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Tarkistus 13
Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Aineellisesta tai jopa vakavasta 
aineellisesta puutteesta kärsivien ihmisten 
lukumäärä kasvaa unionissa, ja nämä 
ihmiset ovat usein liian syrjäytyneitä 
voidakseen hyötyä asetuksen 
(EU) N:o […CPR] ja etenkin asetuksen 
(EU) No […ESF] aktivointitoimenpiteistä.

(2) Aineellisesta tai jopa vakavasta 
aineellisesta puutteesta kärsivien ihmisten 
lukumäärä kasvaa unionissa, ja nämä 
ihmiset ovat usein liian syrjäytyneitä 
voidakseen hyötyä asetuksen (EU) N:o 
[…CPR] ja etenkin asetuksen (EU) No 
[…ESF] aktivointitoimenpiteistä. 
Kyseisten henkilöiden määrittämistä 
koskevien kriteerien olisi vastattava 
muuttuvia taloudellisia ja sosiaalisia 
olosuhteita.

Or. en

Tarkistus 14
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jotta toimintaohjelmien 
täytäntöönpanon edistymistä voidaan 
seurata, jäsenvaltioiden olisi laadittava ja 
toimitettava komissiolle vuotuiset ja 
lopulliset täytäntöönpanokertomukset, 
joilla varmistetaan olennaisten ja 
ajantasaisten tietojen saatavuus. Samoista 
syistä komission ja kunkin jäsenvaltion 
olisi pidettävä vuosittain kahdenvälinen 
tarkastelukokous, jolleivät ne muuta sovi.

(11) Jotta toimintaohjelmien 
täytäntöönpanon edistymistä voidaan 
seurata, jäsenvaltioiden olisi laadittava ja 
toimitettava komissiolle täytäntöönpanoa 
koskeva väliarviointikertomus sekä 
lopullinen täytäntöönpanokertomus, joilla 
varmistetaan olennaisten ja ajantasaisten 
tietojen saatavuus. Samoista syistä 
komission ja kunkin jäsenvaltion olisi 
pidettävä vuosittain kahdenvälinen 
tarkastelukokous, jolleivät ne muuta sovi.

Or. fr
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Tarkistus 15
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Unionin taloudellisten etujen 
suojaamiseksi olisi voitava toteuttaa 
ajallisesti rajattuja toimenpiteitä, joiden 
avulla valtuutettu tulojen ja menojen 
hyväksyjä voi keskeyttää maksatuksen, jos 
on näyttöä merkittävistä puutteista hallinto-
ja valvontajärjestelmän toiminnassa tai 
maksatushakemukseen liittyvistä 
sääntöjenvastaisuuksista taikka jos 
asiakirjojen toimittaminen tilien 
tarkastamista ja hyväksymistä varten on 
laiminlyöty.

(30) Unionin taloudellisten etujen 
suojaamiseksi olisi voitava toteuttaa 
ajallisesti rajattuja toimenpiteitä, joiden 
avulla valtuutettu tulojen ja menojen 
hyväksyjä voi keskeyttää maksatuksen, jos 
on näyttöä merkittävistä puutteista hallinto-
ja valvontajärjestelmän toiminnassa tai 
maksatushakemukseen liittyvistä 
sääntöjenvastaisuuksista taikka jos 
asiakirjojen toimittaminen tilien 
tarkastamista ja hyväksymistä varten on 
laiminlyöty tai jos hankkeiden 
täytäntöönpanossa on merkittäviä viiveitä 
ja on perusteita sen toteamiselle, että 
hankkeille asetettuja tavoitteita ei 
saavuteta.

Or. pt

Tarkistus 16
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Jotta tämän asetuksen 
täytäntöönpanolle voitaisiin varmistaa 
yhdenmukaiset edellytykset, vuotuisten ja 
lopullisten täytäntöönpanokertomusten 
mallia ja yhteisten indikaattoreiden 
luetteloa, tuen loppukäyttäjiä koskevan 
jäsennellyn selvityksen mallia, jäsenvaltion 
ja komission välistä tiedonvaihtoa 
koskevaa sähköistä järjestelmää, 

