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Muudatusettepanek 13
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Nende isikute arv, kes kannatavad 
Euroopa Liidus materiaalse puuduse või 
isegi ränga materiaalse puuduse all, 
suureneb ning sageli on nad liiga tõrjutud, 
et saada kasu määruse (EL) nr 
[…vaesusevastast võitlust käsitlev määrus] 
ja eelkõige määruse (EL) nr […Euroopa 
Sotsiaalfondi käsitlev määrus] kohastest 
tööturule tagasitoomise meetmetest.

(2) Nende isikute arv, kes kannatavad 
Euroopa Liidus materiaalse puuduse või 
isegi ränga materiaalse puuduse all, 
suureneb ning sageli on nad liiga tõrjutud, 
et saada kasu määruse (EL) nr 
[…vaesusevastast võitlust käsitlev määrus] 
ja eelkõige määruse (EL) nr […Euroopa 
Sotsiaalfondi käsitlev määrus] kohastest 
tööturule tagasitoomise meetmetest. 
Selliste isikute määratlemise kriteeriumid 
peaksid olema kooskõlas muutuvate 
majanduslike ja sotsiaalsete tingimustega.

Or. en

Muudatusettepanek 14
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Rakenduskavade elluviimisel tehtud 
edusammude jälgimiseks peaksid 
liikmesriigid koostama ja esitama 
komisjonile rakendamise aasta- ja
lõpparuanded, tagades seega olulise ja 
ajakohastatud teabe kättesaadavuse. Samal 
eesmärgil peaks komisjon korraldama iga 
liikmesriigiga kord aastas rakenduskava
kahepoolse läbivaatamise, kui nad ei ole 
leppinud kokku teisiti.

(11) Rakenduskavade elluviimisel tehtud 
edusammude jälgimiseks peaksid 
liikmesriigid koostama ja esitama 
komisjonile rakendamise vahearuande ja 
lõpparuande, tagades seega olulise ja 
ajakohastatud teabe kättesaadavuse. Samal 
eesmärgil peaks komisjon korraldama iga 
liikmesriigiga kord aastas rakenduskava 
kahepoolse läbivaatamise, kui nad ei ole 
leppinud kokku teisiti.

Or. fr
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Muudatusettepanek 15
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Liidu finantshuvide kaitseks tuleks 
kehtestada ajaliselt piiratud meetmed, mis 
võimaldaksid volitatud eelarvevahendite 
käsutajal katkestada maksed, kui on 
tõendeid, mis võimaldavad väita, et 
juhtimis- ja kontrollisüsteemi toimimises 
on märkimisväärseid puudusi, tõendeid 
eeskirjade ränga rikkumise kohta seoses 
maksetaotlusega või kui on jäänud 
esitamata dokumendid 
raamatupidamisarvestuse kontrollimiseks 
ja heakskiitmiseks.

(30) Liidu finantshuvide kaitseks tuleks 
kehtestada ajaliselt piiratud meetmed, mis 
võimaldaksid volitatud eelarvevahendite 
käsutajal katkestada maksed, kui on 
tõendeid, mis võimaldavad väita, et 
juhtimis- ja kontrollisüsteemi toimimises 
on märkimisväärseid puudusi, tõendeid 
eeskirjade ränga rikkumise kohta seoses 
maksetaotlusega, kui on jäänud esitamata 
dokumendid raamatupidamisarvestuse 
kontrollimiseks ja heakskiitmiseks või 
esineb olulisi hilinemisi projektide 
rakendamises ja kui tõendatakse 
põhjendatult, et projekti jaoks kehtestatud 
eesmärke ei saavutata.

Or. pt

Muudatusettepanek 16
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Selleks et tagada ühetaolised 
tingimused käesoleva määruse 
rakendamiseks, tuleks rakendusvolitusi, 
mis on seotud iga-aastaste ja lõplike 
rakendamisaruannete vormide ning ühiste 
näitajate loeteludega, lõplikke abisaajaid 
käsitleva struktureeritud järelevalve vormi, 
liikmesriikide ja komisjoni vahelise 
elektroonilise andmevahetussüsteemi, 
tegevjuhtkonna deklaratsiooni vormi, 

