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Muudatusettepanek 64
Milan Cabrnoch

Seadusandliku resolutsiooni projekt
0

Seadusandliku resolutsiooni projekt Tagasilükkamise ettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. en

Selgitus

There is certainly an urgent need to provide help and assistance to the most deprived across 
the European Union, we believe however, that measures of this type are better and more 
efficiently delivered by individual Member States through their national social programmes, 
and their regional and local authorities, who are best placed to identify and meet the needs of 
deprived people and children in their countries. The EU cohesion policy should concentrate 
on activating measures and contribute to tackling poverty through European Social Fund 
(ESF) programmes to help disadvantaged people enter employment. We believe that proposal 
is inconsistent with the principle of subsidiarity. Furthermore we doubt efficiency of this 
mechanism, are afraid of additional bureaucratic structures and effects of such a re-
distribution. 

Muudatusettepanek 65
Sylvie Guillaume

Ettepanek võtta vastu määrus
Jaotis 0

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek Ettepanek

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS

mis käsitleb Euroopa abifondi enim 
puudustkannatavate isikute jaoks

mis käsitleb Euroopa toiduabifondi enim 
puudustkannatavate isikute jaoks

Or. fr
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Muudatusettepanek 66
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartat, eriti selle artikleid 1 ja 
24, 34,

Or. en

Muudatusettepanek 67
Emer Costello

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse Eurofoundi (2012), 
kolmandat Euroopa elukvaliteedi 
uuringut „Elukvaliteet Euroopas: kriisi 
mõju”,

Or. en

Muudatusettepanek 68
Emer Costello

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse Eurofoundi (2012) 
kodumajapidamiste võlakoormuse 
nõustamisteenust Euroopa Liidus,

Or. en



AM\928565ET.doc 5/146 PE506.141v01-00

ET

Muudatusettepanek 69
Frédéric Daerden

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 70
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(1) Toiduainete ja 
põllumajandustoodetega varustamisel 
ning enim puudustkannatavate isikutele 
suunatud abil on suur väärtus ning 
arvestades, et Euroopa Ülemkogu 17. juuni 
2010. aasta järeldustes, millega võeti vastu 
liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia, seadsid liit ja 
liikmesriigid eesmärgiks vähendada 
2020. aastaks vähemalt 20 miljoni võrra 
nende inimeste arvu, kes elavad vaesuse ja 
sotsiaalse tõrjutuse ohus.

Or. fr
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Muudatusettepanek 71
Inês Cristina Zuber

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) Vastavalt strateegiale „Euroopa 2020” 
vastu võetud määratlusele oli 2011. aastal 
arvestuslikult 24,2 % Euroopa 
elanikkonnast vaesuse ja/või sotsiaalse 
tõrjutuse ohus (ligikaudu 119,6 miljonit 
inimest EL-27 riikides), kellest 25 miljonit 
olid lapsed. Riikides, kus rakendatakse 
niinimetatud kokkuhoiupoliitika 
meetmeid, materiaalset puudust 
kannatavate inimeste arv suureneb 
drastiliselt 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, 
mistõttu on Euroopa abifondil enim 
puudustkannatavate isikute jaoks selles 
kontekstis oluline tähendus.

Or. pt

Muudatusettepanek 72
Marije Cornelissen

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 

(2) Nende isikute arv, kes kannatavad 
Euroopa Liidus materiaalse puuduse või 
isegi ränga materiaalse puuduse all, 
suureneb ning nad on liiga tõrjutud, et 
saada kasu määruse (EL) nr 
[…vaesusevastast võitlust käsitlev määrus] 
ja eelkõige määruse (EL) nr […Euroopa 
Sotsiaalfondi käsitlev määrus] kohastest 
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tööturule tagasitoomise meetmetest. tavapärastest tööturule tagasitoomise 
meetmetest. Samal ajal on selline areng 
vastuolus Euroopa Liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegias sätestatud eesmärgiga.

Or. en

Muudatusettepanek 73
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

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 ja 
toidupuuduse või isegi ränga materiaalse 
ja toidupuuduse 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.