(40) Jotta tämän asetuksen 
täytäntöönpanolle voitaisiin varmistaa 
yhdenmukaiset edellytykset,
täytäntöönpanoa koskevien 
väliarviointikertomusten ja lopullisten 
täytäntöönpanokertomusten mallia ja 
yhteisten indikaattoreiden luetteloa, tuen 
loppukäyttäjiä koskevan jäsennellyn 
selvityksen mallia, jäsenvaltion ja 
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hallinnollisen vahvistuslausuman mallia, 
tarkastusstrategian, tarkastuslausunnon ja 
vuotuisen tarkastuskertomuksen malleja 
sekä otantamenetelmää, tarkastusten aikana 
kerättyjen tietojen käyttöä ja 
maksatushakemusten mallia koskevaa 
täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä 
yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

komission välistä tiedonvaihtoa koskevaa 
sähköistä järjestelmää, hallinnollisen 
vahvistuslausuman mallia, 
tarkastusstrategian, tarkastuslausunnon ja 
vuotuisen tarkastuskertomuksen malleja 
sekä otantamenetelmää, tarkastusten aikana 
kerättyjen tietojen käyttöä ja 
maksatushakemusten mallia koskevaa 
täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä 
yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/2011 mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 17
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

Rahaston avulla edistetään sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta unionissa 
myötävaikuttamalla siihen, että Eurooppa 
2020 -strategian mukainen tavoite vähentää 
vähintään 20 miljoonalla köyhyyden tai 
sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevien 
ihmisten määrää saavutetaan. Rahastolla 
edistetään erityistavoitetta, joka koskee 
köyhyyden pahimpien muotojen 
lieventämistä unionissa tarjoamalla 
vähävaraisimmille muuta tukea kuin 
rahoitustukea. Tämän tavoitteen 
saavuttamista mitataan rahastosta tukea 
saavien henkilöiden lukumäärällä.

Rahaston avulla edistetään sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta unionissa 
myötävaikuttamalla siihen, että 
Eurooppa 2020 -strategian mukainen 
tavoite vähentää vähintään 20 miljoonalla 
köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen 
vaarassa olevien ihmisten määrää 
saavutetaan. Rahastolla edistetään 
erityistavoitetta, joka koskee köyhyyden 
pahimpien muotojen lieventämistä 
unionissa tarjoamalla vähävaraisimmille 
muuta tukea kuin rahoitustukea. Tämän 
tavoitteen saavuttamista mitataan 
rahastosta tukea saavien henkilöiden 
lukumäärällä. Rahaston avulla 
huolehditaan, ettei yksikään henkilö 
unionin alueella kärsi nälästä.

Or. fr
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Tarkistus 18
Jean-Pierre Audy

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 kaikkein 
vähävaraisimpien ja erityisesti
asunnottomien henkilöiden tai lasten 
käyttöön tarkoitettuja peruskulutustavaroita 
jaetaan vähävaraisimmille jäsenvaltioiden 
valitsemien kumppaniorganisaatioiden 
välityksellä.

Or. fr

Tarkistus 19
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1) Rahastolle kohdennettu unionin 
talousarvion osa toteutetaan jäsenvaltioiden 
ja komission yhteisen hallinnoinnin 
puitteissa varainhoitoasetuksen 55 artiklan
1 kohdan b alakohdan mukaisesti, lukuun 
ottamatta komission aloitteesta annettavaa 
teknistä tukea, joka toteutetaan suoran 
hallinnoinnin puitteissa 
varainhoitoasetuksen 55 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan mukaisesti.

1) Rahastolle kohdennettu unionin 
talousarvion osa toteutetaan jäsenvaltioiden 
ja komission yhteisen hallinnoinnin 
puitteissa varainhoitoasetuksen 58 artiklan
1 kohdan b alakohdan mukaisesti, lukuun 
ottamatta komission aloitteesta annettavaa 
teknistä tukea, joka toteutetaan suoran 
hallinnoinnin puitteissa 
varainhoitoasetuksen 58 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 20
Ingeborg Gräßle
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1) Rahastolle kohdennettu unionin 
talousarvion osa toteutetaan jäsenvaltioiden 
ja komission yhteisen hallinnoinnin 
puitteissa varainhoitoasetuksen 55 artiklan
1 kohdan b alakohdan mukaisesti, lukuun 
ottamatta komission aloitteesta annettavaa 
teknistä tukea, joka toteutetaan suoran 
hallinnoinnin puitteissa 
varainhoitoasetuksen 55 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan mukaisesti.

1) Rahastolle kohdennettu unionin 
talousarvion osa toteutetaan jäsenvaltioiden 
ja komission yhteisen hallinnoinnin 
puitteissa varainhoitoasetuksen 58 artiklan
1 kohdan b alakohdan mukaisesti, lukuun 
ottamatta komission aloitteesta annettavaa 
teknistä tukea, joka toteutetaan suoran 
hallinnoinnin puitteissa 
varainhoitoasetuksen 58 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 21
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7) Komissio ja jäsenvaltiot sekä tuensaajat 
noudattavat moitteettoman varainhoidon 
periaatetta varainhoitoasetuksen 
26 artiklan mukaisesti.