(40) Selleks et tagada ühetaolised 
tingimused käesoleva määruse 
rakendamiseks, tuleks rakendusvolitusi, 
mis on seotud rakendamise vahe- ja 
lõpparuannete vormide ning ühiste 
näitajate loeteludega, lõplikke abisaajaid 
käsitleva struktureeritud järelevalve vormi, 
liikmesriikide ja komisjoni vahelise 
elektroonilise andmevahetussüsteemi, 
tegevjuhtkonna deklaratsiooni vormi, 
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auditistrateegia näidiste, järeldusotsuse ja 
iga-aastase kontrolliaruande ning 
valimimoodustamise metoodika, auditite 
jooksul kogutud andmete kasutamist 
käsitlevate eeskirjade ja maksetaotluste 
vormidega, teostada kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 
2011. aasta määrusega (EL) nr 182/2011, 
millega kehtestatakse eeskirjad ja 
üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes.

auditistrateegia näidiste, järeldusotsuse ja 
iga-aastase kontrolliaruande ning 
valimimoodustamise metoodika, auditite 
jooksul kogutud andmete kasutamist 
käsitlevate eeskirjade ja maksetaotluste 
vormidega, teostada kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 
2011. aasta määrusega (EL) nr 182/2011, 
millega kehtestatakse eeskirjad ja
üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes.

Or. fr

Muudatusettepanek 17
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Abifond edendab sotsiaalset ühtekuuluvust 
Euroopa Liidus aidates kaasa vaesuse 
vähendamise eesmärgi saavutamisele 
kooskõlas strateegiaga „Euroopa 2020”, et 
vähendada vähemalt 20 miljoni võrra 
nende isikute arvu, kes elavad vaesuse ja 
sotsiaalses tõrjutuse ohus. Abifond aitab 
saavutada konkreetseid eesmärke vaesuse 
kõige raskemate vormide leevendamisel 
liidus, andes enim puudustkannatavatele 
isikutele mitterahalist toetust. Seda 
eesmärki mõõdetakse abifondist toetust 
saavate isikute arvuga.

Abifond edendab sotsiaalset ühtekuuluvust 
Euroopa Liidus aidates kaasa vaesuse 
vähendamise eesmärgi saavutamisele 
kooskõlas strateegiaga „Euroopa 2020”, et 
vähendada vähemalt 20 miljoni võrra 
nende isikute arvu, kes elavad vaesuse ja 
sotsiaalses tõrjutuse ohus. Abifond aitab 
saavutada konkreetseid eesmärke vaesuse 
kõige raskemate vormide leevendamisel 
liidus, andes enim puudustkannatavatele 
isikutele mitterahalist toetust. Seda 
eesmärki mõõdetakse abifondist toetust 
saavate isikute arvuga. Fond valvab selle 
järele, et keegi ei kannataks ELi 
territooriumil nälga.

Or. fr

Muudatusettepanek 18
Jean-Pierre Audy
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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 enim puudust kannatavatele isikutele, 
eelkõige kodututele või lastele 
kasutamiseks mõeldud tarbekaupu.

Or. fr

Muudatusettepanek 19
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) ELi eelarvest abifondile eraldatud osa 
rakendatakse liikmesriikide ja komisjoni 
ühise juhtimise raames kooskõlas 
finantsmääruse artikli 55 lõike 1 
punktiga b, välja arvatud komisjoni 
algatusel antav tehniline abi, mida 
rakendatakse eelarve otsese täitmise 
raames vastavalt finantsmääruse artikli 55
lõike 1 punktile a.

1. ELi eelarvest abifondile eraldatud osa 
rakendatakse liikmesriikide ja komisjoni 
ühise juhtimise raames kooskõlas 
finantsmääruse artikli 58 lõike 1 
punktiga b, välja arvatud komisjoni 
algatusel antav tehniline abi, mida 
rakendatakse eelarve otsese täitmise 
raames vastavalt finantsmääruse artikli 58
lõike 1 punktile a.

Or. fr

Muudatusettepanek 20
Ingeborg Gräßle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) ELi eelarvest abifondile eraldatud osa 
rakendatakse liikmesriikide ja komisjoni 
ühise juhtimise raames kooskõlas 
finantsmääruse artikli 55 lõike 1 
punktiga b, välja arvatud komisjoni 
algatusel antav tehniline abi, mida 
rakendatakse eelarve otsese täitmise 
raames vastavalt finantsmääruse artikli 55
lõike 1 punktile a.