Or. fr

Muudatusettepanek 74
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 
rõhutatakse, et Euroopa Liit rajaneb 
sellistel väärtustel nagu inimväärikuse 
austamine, vabadus, demokraatia, 
võrdsus, õigusriik ja inimõiguste, kaasa 
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arvatud vähemuste hulka kuuluvate 
isikute õiguste austamine.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Verónica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Tuleb pidada silmas asjaolu, et 
eesmärk vähendada vaesuse ja sotsiaalse 
tõrjutuse riskis elavate inimeste arvu 
vähemalt 20 miljoni võrra on esimene 
samm strateegia „Euroopa 2020” 
ülejäänud eesmärkide saavutamiseks.

Or. es

Muudatusettepanek 76
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Vaesus või sotsiaalne tõrjutus 
ohustasid 2010. aastal peaaegu veerandit 
Euroopa Liidu rahvastikust (119,6 
miljonit). See on peaaegu 4 miljonit 
inimest enam kui 2009. aastal. Sellest 
119,6 miljonist inimesest sõltub 18 
miljonit peaaegu igapäevaselt 
toiduabipakkidest või vabatahtlike 
ühenduste jagatavast toidust.

Or. fr
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Muudatusettepanek 77
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 b) Euroopa Liidu lepingu artiklis 6 
rõhutatakse, et liit tunnustab Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas sätestatud õigusi, 
vabadusi ja põhimõtteid.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Verónica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 b) ELis ohustab sotsiaalne tõrjutus 
ligikaudu 120 miljonit inimest, kuna nad 
on märkimisväärses vaesusohus, 
kannatavad tõsist materiaalset puudust 
või elavad väga madala tööhõivega 
leibkondades.

Or. es

Muudatusettepanek 79
Verónica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 c) Haavatavate ja väikese sissetulekuga 
rühmade kõrvalejäetuse ning vaesuse ja 
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sotsiaalse tõrjutuse riski suurenemise 
ennetamiseks tuleb rakendada aktiivse 
kaasamise strateegiaid, kvaliteetseid 
taskukohaseid teenuseid ja 
tööotsimisviise. 

Or. es

Muudatusettepanek 80
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 174 on sätestatud, et selleks, et 
edendada oma igakülgset harmoonilist 
arengut, töötab liit välja ja rakendab 
meetmeid majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse 
tugevdamiseks.

(3) Kaheksa protsenti Euroopa Liidu 
kodanikest elab ränga materiaalse 
puuduse tingimustes ning neil ei ole 
võimalik elada väärikat elu. Vaesus ja 
sotsiaalne tõrjutus ei ole kogu Euroopa 
Liidu ulatuses ühetaoliselt jaotunud, 
olukord erineb liikmesriigiti. Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklis 174 on 
sätestatud, et selleks, et edendada oma 
igakülgset harmoonilist arengut, töötab liit 
välja ja rakendab meetmeid majandusliku, 
sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
tugevdamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

vähendamisele liidus, toetades riiklikke 
kavasid, millega leevendatakse
toidupuudust, vähendatakse toiduainete 
raiskamist ja selle kaudu negatiivset 
kliimamõju.

Or. fi

Muudatusettepanek 82
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 83
Sylvie Guillaume

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

puudustkannatavatele isikutele 
mitterahalist abi.

Or. fr

Muudatusettepanek 84
Sergio Gutiérrez Prieto

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 85
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

mitterahalist abi.

Or. en

Muudatusettepanek 86
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Kõnealuse abifondi pakutav sümboolne kogus peaks eelkõige keskenduma erakorralise 
toiduabi pakkumisele. Siiski ei tohi kõnealust abifondi näha liikmesriikide võimalusena, mille 
abil alandada vaesuse kaotamise ja sotsiaalse taasintegreerimise riiklike programmide 
eelarvet, see jääb liikmesriikide vastutusalasse.

Muudatusettepanek 87
Niccolò Rinaldi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 88
Sergio Gutiérrez Prieto

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 89
Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Selgitus

Hispaaniakeelses versioonis on tekkinud probleem sõna „homelessness” tõlkega.

Muudatusettepanek 90
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Liit on alates 1987. aastast 
pakkunud oma enim 
puudustkannatavatele kodanikele otsest 
toiduabi põllumajandusvarudest. See on 
viinud olukorrani, kus arvestatav hulk 
abisaajaid on muutunud sõltuvaks enim 
puudustkannatavate inimeste toiduabist. 
Abifond peaks arvestama sõltuvust liidu 
eelnevatest enim puudustkannatavate 
isikute toiduga varustamise 
programmidest.