7) Komissio ja jäsenvaltiot sekä tuensaajat 
noudattavat moitteettoman varainhoidon 
periaatetta varainhoitoasetuksen 
30 artiklan mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 22
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

12) Jäsenvaltioiden ja tuensaajien on 
valittava elintarvikkeet ja tavarat 

12) Jäsenvaltioiden ja tuensaajien on 
valittava elintarvikkeet ja tavarat 



PE508.013v01-00 8/26 AM\931287FI.doc

FI

objektiivisin perustein. Elintarvikkeisiin –
ja tapauksen mukaan tavaroihin –
sovellettavissa valintaperusteissa on myös 
otettava huomioon ilmastoon ja 
ympäristöön liittyvät näkökohdat, jotta 
voidaan etenkin vähentää elintarvikejätteen 
määrää.

objektiivisin perustein. Elintarvikkeisiin –
ja tapauksen mukaan tavaroihin –
sovellettavissa valintaperusteissa on myös 
otettava huomioon ilmastoon ja 
ympäristöön liittyvät näkökohdat, jotta 
voidaan etenkin vähentää elintarvikejätteen 
määrää. Näiden elintarvikkeiden ja 
tuotteiden on oltava lähtöisin unionin 
alueelle sijoittuvasta tuotannosta. Jos 
jäsenvaltiot ja tuensaajat valitsevat 
elintarvikkeita ja tuotteita, jotka eivät ole 
lähtöisin unionin alueelle sijoittuvasta 
tuotannosta, objektiiviset valintakriteerit 
edellyttävät, että alkuperäinen 
tuotantovaltio soveltaa unionin kanssa 
kaupallisen vastavuoroisuuden periaatetta 
erityisesti markkinoiden avautumisen 
yhteydessä.

Or. fr

Tarkistus 23
Jean-Pierre Audy

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

Tarkistus 24
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

1. 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:

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

Or. fr

Tarkistus 25
Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kuvaus vähävaraisimpiin sovellettavien 
tukikelpoisuusperusteiden 
vahvistamismenettelystä, joka on 
tarvittaessa eriytetty kohteena olevien 
aineellisen puutteen tyyppien mukaan;

c) kuvaus vähävaraisimpiin sovellettavien 
tukikelpoisuusperusteiden 
vahvistamismenettelystä, joka on 
tarvittaessa eriytetty kohteena olevien 
aineellisen puutteen tyyppien mukaan;
tämä kuvaus kattaa äskettäin varattomiksi 
joutuneet henkilöt, joiden tulot ovat 
negatiiviset, ja asunnonomistajat, joiden 
velat ylittävät omaisuuden arvon;

Or. en

Tarkistus 26
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi esittää huomautuksia 
kolmen kuukauden kuluessa 
toimenpideohjelman toimittamispäivästä. 

2. Komissio voi esittää huomautuksia  
kuukauden kuluessa toimenpideohjelman 
toimittamispäivästä. Ellei huomautuksia 
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Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle 
kaikki tarpeelliset lisätiedot ja tarvittaessa 
tarkistettava ehdotettua 
toimenpideohjelmaa.

esitetä tässä määräajassa, komission 
katsotaan hyväksyvän 
toimenpideohjelman. Jäsenvaltion on 
toimitettava komissiolle kaikki tarpeelliset 
lisätiedot ja tarvittaessa tarkistettava 
ehdotettua toimenpideohjelmaa.

Or. fr

Tarkistus 27
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä 
toimenpideohjelman muutoksen 
viimeistään viiden kuukauden kuluttua siitä 
kun jäsenvaltio on virallisesti toimittanut 
ehdotuksensa, edellyttäen että komission 
mahdollisesti esittämät huomautukset on 
otettu riittävällä tavalla huomioon.

3. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä 
toimenpideohjelman muutoksen 
viimeistään kolmen kuukauden kuluttua 
siitä kun jäsenvaltio on virallisesti 
toimittanut ehdotuksensa, edellyttäen että 
komission mahdollisesti esittämät 
huomautukset on otettu riittävällä tavalla 
huomioon.

Or. fr

Tarkistus 28
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi komissio kuulee vähintään kerran 
vuodessa kumppaniorganisaatioita unionin 
tasolla edustavia organisaatioita rahastosta 
annettavan tuen täytäntöönpanosta.