1. ELi eelarvest abifondile eraldatud osa 
rakendatakse liikmesriikide ja komisjoni 
ühise juhtimise raames kooskõlas 
finantsmääruse artikli 58 lõike 1 
punktiga b, välja arvatud komisjoni 
algatusel antav tehniline abi, mida 
rakendatakse eelarve otsese täitmise 
raames vastavalt finantsmääruse artikli 58
lõike 1 punktile a.

Or. de

Muudatusettepanek 21
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Komisjon, liikmesriigid ja 
toetusesaajad rakendavad usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõtet kooskõlas 
finantsmääruse artikliga 26.

7. Komisjon, liikmesriigid ja toetusesaajad 
rakendavad usaldusväärse finantsjuhtimise 
põhimõtet kooskõlas finantsmääruse 
artikliga 30.

Or. fr

Muudatusettepanek 22
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Liikmesriigid ja toetusesaajad valivad 
toiduained ja kaubad objektiivsete 
kriteeriumide alusel. Toiduainete ja 
kaupade (kui neid jaotatakse) 
valikukriteeriumid võtavad arvesse ka 
kliima- ja keskkonnaalaseid aspekte, 
eelkõige eesmärgiga vähendada 
toidujäätmete teket.

12. Liikmesriigid ja toetusesaajad valivad 
toiduained ja kaubad objektiivsete 
kriteeriumide alusel. Toiduainete ja 
kaupade (kui neid jaotatakse) 
valikukriteeriumid võtavad arvesse ka 
kliima- ja keskkonnaalaseid aspekte, 
eelkõige eesmärgiga vähendada 
toidujäätmete teket. Need toiduained ja 
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kaubad peavad pärinema ELi 
territooriumil toimuvast tootmisest. Juhul 
kui liikmesriigid ja toetusesaajad valivad 
toiduained ja kaubad, mis ei pärine ELi 
territooriumil asuvast tootmisest, nõuavad 
objektiivsed valikukriteeriumid, et 
tootmise päritoluriik kohaldaks ELiga 
vastastikuse kaubanduse põhimõtet, 
eelkõige turgude avamise alal.

Or. fr

Muudatusettepanek 23
Jean-Pierre Audy

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

Muudatusettepanek 24
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 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:

1. Iga liikmesriik esitab komisjonile nelja
kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist ühe rakenduskava, mis hõlmab 
ajavahemikku 1. jaanuarist 2014 kuni 31. 
detsembrini 2020 ning sisaldab järgmisi 
andmeid:
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Muudatusettepanek 25
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – punkt 1 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) enim puudustkannatavate isikute 
abikõlblikkuse kriteeriumide sätestamise 
mehhanismi kirjeldus, vajaduse korral 
liigendatakse kriteeriumid käsitletava 
materiaalse puuduse liigi järgi;

(c) enim puudustkannatavate isikute 
abikõlblikkuse kriteeriumide sätestamise 
mehhanismi kirjeldus, vajaduse korral 
liigendatakse kriteeriumid käsitletava 
materiaalse puuduse liigi järgi; kirjelduses 
tuleks arvesse võtta äsja puudusesse 
langenud inimesi, kellel puudub 
sissetulek, ja negatiivse omakapitaliga 
koduomanikke;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon esitab oma tähelepanekud 
kolme kuu jooksul alates rakenduskava 
esitamise kuupäevast. Liikmesriik annab 
komisjonile kogu vajaliku lisateabe ja teeb 
vajaduse korral esitatud rakenduskavasse 
parandused.

2. Komisjon esitab oma tähelepanekud ühe
kuu jooksul alates rakenduskava esitamise 
kuupäevast. Sellest tähtajast 
mittekinnipidamine tähendab, et komisjon 
on rakenduskava vastu võtnud. 
Liikmesriik annab komisjonile kogu 
vajaliku lisateabe ja teeb vajaduse korral 
esitatud rakenduskavasse parandused.

Or. fr
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Muudatusettepanek 27
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon kiidab rakenduskava 
muudatused rakendusaktidega heaks 
hiljemalt viis kuud pärast nende ametlikku 
esitamist liikmesriigi poolt, eeldusel, et 
komisjoni tehtud tähelepanekuid on 
nõuetekohaselt arvesse võetud.

3. Komisjon kiidab rakenduskava 
muudatused rakendusaktidega heaks 
hiljemalt kolm kuud pärast nende 
ametlikku esitamist liikmesriigi poolt, 
eeldusel, et komisjoni tehtud 
tähelepanekuid on nõuetekohaselt arvesse 
võetud.

