää, kuinka vakuuttavat 
takeet sen olisi saatava kansallisilta 
tarkastuslaitoksilta.

(25) Varainhoidon valvontaa koskevaa 
komission toimivaltaa rajoittamatta olisi 
varmistettava jäsenvaltioiden ja komission 
välinen yhteistyö tämän asetuksen 
puitteissa ja vahvistettava perusteet, joiden 
mukaisesti komissio voi kansallisten 
järjestelmien valvontastrategiansa 
puitteissa määrittää, kuinka vakuuttavat 
takeet sen olisi saatava kansallisilta 
tarkastuslaitoksilta. Komission olisi 
pyrittävä kaikin tavoin varmistamaan, että 
perusteet eivät ole niin tiukat, että ne 
aiheuttavat tuensaajille ylimääräistä 
hallinnollista rasitetta, kun otetaan 
huomioon rahaston luonne ja se, että 
tuensaajien toiminta perustuu etupäässä 
vapaaehtoisuuteen.

Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 42 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(42 a) Kun otetaan huomioon 
tarjouspyyntöjen määräaika, tämän 
asetuksen hyväksymisen määräaika ja 
toimintaohjelmien valmistelu, olisi 
laadittava säännöt joustavan siirtymisen 
helpottamiseksi vuonna 2014, jotta 
voidaan välttää elintarviketoimitusten 
katkeaminen.

Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 42 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(42 a) Jos jostain syystä vaikuttaa siltä, 
että tämä asetus ei ole toimintakykyinen 
1 päivänä tammikuuta 2014, komissio 
toteuttaa siirtymätoimenpiteitä, jotta 
vältetään EU:n talousarviosta 
vähävaraisimmille myönnettävän tuen 
katkeaminen tai väheneminen.

Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos jostain syystä vaikuttaa siltä, että 
tämä asetus ei ole toimintakykyinen 
1 päivänä tammikuuta 2014, komissio 
toteuttaa siirtymätoimenpiteitä, jotta 
vältetään EU:n talousarviosta 
vähävaraisimmille myönnettävän tuen 
katkeaminen tai väheneminen.
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Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

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 tai yhteistyössä
kumppaniorganisaatioiden kanssa ja 
kyseisten toimivaltaisten viranomaisten 
hyväksymin perustein;

Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7) ’loppukäyttäjillä’ tarkoitetaan 
vähävaraisimpia, jotka vastaanottavat 
elintarvikkeita tai tavaroita ja/tai hyötyvät 
liitännäistoimenpiteistä;

7) ’loppukäyttäjillä’ tarkoitetaan 
jäsenvaltioiden kansallisten perusteitten 
mukaisesti määrittelemiä vähävaraisimpia,
jotka vastaanottavat elintarvikkeita tai 
tavaroita ja/tai hyötyvät 
liitännäistoimenpiteistä;

Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Rahastolla täydennetään kansallisia 
strategioita, eikä sillä korvata tai 
vähennetä kestävään köyhyyden 
poistamiseen ja sosiaaliseen osallisuuteen 
tähtääviä pitkän aikavälin kansallisia 
ohjelmia, jotka ovat edelleen 
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jäsenvaltioiden vastuulla.

Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahastosta tuetaan kansallisia ohjelmia, 
joiden puitteissa elintarvikkeita ja
asunnottomien tai lasten
henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja 
peruskulutustavaroita jaetaan 
vähävaraisimmille jäsenvaltioiden 
valitsemien kumppaniorganisaatioiden 
välityksellä.

1. Rahastosta tuetaan kansallisia ohjelmia, 
joiden puitteissa elintarvikkeita ja 
loppukäyttäjien henkilökohtaiseen 
käyttöön tarkoitettuja peruskulutustavaroita 
jaetaan vähävaraisimmille jäsenvaltioiden 
valitsemien kumppaniorganisaatioiden 
välityksellä.

Tarkistus 17

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 eivät saa olla 
reaaliarvoltaan pienempiä kuin Euroopan 
unionin vähävaraisimmille suunnattuun 
elintarvikeapuohjelmaan myönnetyt 
määrärahat kaudella 2007–2013.

Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) köyhyysvaarassa oleva väestö.
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Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on toimitettava 
komissiolle kolmen kuukauden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta 1 päivänä 
tammikuuta 2014 alkavaa ja 31 päivänä 
joulukuuta 2020 päättyvää jaksoa koskeva 
yksi toimenpideohjelma, joka sisältää 
seuraavat seikat:

Kunkin jäsenvaltion, joka haluaa hakea 
tukea rahastosta, on toimitettava 
komissiolle kolmen kuukauden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta 1 päivänä 
tammikuuta 2014 alkavaa ja 31 päivänä 
joulukuuta 2020 päättyvää jaksoa koskeva 
yksi toimenpideohjelma, joka sisältää 
seuraavat seikat:

Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on toimitettava 
komissiolle kolmen kuukauden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta 1 päivänä 
tammikuuta 2014 alkavaa ja 31 päivänä 
joulukuuta 2020 päättyvää jaksoa koskeva 
yksi toimenpideohjelma, joka sisältää
seuraavat seikat:

Kunkin jäsenvaltion on toimitettava 
komissiolle kolmen kuukauden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta 1 päivänä 
tammikuuta 2014 alkavaa ja 31 päivänä 
joulukuuta 2020 päättyvää jaksoa koskeva 
yksi toimenpideohjelma. Ohjelmaan, 
jonka olisi täydennettävä muita 
jäsenvaltion tasolla toteutettavia 
toimenpiteitä, olisi sisällytettävä seuraavat 
seikat:

Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) kuvaus menettelystä, jolla varmistetaan 
keskinäinen täydentävyys Euroopan 
sosiaalirahaston kanssa;

f) kuvaus menettelystä, jolla varmistetaan 
keskinäinen täydentävyys Euroopan 
sosiaalirahaston kanssa ja josta käy selvästi 
ilmi näiden kahden rahaston kattamien 
toimien välinen ero;
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Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – j alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) taulukko, jossa eritellään 
vuosikohtaisesti 18 artiklan mukaisesti 
rahastosta annettavaan tukeen varatut 
määrärahat ja 18 artiklan mukainen 
osarahoitus;

i) taulukko, jossa eritellään 
vuosikohtaisesti 18 artiklan mukaisesti 
rahastosta annettavaan tukeen varatut 
määrärahat;

Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Foorumin olisi kannustettava välittömän 
aineellisen puutteen lievittämiseksi 
toimivia tahoja ja pitkän aikavälin 
kestävän uudelleen yhteiskuntaan 
sopeuttamisen hyväksi työskenteleviä 
organisaatioita vaihtamaan tietoja ja 
tarkastelemaan tapoja, joilla näiden eri 
tavoitteiden välisiä yhteyksiä voitaisiin 
kehittää.

Perustelu

Elintarvikehätäavun toimittaminen on hyvin erilaista kuin työ, jota pitkän aikavälin 
köyhyyden poistamisen hyväksi työskentelevät organisaatiot tekevät ja joka edellyttää usein 
erityiskoulutusta ja/tai -pätevyyttä. Eri tehtävissä toimivat organisaatiot voisivat kuitenkin 
lisätä vaikutustaan tekemällä yhteistyötä, ja komission olisi mahdollistettava tällainen 
toiminta.

Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Täytäntöönpanokertomuksia koskeva 
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menettely ei saa olla kohtuuton 
myönnettyihin varoihin ja tuen 
luonteeseen nähden, eikä se saa aiheuttaa 
tarpeettomia hallinnollisia rasitteita.

Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Arvioinnit on annettava sellaisten 
asiantuntijoiden tehtäväksi, jotka ovat 
toiminnallisesti riippumattomia 
toimenpideohjelman täytäntöönpanosta 
vastaavista viranomaisista. Kaikki 
arvioinnit on julkaistava 
kokonaisuudessaan.

2. Arvioinnit on annettava sellaisten 
asiantuntijoiden tehtäväksi, jotka ovat 
toiminnallisesti riippumattomia 
toimenpideohjelman täytäntöönpanosta 
vastaavista viranomaisista. Kaikki 
arvioinnit on julkaistava 
kokonaisuudessaan, mutta ne eivät 
missään tapauksessa saa sisältää tietoja 
yksittäisten tuensaajien henkilöllisyydestä.

Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Arvioinnit eivät saa olla kohtuuttomia 
myönnettyihin varoihin ja tuen 
luonteeseen nähden, eivätkä ne saa 
aiheuttaa tarpeettomia hallinnollisia 
rasitteita.

Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Hallintoviranomaisen sekä tuensaajien ja 
kumppaniorganisaatioiden on noudatettava 
direktiiviä 95/46/EY käsitellessään 

6. Hallintoviranomaisen sekä tuensaajien ja 
kumppaniorganisaatioiden on noudatettava 
direktiiviä 95/46/EY käsitellessään 
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henkilötietoja tämän artiklan nojalla. henkilötietoja 13–17 artiklan nojalla.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Osarahoitus Rahoitus

Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin toimenpideohjelman 
osarahoitusosuus saa olla enintään 
85 prosenttia tukikelpoisista julkisista 
menoista.

1. Kunkin toimenpideohjelman 
rahoitusosuuden on oltava 100 prosenttia
tukikelpoisista julkisista menoista. 
Jäsenvaltiot voivat täydentää rahastoa 
vapaaehtoisesti sen käytön 
optimoimiseksi, sillä vähävaraisten määrä 
EU:ssa on kasvanut.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimenpideohjelman hyväksymisestä 
annettavassa komission päätöksessä 
vahvistetaan toimenpideohjelmaan 
sovellettava osarahoitusosuus ja 
rahastosta myönnettävän tuen 
enimmäismäärä.

2. Toimenpideohjelman hyväksymisestä 
annettavassa komission päätöksessä
vahvistetaan rahastosta myönnettävän tuen 
enimmäismäärä.
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Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi

19 artikla

Komission teksti Tarkistus

19 artikla Poistetaan.
Maksujen korottaminen tilapäisistä 
talousarviovaikeuksista kärsivien 

jäsenvaltioiden osalta
1. Välimaksuja ja loppumaksuja voidaan 
jäsenvaltion pyynnöstä korottaa siten, että 
ne ovat 10 prosenttiyksikköä suuremmat 
kuin toimenpideohjelmalle vahvistettu 
osarahoitusosuus. Korotettua osuutta, 
joka ei voi ylittää 100:aa prosenttia, 
sovelletaan maksupyyntöihin, jotka 
koskevat sitä tilikautta, jonka aikana 
jäsenvaltio on toimittanut pyyntönsä, ja 
sitä seuraavia tilikausia, joiden aikana 
jäsenvaltio täyttää yhden seuraavista 
edellytyksistä:
a) jäsenvaltio, joka on ottanut euron 
käyttöön, saa unionilta neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 407/2010 mukaista 
makrotaloudellista rahoitusapua;
b) jäsenvaltio, joka ei ole ottanut käyttöön 
euroa, saa neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 332/2002 mukaista keskipitkän 
ajan rahoitustukea;

c) sen saataville on asetettu rahoitustukea 
Euroopan vakausmekanismin 
perustamisesta tehdyn sopimuksen 
mukaisesti.
2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, välimaksuina ja 
loppumaksuina maksettu unionin tuki ei 
kuitenkaan saa olla suurempi kuin 
julkinen tuki ja rahastosta myönnetyn 
tuen enimmäismäärä, jotka on vahvistettu 
toimenpideohjelman hyväksymistä
koskevassa komission päätöksessä.
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Perustelu

Derek Vaughanin laatiman budjettivaliokunnan lausuntoluonnoksen mukaan rahoituksen olisi 
oltava 100 prosenttia, joten 19 artiklaa ei enää tarvita.

Tarkistus 32
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 loppukäyttäjille tarkoitetut 
tavarat.

Tarkistus 33

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. Niillä 
on täydennettävä ohjelmaa eikä niiden 
perusteella saa vähentää jäsenvaltioille 
kohdennettuja määrärahoja.
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Tarkistus 34
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 loppukäyttäjien
henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettujen 
peruskulutustavaroiden ostoista aiheutuvat 
kustannukset;

Tarkistus 35
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 loppukäyttäjien 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;

Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio suorittaa välimaksun 
käytettävissä olevien varojen rajoissa 
viimeistään 60 päivän kuluttua siitä 
päivästä, jona maksupyyntö on kirjattu 
komissiossa.

5. Komissio suorittaa välimaksun 
käytettävissä olevien varojen rajoissa 
viimeistään 30 päivän kuluttua siitä 
päivästä, jona maksupyyntö on kirjattu 
komissiossa.
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