Lisäksi komissio kuulee vähintään kerran 
vuodessa kumppaniorganisaatioita unionin 
tasolla edustavia organisaatioita rahastosta 
annettavan tuen täytäntöönpanosta. 
Parlamentti laatii mietinnön näiden 
kuulemisten tuloksista.



AM\931287FI.doc 11/26 PE508.013v01-00

FI

Or. fr

Tarkistus 29
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vuosina 2015–2022
toimitettava komissiolle vuosittain 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta
toimenpideohjelman vuotuinen 
täytäntöönpanokertomus edelliseltä 
varainhoitovuodelta.

1. Jäsenvaltioiden on vuosien 2015 ja 2022 
välillä toimitettava komissiolle 
toimenpideohjelman täytäntöönpanoa 
koskeva väliarviointikertomus edelliseltä 
varainhoitovuodelta.

Or. fr

Tarkistus 30
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on laadittava vuotuinen 
täytäntöönpanokertomus komission 
vahvistaman mallin mukaisesti, ja mukana 
on oltava yhteisten panos- ja 
tulosindikaattoreiden luettelo.

2. Jäsenvaltioiden on laadittava 
täytäntöönpanoa koskeva 
väliarviointikertomus komission 
vahvistaman mallin mukaisesti, ja mukana 
on oltava yhteisten panos- ja 
tulosindikaattoreiden luettelo.

Or. fr

Tarkistus 31
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Vuotuiset täytäntöönpanokertomukset
katsotaan hyväksyttäviksi, jos ne sisältävät
kaikki 2 kohdassa tarkoitetussa mallissa 
vaaditut tiedot yhteiset indikaattorit 
mukaan luettuina. Komissio ilmoittaa 
jäsenvaltiolle hyväksynnän epäämisestä 
15 työpäivän kuluessa vuotuisen 
täytäntöönpanokertomuksen
vastaanottamispäivästä. Mikäli komissio ei 
ole lähettänyt ilmoitusta tämän määräajan 
kuluessa, kertomus katsotaan 
hyväksyttäväksi.

3. Täytäntöönpanoa koskeva
väliarviointikertomus katsotaan 
hyväksyttäväksi, jos se sisältää kaikki 
2 kohdassa tarkoitetussa mallissa vaaditut 
tiedot yhteiset indikaattorit mukaan 
luettuina. Komissio ilmoittaa jäsenvaltiolle 
hyväksynnän epäämisestä 15 työpäivän 
kuluessa täytäntöönpanoa koskevan 
väliarviointikertomuksen
vastaanottamispäivästä. Mikäli komissio ei 
ole lähettänyt ilmoitusta tämän määräajan 
kuluessa, kertomus katsotaan 
hyväksyttäväksi.

Or. fr

Tarkistus 32
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio tarkastelee vuotuista 
täytäntöönpanokertomusta ja ilmoittaa
jäsenvaltiolle huomautuksensa kahden 
kuukauden kuluessa vuotuisen 
täytäntöönpanokertomuksen 
vastaanottamisesta.

4. Komissio tarkastelee täytäntöönpanoa 
koskevaa väliarviointikertomusta ja 
ilmoittaa jäsenvaltiolle huomautuksensa 
kahden kuukauden kuluessa vuotuisen 
täytäntöönpanokertomuksen 
vastaanottamisesta.

Or. fr

Tarkistus 33
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Komissio ja kukin jäsenvaltio tapaavat 
vuosittain vuosina 2014–2022, jollei muuta 
sovita, tarkastellakseen 
toimenpideohjelman täytäntöönpanon 
edistymistä ottaen soveltuvin osin 
huomioon vuotuisen
täytäntöönpanokertomuksen sekä 
11 artiklan 7 kohdassa tarkoitetut 
komission huomautukset.

1. Komissio ja kukin jäsenvaltio tapaavat 
vuosittain vuosina 2014–2022, jollei muuta 
sovita, tarkastellakseen 
toimenpideohjelman täytäntöönpanon 
edistymistä ottaen soveltuvin osin 
huomioon täytäntöönpanoa koskevan 
väliarviointikertomuksen sekä 11 artiklan 
7 kohdassa tarkoitetut komission 
huomautukset.