Or. fr

Muudatusettepanek 28
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks konsulteerib komisjon abifondist 
saadud toetuse rakendamise küsimustes
vähemalt kord aastas organisatsioonidega, 
kes esindavad partnerorganisatsioone liidu 
tasandil.

Lisaks konsulteerib komisjon abifondist 
saadud toetuse rakendamise küsimustes 
vähemalt kord aastas organisatsioonidega, 
kes esindavad partnerorganisatsioone liidu 
tasandil. Nende konsultatsioonide kohta 
esitatakse aruanne parlamendile.

Or. fr

Muudatusettepanek 29
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alates 2015. aastast kuni 2022. aastani 1. Ajavahemikul 2015–2022 esitavad 
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esitavad liikmesriigid komisjonile iga 
aasta 30. juuniks iga-aastase aruande
rakenduskava elluviimise kohta eelmisel
majandusaastal.

liikmesriigid komisjonile vahearuande
rakenduskava elluviimise kohta eelneval
majandusaastal.

Or. fr

Muudatusettepanek 30
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid koostavad iga-aastase 
rakendusaruande vastavalt vormile, mille 
komisjon on vastu võtnud, lähtudes 
sealhulgas ühiste sisend- ja 
tulemusnäitajate loetelust.

2. Liikmesriigid koostavad rakendamise 
vahearuande vastavalt vormile, mille 
komisjon on vastu võtnud, lähtudes 
sealhulgas ühiste sisend- ja 
tulemusnäitajate loetelust.

Or. fr

Muudatusettepanek 31
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga-aastased rakendusaruanded on
vastuvõetavad, kui need sisaldavad kogu 
vajaliku teabe vastavalt lõikes 2 osutatud 
vormile, mis hõlmab ka ühiseid näitajaid. 
Kui iga-aastane rakendusaruanne ei ole 
vastuvõetav, teatab komisjon asjaomasele 
liikmesriigile sellest 15 tööpäeva jooksul 
alates rakendusaruande kättesaamisest. Kui 
komisjon ei ole kõnealust teavet tähtaja 
jooksul edastanud, loetakse aruanne 
vastuvõetavaks.

3. Rakendamise vahearuanne on 
vastuvõetav, kui see sisaldab kogu vajaliku 
teabe vastavalt lõikes 2 osutatud vormile, 
mis hõlmab ka ühiseid näitajaid. Kui 
rakendamise vahearuanne ei ole 
vastuvõetav, teatab komisjon asjaomasele 
liikmesriigile sellest 15 tööpäeva jooksul 
alates rakendusaruande kättesaamisest. Kui 
komisjon ei ole kõnealust teavet tähtaja 
jooksul edastanud, loetakse aruanne 
vastuvõetavaks.

Or. fr
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Muudatusettepanek 32
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon vaatab iga-aastase 
rakendusaruande läbi ja teatab 
liikmesriigile oma tähelepanekutest kahe 
kuu jooksul alates iga-aastase 
rakendusaruande kättesaamisest.

4. Komisjon vaatab rakendamise 
vahearuande läbi ja teatab liikmesriigile 
oma tähelepanekutest kahe kuu jooksul 
alates iga-aastase rakendusaruande 
kättesaamisest.

Or. fr

Muudatusettepanek 33
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alates 2014. aastast kuni 2022. aastani 
kohtuvad komisjon ja liikmesriigid igal 
aastal, kui ei ole lepitud kokku teisiti, et 
läbi vaadata rakenduskava elluviimisel 
tehtud edusammud, võttes arvesse iga-
aastast rakendusaruannet ja vajaduse 
korral artikli 11 lõikes 7 osutatud 
komisjoni tähelepanekuid.

1. Alates 2014. aastast kuni 2022. aastani 
kohtuvad komisjon ja liikmesriigid igal 
aastal, kui ei ole lepitud kokku teisiti, et 
läbi vaadata rakenduskava elluviimisel 
tehtud edusammud, võttes arvesse 
rakendamise vahearuannet ja vajaduse 
korral artikli 11 lõikes 7 osutatud 
komisjoni tähelepanekuid.

Or. fr

Muudatusettepanek 34
Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) panus liidu eesmärgi saavutamisse 
vähendada 2020. aastaks vähemalt 
20 miljoni võrra inimeste arvu, kes elavad 
vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ohus, võttes 
arvesse käsitletava materiaalse puuduse 
liiki ja siseriiklikke olukorda vaesuse, 
sotsiaalse tõrjutuse ja materiaalse puuduse 
osas;

(a) panus liidu eesmärgi saavutamisse 
vähendada 2020. aastaks vähemalt 
20 miljoni võrra inimeste arvu, kes elavad 
vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ohus, võttes 
arvesse käsitletava materiaalse puuduse 
liiki ja siseriiklikku olukorda vaesuse, 
sotsiaalse tõrjutuse ja materiaalse puuduse 
osas ning ka negatiivse sissetuleku ja 
negatiivse väärtusega kinnisvaraga 
inimesi, samuti enim puudust 
kannatavaid ja suurimas vaesusohus 
olevaid inimesi;

Or. es

Muudatusettepanek 35
Jean-Pierre Audy

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 vormile. Komisjon kehtestab 
vormi rakendusaktiga. Kõnealune 
rakendusakt võetakse vastu artikli 60 
lõikes 2 osutatud nõuandemenetluse 
kohaselt. Mudel vastab 
hindamiseesmärkidele ja 
lihtsustamispõhimõttele.

Or. fr

Muudatusettepanek 36
Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Omal algatusel ja tihedas koostöös 
liikmesriikidega teeb komisjon 
välisekspertide abiga järelhindamise, et 
hinnata saavutatud tulemuste tõhusust ja 
järjepidevust ning selleks, et mõõta 
abifondi lisaväärtust. Järelhindamine peab 
olema lõpetatud 31. detsembriks 2023.

Omal algatusel ja tihedas koostöös 
liikmesriikidega teeb komisjon 
välisekspertide abiga järelhindamise, et 
hinnata saavutatud tulemuste tõhusust ja 
järjepidevust ning selleks, et mõõta 
abifondi lisaväärtust, seoses enim puudust 
kannatavate negatiivse sissetuleku ja 
negatiivse väärtusega kinnisvara omavate 
isikutega, samuti enim puudust 
kannatavate ja suurimas vaesusohus 
olevate inimestega; järelhindamine peab 
olema lõpetatud 31. detsembriks 2023.

Or. es

Muudatusettepanek 37
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – punkt 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Toimingu rakendamise ajal teavitavad 
toetusesaajad ja partnerorganisatsioonid 
üldsust abifondist saadud toetusest, 
paigutades vähemalt ühe toimingut, 
sealhulgas Euroopa Liidu rahalist toetust 
kajastava plakati (vähemalt suuruses A3) 
üldsusele hõlpsasti nähtavasse kohta igal 
pool, kus toitu ja kaupu jaotatakse või 
täiendavaid meetmeid võetakse, välja 
arvatud juhul, kui see ei ole jaotamise 
asjaolusid arvestades võimalik.

3. Toimingu rakendamise ajal teavitavad 
toetusesaajad ja partnerorganisatsioonid 
üldsust abifondist saadud toetusest, 
paigutades vähemalt ühe toimingut, 
sealhulgas Euroopa Liidu rahalist toetust 
kajastava plakati (vähemalt suuruses A3) 
üldsusele hõlpsasti ligipääsetavasse ja 
nähtavasse kohta igal pool, kus toitu ja 
kaupu jaotatakse või täiendavaid meetmeid 
võetakse, välja arvatud juhul, kui see ei ole 
jaotamise asjaolusid arvestades võimalik. 
Toetusesaajad ja partnerorganisatsioonid 
peaksid tagama, et eakatel ja puuetega 
inimestel on juurdepääs nimetatud 
teabele. 

Or. en



AM\931287ET.doc 15/25 PE508.013v01-00

ET

Muudatusettepanek 38
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Rakenduskava rahastamise määr on 
100 % avaliku sektori abikõlblikest 
kuludest.

Or. fr

Muudatusettepanek 39
Jean-Pierre Audy

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.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 40
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Toiduaineid ja muid kaupu enim 
puudust kannatavate isikute, eelkõige
kodutute ja laste jaoks võivad osta 
partnerorganisatsioonid ise.

Or. fr
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Muudatusettepanek 41
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) avaliku sektori toetuse ühekordsed 
summad, mis ei ületa 100 000 eurot;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 42
Jean-Pierre Audy

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) enim puudust kannatavate isikute ja 
eelkõige kodutute või laste jaoks 
toiduainete ja isiklikuks kasutuseks 
mõeldud esmatarbekaupade ostukulud;

Or. fr

Muudatusettepanek 43
Jean-Pierre Audy

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 

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

ja tarbekaupade partnerorganisatsioonile 
kuuluvasse hoiukohta transportimise kulud, 
mida arvutatakse kindla määrana, mis on 
1 % punktis a osutatud ostukuludest;

Or. fr

Muudatusettepanek 44
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) käibemaks, kui seda ei saa tagasi 
nõuda.