Or. fr

Tarkistus 34
Inés Ayala Sender

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) myötävaikutus unionin tavoitteeseen 
vähentää vuoteen 2020 mennessä 
vähintään 20 miljoonalla köyhyyden tai 
sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevien 
ihmisten määrää, ottaen huomioon toimien 
kohteeksi valittu aineellisen puutteen 
tyyppi sekä köyhyyttä, sosiaalista 
syrjäytymistä ja aineellista puutetta 
koskevat kansalliset olosuhteet;

a) myötävaikutus unionin tavoitteeseen 
vähentää vuoteen 2020 mennessä 
vähintään 20 miljoonalla köyhyyden tai 
sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevien 
ihmisten määrää, ottaen huomioon toimien 
kohteeksi valittu aineellisen puutteen 
tyyppi sekä köyhyyttä, sosiaalista 
syrjäytymistä ja aineellista puutetta 
koskevat kansalliset olosuhteet sekä 
ihmiset, joilla on negatiiviset tulot ja 
joiden velat ylittävät varallisuuden arvon,  
kaikkein vähävaraisimmat ja ne, joita 
köyhyys uhkaa eniten;

Or. es

Tarkistus 35
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. 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.

2. 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. Malli on 
arvioinnin tavoitteiden mukainen, mutta 
siinä noudatetaan kuitenkin 
yksinkertaistamisen periaatetta.

Or. fr

Tarkistus 36
Inés Ayala Sender

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio toteuttaa omasta aloitteestaan ja 
tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
ulkoisten asiantuntijoiden avustuksella 
jälkiarvioinnin, jossa tarkastellaan saatujen 
tulosten vaikuttavuutta ja kestävyyttä sekä 
mitataan rahaston tuoma lisäarvo.
Jälkiarviointi on suoritettava loppuun 
31 päivään joulukuuta 2023 mennessä.

Komissio toteuttaa omasta aloitteestaan ja 
tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
ulkoisten asiantuntijoiden avustuksella 
jälkiarvioinnin, jossa tarkastellaan saatujen 
tulosten vaikuttavuutta ja kestävyyttä sekä 
mitataan rahaston tuoma lisäarvo ottaen 
huomioon kaikkein vähävaraisimmat, 
joiden tulot ovat negatiiviset ja joiden 
velat ylittävät varallisuuden arvon, ja ne, 
joita köyhyys eniten uhkaa. Jälkiarviointi 
on suoritettava loppuun 31 päivään 
joulukuuta 2023 mennessä.

Or. es

Tarkistus 37
Theodoros Skylakakis
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Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimen toteuttamisen aikana tuensaajien 
ja kumppaniorganisaatioiden on 
tiedotettava yleisölle rahastosta saadusta 
tuesta sijoittamalla vähintään yksi toimea 
ja sille Euroopan unionilta saatavaa 
rahoitustukea esittelevä juliste 
(vähimmäiskoko A3) jokaiselle 
elintarvikkeiden ja tavaroiden 
jakelupaikalle ja liitännäistoimenpiteiden 
toteutuspaikalle siten, että se on helposti 
yleisön nähtävissä, paitsi jos tämä ei ole 
mahdollista jakeluolosuhteiden vuoksi.

3. Toimen toteuttamisen aikana tuensaajien 
ja kumppaniorganisaatioiden on 
tiedotettava yleisölle rahastosta saadusta 
tuesta sijoittamalla vähintään yksi toimea 
ja sille Euroopan unionilta saatavaa 
rahoitustukea esittelevä juliste 
(vähimmäiskoko A3) jokaiselle 
elintarvikkeiden ja tavaroiden 
jakelupaikalle ja liitännäistoimenpiteiden 
helppopääsyiselle toteutuspaikalle siten, 
että se on helposti yleisön nähtävissä, paitsi 
jos tämä ei ole mahdollista 
jakeluolosuhteiden vuoksi. Tuensaajien ja 
kumppanijärjestöjen on huolehdittava 
siitä, että ikääntyneet ja vammaiset 
henkilöt voivat helposti saada nämä 
tiedot. 

Or. en

Tarkistus 38
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kunkin toimenpideohjelman 
rahoitusosuus on 100 prosenttia
tukikelpoisista julkisista menoista.

Or. fr

Tarkistus 39
Jean-Pierre Audy
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Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 40
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Kumppaniorganisaatiot voivat itse ostaa 
elintarvikkeet ja vähävaraisimmille, 
erityisesti asunnottomille tai lapsille,
tarkoitetut tavarat.

Or. fr

Tarkistus 41
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) korvausten maksaminen 
yksikkökustannusten perusteella;

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 42
Jean-Pierre Audy

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 vähävaraisimpien, 
erityisesti asunnottomien tai lasten,
henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettujen 
peruskulutustavaroiden ostoista aiheutuvat 
kustannukset;

Or. fr

Tarkistus 43
Jean-Pierre Audy

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 vähävaraisimpien, erityisesti 
asunnottomien tai lasten 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

Tarkistus 44
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

e a) arvonlisävero, kun se on 
palautukseen oikeuttamaton.