Or. fr

Muudatusettepanek 45
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) käibemaks. Käibemaksusummad on 
siiski toetuskõlblikud, kui nad ei ole riigi 
käibemaksuõiguse alusel tagasi nõutavad 
ja kui neid maksab toetusesaaja, kes ei ole 
mittemaksukohustuslane nõukogu 
direktiivi 2006/112/EÜ artikli 13 lõike 1 
tähenduses.

(c) käibemaks, kui seda saab tagasi nõuda 
ja see ei ole järelikult kulu.

Or. fr

Muudatusettepanek 46
Jean-Pierre Audy
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriik määrab 
auditeerimisasutuseks korraldus- ja 
sertifitseerimisasutusest täielikult 
sõltumatu riikliku avaliku sektori asutuse.

4. Liikmesriik määrab 
auditeerimisasutuseks korraldus- ja 
sertifitseerimisasutusest täielikult 
sõltumatu riikliku avaliku sektori asutuse. 
Auditiasutuseks võib määrata riigi 
auditeerimisasutuse või kontrollikoja.

Or. fr

Muudatusettepanek 47
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) koostab juhtkonna kinnitava avalduse ja 
finantsmääruse artikli 56 lõike 5 
punktides a ja b osutatud aastaaruande.

(e) koostab juhtkonna kinnitava avalduse ja 
finantsmääruse artikli 59 lõike 5 
punktides a ja b osutatud aastaaruande.

Or. fr

Muudatusettepanek 48
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. koostab finantsmääruse artikli 56 lõike 5 
punkti a osutatud aastaaruande.

2. koostab finantsmääruse artikli 59 lõike 5 
punkti a osutatud aastaaruande.

Or. fr
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Muudatusettepanek 49
Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Auditeerimisasutus koostab kuue kuu 
jooksul rakenduskava vastuvõtmisest 
auditistrateegia auditite teostamiseks. 
Auditistrateegias kirjeldatakse 
auditeerimismetoodikat, toiminguauditite 
valimivõtumeetodit ja auditite kavandamist 
jooksvaks aruandeaastaks ning kaheks 
järgmiseks aruandeaastaks. 
Auditistrateegiat ajakohastatakse igal aastal 
alates 2016. aastast kuni 2022. aastani 
(kaasa arvatud). Auditeerimisasutus esitab 
auditistrateegia komisjonile, kui viimane 
seda taotleb.

4. Auditeerimisasutus koostab kuue kuu 
jooksul rakenduskava vastuvõtmisest 
auditistrateegia auditite teostamiseks. 
Auditistrateegias kirjeldatakse 
auditeerimismetoodikat, toiminguauditite 
valimivõtumeetodit ja auditite kavandamist 
jooksvaks aruandeaastaks ning kaheks 
järgmiseks aruandeaastaks. 
Auditistrateegiat ajakohastatakse igal aastal 
alates 2016. aastast kuni 2022. aastani 
(kaasa arvatud). Auditeerimisasutus esitab 
auditistrateegia komisjonile, kui viimane 
seda taotleb. Auditeerimisasutus peab 
võtma nõuetekohaselt arvesse 
tulemuslikkuse auditit.

Or. es

Muudatusettepanek 50
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 5 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) audiitori järeldusotsuse vastavalt 
finantsmääruse artikli 56 lõikele 5;

(a) audiitori järeldusotsuse vastavalt 
finantsmääruse artikli 59 lõikele 5;

Or. fr

Muudatusettepanek 51
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu eelarvelised kulukohustused iga 
rakenduskava suhtes määratakse iga-
aastaste osamaksetega ajavahemikuks 
1. jaanuarist 2014 kuni 
31. detsembrini 2020. Komisjoni otsus, 
millega rakenduskava vastu võetakse, 
kujutab endast rahastamisotsust 
finantsmääruse artikli 81 lõike 2 
tähenduses, ning kui see on asjaomasele 
liikmesriigile teatavaks tehtud, siis ka 
juriidilist kulukohustust finantsmääruse 
tähenduses.

Liidu eelarvelised kulukohustused iga 
rakenduskava suhtes määratakse iga-
aastaste osamaksetega ajavahemikuks 
1. jaanuarist 2014 kuni 
31. detsembrini 2020. Komisjoni otsus, 
millega rakenduskava vastu võetakse, 
kujutab endast rahastamisotsust 
finantsmääruse artikli 84 lõike 2 
tähenduses, ning kui see on asjaomasele 
liikmesriigile teatavaks tehtud, siis ka 
juriidilist kulukohustust finantsmääruse 
tähenduses.

Or. fr

Muudatusettepanek 52
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alates aastast 2015 kuni aastani 2022 
(k.a) esitavad määratud asutused 
majandusaasta lõpule järgnenud aasta 
15. veebruariks komisjonile järgmised 
dokumendid ja teabe kooskõlas 
finantsmääruse artikliga 56:

1. Alates aastast 2015 kuni aastani 2022 
(k.a) esitavad määratud asutused 
majandusaasta lõpule järgnenud aasta 
31. jaanuariks komisjonile järgmised 
dokumendid ja teabe kooskõlas 
finantsmääruse artikliga 59:

Or. fr

Muudatusettepanek 53
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alates aastast 2015 kuni aastani 2022 1. Alates aastast 2015 kuni aastani 2022 
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(k.a) esitavad määratud asutused 
majandusaasta lõpule järgnenud aasta 
15. veebruariks komisjonile järgmised 
dokumendid ja teabe kooskõlas 
finantsmääruse artikliga 56:

(k.a) esitavad määratud asutused 
majandusaasta lõpule järgnenud aasta 
31. jaanuariks komisjonile järgmised 
dokumendid ja teabe kooskõlas 
finantsmääruse artikliga 56:

Or. fr

Muudatusettepanek 54
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vastavalt artiklile 32 akrediteeritud 
asjaomaste asutuste tõendatud 
raamatupidamise aastaaruanded, nagu on 
osutatud finantsmääruse artikli 56 lõikes 5;

(a) vastavalt artiklile 32 akrediteeritud 
asjaomaste asutuste tõendatud 
raamatupidamise aastaaruanded, nagu on 
osutatud finantsmääruse artikli 59 lõikes 5;

Or. fr

Muudatusettepanek 55
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) juhtkonna kinnitav avaldus, nagu on 
osutatud finantsmääruse artikli 56 lõikes 5;

(b) juhtkonna kinnitav avaldus, nagu on 
osutatud finantsmääruse artikli 59 lõikes 5;

Or. fr

Muudatusettepanek 56
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 1 – punkt d



PE508.013v01-00 22/25 AM\931287ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) määratud sõltumatu auditeerimisorgani 
koostatud audiitori järeldusotsus, nagu on 
osutatud finantsmääruse artikli 56 lõikes 5, 
ning kontrolliaruanne, milles kirjeldatakse 
järeldusotsuses käsitletud aruandeaasta 
suhtes tehtud auditite tähelepanekuid.

(d) määratud sõltumatu auditeerimisorgani 
koostatud audiitori järeldusotsus, nagu on 
osutatud finantsmääruse artikli 59 lõikes 5, 
ning kontrolliaruanne, milles kirjeldatakse 
järeldusotsuses käsitletud aruandeaasta 
suhtes tehtud auditite tähelepanekuid.

Or. fr

Muudatusettepanek 57
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Aruandeperioodi lõpule järgnenud aasta 
30. aprilliks teeb komisjon otsuse 
rakenduskava jaoks artikli 28 kohaselt 
määratud asutuste 
raamatupidamisarvestuse heakskiitmise 
kohta. Raamatupidamisarvestuse 
heakskiitmise otsus hõlmab esitatud 
raamatupidamisaruannete terviklikkust, 
täpsust ning õigsust ega piira edaspidiste 
finantskorrektsioonide kohaldamist.

1. Aruandeperioodi lõpule järgnenud aasta 
28. veebruariks teeb komisjon otsuse 
rakenduskava jaoks artikli 28 kohaselt 
määratud asutuste 
raamatupidamisarvestuse heakskiitmise 
kohta.