Or. fr

Tarkistus 45
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) arvonlisävero. Alv-määrät ovat 
kuitenkin tukikelpoisia, jos ne kansallisen 
alv-lainsäädännön mukaan ovat 
palautukseen oikeuttamattomia ja jos 
niiden maksajana on tuensaaja, joka ei 
ole neuvoston direktiivin 2006/112/EY9

13 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa olevan määritelmän 
mukainen verovelvollinen.

c) arvonlisävero, kun se on palautukseen 
oikeuttamaton, jolloin se ei ole kulu.

Or. fr

Tarkistus 46
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltion on nimettävä 
tarkastusviranomaiseksi kansallinen 
viranomainen tai elin, joka on hallinto- ja 
todentamisviranomaisesta toiminnallisesti 
riippumaton.

4. Jäsenvaltion on nimettävä 
tarkastusviranomaiseksi kansallinen 
viranomainen tai elin, joka on hallinto- ja 
todentamisviranomaisesta toiminnallisesti 
riippumaton. Kansallinen tarkastuselin tai 
kansallinen tilintarkastustuomioistuin 
voidaan nimetä tarkastusviranomaiseksi.
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Or. fr

Tarkistus 47
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) laatia varainhoitoasetuksen 56 artiklan
5 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut 
hallinnollinen vahvistuslausuma ja 
vuotuinen tiivistelmä.

e) laatia varainhoitoasetuksen 59 artiklan
5 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut 
hallinnollinen vahvistuslausuma ja 
vuotuinen tiivistelmä.

Or. fr

Tarkistus 48
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. laatia varainhoitoasetuksen 56 artiklan
5 kohdan a alakohdassa tarkoitettu 
tilinpäätös;

2. laatia varainhoitoasetuksen 59 artiklan
5 kohdan a alakohdassa tarkoitettu 
tilinpäätös;

Or. fr

Tarkistus 49
Inés Ayala Sender

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. hyväksymisestä laadittava tarkastusten 
toimittamista koskeva tarkastusstrategia.
Tarkastusstrategiassa on vahvistettava 

4. Tarkastusviranomaisen on kuuden 
kuukauden kuluessa toimenpideohjelman 
hyväksymisestä laadittava tarkastusten 
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tarkastusmenetelmät, toimia koskevissa 
tarkastuksissa sovellettava 
otantamenetelmä sekä kuluvan tilivuoden 
ja kahden seuraavan tilivuoden 
tarkastussuunnitelma. Tarkastusstrategiaa 
on päivitettävä vuosittain vuodesta 2016 
vuoden 2022 loppuun.
Tarkastusviranomaisen on toimitettava 
tarkastusstrategia komissiolle pyynnöstä.

toimittamista koskeva tarkastusstrategia. 
Tarkastusstrategiassa on vahvistettava 
tarkastusmenetelmät, toimia koskevissa 
tarkastuksissa sovellettava 
otantamenetelmä sekä kuluvan tilivuoden 
ja kahden seuraavan tilivuoden 
tarkastussuunnitelma. Tarkastusstrategiaa 
on päivitettävä vuosittain vuodesta 2016 
vuoden 2022 loppuun. 
Tarkastusviranomaisen on toimitettava 
tarkastusstrategia komissiolle pyynnöstä. 
Tarkastusviranomaisen on otettava 
asianmukaisesti huomioon tarkastuksen 
tulokset.

Or. es

Tarkistus 50
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tarkastuslausunto varainhoitoasetuksen 
56 artiklan 5 kohdan mukaisesti;

a) tarkastuslausunto varainhoitoasetuksen 
59 artiklan 5 kohdan mukaisesti;

Or. fr

Tarkistus 51
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Unionin talousarviositoumukset toteutetaan 
kunkin toimenpideohjelman osalta 
vuotuisina erinä 1 päivän tammikuuta 2014 
ja 31 päivän joulukuuta 2020 välisenä 
aikana. Toimenpideohjelman 
hyväksymisestä annettu komission päätös 

Unionin talousarviositoumukset toteutetaan 
kunkin toimenpideohjelman osalta 
vuotuisina erinä 1 päivän tammikuuta 2014 
ja 31 päivän joulukuuta 2020 välisenä 
aikana. Toimenpideohjelman 
hyväksymisestä annettu komission päätös 
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muodostaa varainhoitoasetuksen 
81 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
rahoituspäätöksen ja, sen jälkeen kun 
rahoituspäätös on annettu tiedoksi 
asianomaiselle jäsenvaltiolle, kyseisen 
asetuksen mukaisen oikeudellisen 
sitoumuksen.

muodostaa varainhoitoasetuksen 
84 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
rahoituspäätöksen ja, sen jälkeen kun 
rahoituspäätös on annettu tiedoksi 
asianomaiselle jäsenvaltiolle, kyseisen 
asetuksen mukaisen oikeudellisen 
sitoumuksen.