Or. fr

Muudatusettepanek 58
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui komisjon pakub välja 
finantskorrektsioonid ekstrapolatsiooni või 
kindla määra põhjal, antakse 

2. Kui komisjon pakub välja 
finantskorrektsioonid, algatab ta 
liikmesriigiga kokkuleppe saavutamiseks 
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liikmesriigile võimalus tõendada 
asjaomase dokumentatsiooni 
läbivaatamise abil, et eeskirjade eiramise 
tegelik ulatus on komisjoni hinnatust 
väiksem. Kokkuleppel komisjoniga võib 
liikmesriik piirata läbivaatamise ulatust 
üksnes asjaomaste dokumentide asjakohase 
osa või valimiga. Selliseks läbivaatamiseks 
lubatud aeg on kõige rohkem kaks kuud 
pärast lõikes 1 osutatud kahekuulist 
ajavahemikku, välja arvatud 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel.

ärakuulamismenetluse. Kokkuleppel 
komisjoniga võib liikmesriik piirata 
läbivaatamise ulatust üksnes asjaomaste
dokumentide asjakohase osa või valimiga. 
Selliseks läbivaatamiseks lubatud aeg on 
kõige rohkem kaks kuud pärast lõikes 1 
osutatud kahekuulist ajavahemikku, välja 
arvatud nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel. See võib toimuda sõltumatu uue 
auditi kujul.

Or. fr

Muudatusettepanek 59
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui liikmesriik ei aktsepteeri komisjoni 
esialgseid järeldusi, kutsub komisjon 
liikmesriigi ärakuulamisele, tagamaks, et 
komisjonile on kättesaadav kogu 
asjakohane teave ja kõik seisukohad, 
millele rajada järeldus finantskorrektsiooni 
kohaldamise kohta.

4. Kui liikmesriik ei aktsepteeri komisjoni 
esialgseid järeldusi, kutsub komisjon 
liikmesriigi ärakuulamisele, tagamaks, et 
komisjonile on kättesaadav kogu 
asjakohane teave ja kõik seisukohad, 
millele rajada järeldus finantskorrektsiooni 
kohaldamise kohta. Kui kokkuleppele ei 
jõuta, nimetavad komisjon ja riik ühisel 
kokkuleppel sõltumatu ad hoc 
ombudsmani. Kui vahendamine ei 
õnnestu, lahendavad komisjon ja riik oma 
lahkheli arbitraaži korras.

Or. fr

Muudatusettepanek 60
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui komisjon või Euroopa 
Kontrollikoda tuvastab komisjonile 
saadetud raamatupidamise 
aastaaruandeid mõjutava eeskirjade 
eiramise, vähendab sellest tulenev 
finantskorrektsioon abifondi toetust 
rakenduskavale.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 61
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 1.4.4. – tabeli lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Need andmed esitab komisjonile 
korraldusasutus iga-aastases 
rakendusaruandes.

Need andmed esitab komisjonile 
korraldusasutus rakendamise 
vahearuandes.

Or. fr

Muudatusettepanek 62
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 1.4.4. – tabeli lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga-aastasele põhiaruandele lisatakse 
struktureeritud uuringud. Sellisteks 
uuringuteks annab komisjon volituse 
vähemalt kaks korda rakendusperioodi 
kestel. Nii saadakse ettekujutus sellest, kas 
toetusesaajate hulgas domineerib näiteks 
mõni vanuse- või vähemusrühm jne, 
hinnatakse sellise mittemateriaalse toetuse 
olulisust, mis ei ole tarbekaubad, nt 

Vahearuandele lisatakse struktureeritud 
uuringud. Sellisteks uuringuteks annab 
komisjon volituse vähemalt kaks korda 
rakendusperioodi kestel. Nii saadakse 
ettekujutus sellest, kas toetusesaajate 
hulgas domineerib näiteks mõni vanuse-
või vähemusrühm jne, hinnatakse sellise 
mittemateriaalse toetuse olulisust, mis ei 
ole tarbekaubad, nt vabatahtlike töö ja 
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vabatahtlike töö ja teenused, ja saadakse 
teada, kuidas on rakenduskava 
toetusesaajaid mõjutanud. Eeldatakse, et 
taolise teabe aluseks on põhjendatud 
arvamused, sest mõningatel juhtudel tuleb 
toetusesaajale selleks, et ta abi vastu võtta 
saaks, tagada anonüümsus.

teenused, ja saadakse teada, kuidas on 
rakenduskava toetusesaajaid mõjutanud. 
Eeldatakse, et taolise teabe aluseks on 
põhjendatud arvamused, sest mõningatel 
juhtudel tuleb toetusesaajale selleks, et ta 
abi vastu võtta saaks, tagada anonüümsus.

Or. fr