Or. fr

Tarkistus 52
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Nimettyjen elinten on vuosina 2015–
2022 toimitettava jokaiselta vuodelta 
komissiolle viimeistään tilikauden 
loppumista seuraavan vuoden helmikuun 
15 päivänä seuraavat asiakirjat ja tiedot 
varainhoitoasetuksen 56 artiklan
mukaisesti:

1. Nimettyjen elinten on vuosina 2015–
2022 toimitettava jokaiselta vuodelta 
komissiolle viimeistään tilikauden 
loppumista seuraavan vuoden tammikuun
31 päivänä seuraavat asiakirjat ja tiedot 
varainhoitoasetuksen 59 artiklan
mukaisesti:

Or. fr

Tarkistus 53
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Nimettyjen elinten on vuosina 2015–
2022 toimitettava jokaiselta vuodelta 
komissiolle viimeistään tilikauden 
loppumista seuraavan vuoden helmikuun
15 päivänä seuraavat asiakirjat ja tiedot 
varainhoitoasetuksen 56 artiklan 
mukaisesti:

1. Nimettyjen elinten on vuosina 2015–
2022 toimitettava jokaiselta vuodelta 
komissiolle viimeistään tilikauden 
loppumista seuraavan vuoden tammikuun
31 päivänä seuraavat asiakirjat ja tiedot 
varainhoitoasetuksen 56 artiklan 
mukaisesti:
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Or. fr

Tarkistus 54
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) asianomaisten 32 artiklan nojalla 
nimettyjen elinten varmennetut 
tilinpäätöstiedot sellaisina kuin ne on 
määritelty varainhoitoasetuksen 
56 artiklan 5 kohdassa;

a) asianomaisten 32 artiklan nojalla 
nimettyjen elinten varmennetut 
tilinpäätöstiedot sellaisina kuin ne on 
määritelty varainhoitoasetuksen 
59 artiklan 5 kohdassa;

Or. fr

Tarkistus 55
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) hallinnollinen vahvistuslausuma 
sellaisena kuin se on määritelty 
varainhoitoasetuksen 56 artiklan
5 kohdassa;

b) hallinnollinen vahvistuslausuma 
sellaisena kuin se on määritelty 
varainhoitoasetuksen 59 artiklan
5 kohdassa;

Or. fr

Tarkistus 56
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) nimetyn riippumattoman d) nimetyn riippumattoman 
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tarkastuselimen antama tarkastuslausunto, 
jota tarkoitetaan varainhoitoasetuksen 
56 artiklan 5 kohdassa, sekä lausuntoon 
liittyvä tarkastuskertomus, jossa esitetään 
lausunnon kohteena olevan tilivuoden 
osalta tehtyjen tarkastusten havainnot.

tarkastuselimen antama tarkastuslausunto, 
jota tarkoitetaan varainhoitoasetuksen 
59 artiklan 5 kohdassa, sekä lausuntoon 
liittyvä tarkastuskertomus, jossa esitetään 
lausunnon kohteena olevan tilivuoden 
osalta tehtyjen tarkastusten havainnot.

Or. fr

Tarkistus 57
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tekee viimeistään tilikauden 
loppumista seuraavan vuoden huhtikuun 
30 päivänä tilien hyväksymistä koskevan 
päätöksen toimenpideohjelmalle 
28 artiklan nojalla nimettyjen 
asianomaisten elinten osalta. Tilien 
hyväksymistä koskeva päätös kattaa 
esitettyjen tilien täydellisyyden, 
oikeellisuuden ja totuudenmukaisuuden, 
eikä se rajoita mahdollisten myöhempien 
rahoitusoikaisujen soveltamista.

1. Komissio tekee viimeistään tilikauden 
loppumista seuraavan vuoden helmikuun 
28 päivänä tilien hyväksymistä koskevan 
päätöksen toimenpideohjelmalle 
28 artiklan nojalla nimettyjen 
asianomaisten elinten osalta.

Or. fr

Tarkistus 58
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun komissio ehdottaa ekstrapolaatioon 
perustuvaa tai kiinteämääräistä
rahoitusoikaisua, jäsenvaltiolle annetaan 
mahdollisuus kyseisiä aineistoja 
tutkimalla osoittaa, että 

2. Kun komissio ehdottaa rahoitusoikaisua, 
se käynnistää menettelyn sopimukseen 
pääsemiseksi jäsenvaltion kanssa. 
Sovittuaan asiasta komission kanssa 
jäsenvaltio voi rajoittaa tämän tutkimuksen 
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sääntöjenvastaisuus ei tosiasiassa ole niin 
laaja kuin komissio arvioi. Sovittuaan 
asiasta komission kanssa jäsenvaltio voi 
rajoittaa tämän tutkimuksen laajuuden 
aiheelliseen aineiston osaan tai otokseen.
Aineistojen tutkimiseen varattu aika saa 
asianmukaisesti perusteltuja tapauksia 
lukuun ottamatta olla enintään toiset kaksi 
kuukautta 1 kohdassa tarkoitetun kahden 
kuukauden määräajan jälkeen.

laajuuden aiheelliseen aineiston osaan tai 
otokseen. Aineistojen tutkimiseen varattu 
aika saa asianmukaisesti perusteltuja 
tapauksia lukuun ottamatta olla enintään 
toiset kaksi kuukautta 1 kohdassa 
tarkoitetun kahden kuukauden määräajan 
jälkeen. Se voidaan toteuttaa 
riippumattoman kuulemismenettelyn 
mukaisena tarkastuksena.

Or. fr

Tarkistus 59
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos jäsenvaltio ei hyväksy komission 
alustavia päätelmiä, komissio kutsuu 
jäsenvaltion järjestämäänsä kuulemiseen, 
jotta varmistetaan, että kaikki 
asiaankuuluvat tiedot ja huomautukset ovat 
käytettävissä rahoitusoikaisun soveltamista 
koskevien komission päätelmien perustana.

4. Jos jäsenvaltio ei hyväksy komission 
alustavia päätelmiä, komissio kutsuu 
jäsenvaltion järjestämäänsä kuulemiseen, 
jotta varmistetaan, että kaikki 
asiaankuuluvat tiedot ja huomautukset ovat 
käytettävissä rahoitusoikaisun soveltamista 
koskevien komission päätelmien perustana. 
Ellei sopimukseen päästä, nimitetään 
komission ja jäsenvaltion yhteisesti 
sopima riippumaton tilapäinen sovittelija. 
Sovittelun epäonnistuessa komissio ja 
jäsenvaltio sopivat erimielisyytensä 
välimiesmenettelyssä.

Or. fr

Tarkistus 60
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

6. Jos komissio tai Euroopan 
tilintarkastustuomioistuin havaitsee 
komissiolle lähetettyyn tilinpäätökseen 
vaikuttavia sääntöjenvastaisuuksia, niihin 
perustuvalla rahoitusoikaisulla 
pienennetään rahastosta 
toimenpideohjelmalle osoitettua tukea.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 61
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite II – kohta 1.4.4. – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Hallintoviranomaiset toimittavat nämä 
tiedot komissiolle vuotuisessa 
täytäntöönpanokertomuksessa.

Hallintoviranomaiset toimittavat nämä 
tiedot komissiolle täytäntöönpanoa 
koskevassa väliarviointikertomuksessa.

Or. fr

Tarkistus 62
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite II – kohta 1.4.4. – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vuotuista perusraportointia täydennetään 
jäsennellyillä selvityksillä. Komissio 
teettää näitä selvityksiä vähintään kaksi 
kertaa täytäntöönpanokauden aikana.
Selvityksistä saadaan tarkempaa tietoa 
avun saajista, esim. siitä, painottuvatko 
heidän joukossaan tietyt ikäluokat, 
vähemmistöt, tms. Niillä arvioidaan 
muiden luontoissuoritusten kuin tavara-

Vuotuista väliarviointia täydennetään 
jäsennellyillä selvityksillä. Komissio 
teettää näitä selvityksiä vähintään kaksi 
kertaa täytäntöönpanokauden aikana. 
Selvityksistä saadaan tarkempaa tietoa 
avun saajista, esim. siitä, painottuvatko 
heidän joukossaan tietyt ikäluokat, 
vähemmistöt, tms. Niillä arvioidaan 
muiden luontoissuoritusten kuin tavara-
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avun – esimerkiksi vapaaehtoistyön ja 
palvelujen – merkitystä loppukäyttäjien 
kannalta ja ohjelman vaikutuksia heihin.
On odotettavissa, että näitä tietoja saadaan 
vain valistuneen arvauksen kautta, koska 
useissa tapauksissa loppukäyttäjän 
nimettömyys voi olla ennakkoedellytys 
sille, että tämä voi hyväksyä tuen.
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