Or. en

Muudatusettepanek 91
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
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Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Abifond ei saa asendada 
liikmesriikide valitsuste strateegiaid, et 
vähendada erakorralise toiduabi vajadust 
ning arendada näljahäda, vaesuse ja 
sotsiaalse tõrjutuse täieliku kaotamise 
jätkusuutlikke eesmärke ja poliitikat. 

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peavad jätkuvalt arendama pikaajalisi jätkusuutlikke projekte, et kaotada 
vaesus, puudus ja sotsiaalne tõrjutus. Nimetatud vastutust ei saa kuidagi asendada või 
vähendada Euroopa fondide vahendite kasutamisega.

Muudatusettepanek 92
Sergio Gutiérrez Prieto

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Arvestades vaesuse ja sotsiaalse 
tõrjutuse riskis elavate inimeste arvu 
suurenemist ning asjaolu, et see tõus 
järgnevatel aastatel jätkub, tuleb 
suurendada fondi rahastamiseks 
ettenähtud vahendeid mitmeaastase 
finantsraamistiku raames.

Or. es

Muudatusettepanek 93
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Abifond peaks toetama kõiki toidu-
või tarbekaupade annetusi soodustavaid 
avalik-õiguslikke ja eraõiguslikke algatusi 
ning koostöid.

Or. fr

Muudatusettepanek 94
Alejandro Cercas, Sergio Gutiérrez Prieto

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Fond peab panustama liikmesriikide 
pingutustesse kodutute inimeste sügava 
materiaalse puuduse lõpetamiseks, 
kooskõlas parlamendi 14. septembri 2011. 
aasta resolutsiooniga.

Or. es

Muudatusettepanek 95
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 b) ELis raisatakse igal aastal 90 
miljonit tonni toitu, millest oluline osa ei 
ole riknenud ning kõlbab tarbimiseks. 
Paljud abisaajad juba saavad toitu mujalt 
kui ELi abist, nagu kohalikest või 
piirkondlikest kaubahallidest, 
põllumajandustootjatelt, restoranidelt jne, 
mis pakuvad abi enim 
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puudustkannatavatele isikutele ning 
samal ajal hoiavad ära toidu raiskamist. 
Vaatamata sellele, et ELi muud 
programmid toetavad toidu raiskamise 
minimeerimise pingutusi, peaks 
kõnealune abifond toetama nimetatud 
kohalike toidutarneahelate arengut ja 
neid tugevdama, vähendades seeläbi toidu 
raiskamist. 

Or. en

Muudatusettepanek 96
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Need sätted tagavad, et toetatav tegevus 
on kooskõlas kohaldatavate liidu ja riiklike 
õigusaktidega, eelkõige seoses nende 
kaupade ohutusega, mida jaotatakse enim 
puudustkannatavatele isikutele.

(6) Need sätted tagavad, et toetatav tegevus 
on kooskõlas kohaldatavate liidu ja riiklike 
õigusaktidega, eelkõige seoses nende 
toiduainete ohutusega, mida jaotatakse 
enim puudustkannatavatele isikutele.

Or. fi

Muudatusettepanek 97
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Need sätted tagavad, et toetatav tegevus 
on kooskõlas kohaldatavate liidu ja riiklike 
õigusaktidega, eelkõige seoses nende 
kaupade ohutusega, mida jaotatakse enim 
puudustkannatavatele isikutele.

(6) Need sätted tagavad, et toetatav tegevus 
on kooskõlas kohaldatavate liidu ja riiklike 
õigusaktidega, eelkõige seoses nende 
kaupade ohutusega, mida jaotatakse enim 
puudustkannatavatele isikutele, ning 
eelkõige Euroopa Sotsiaalfondi artikliga 
3.
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Or. en

Muudatusettepanek 98
Sylvie Guillaume

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Need sätted tagavad, et toetatav tegevus 
on kooskõlas kohaldatavate liidu ja riiklike 
õigusaktidega, eelkõige seoses nende 
kaupade ohutusega, mida jaotatakse enim
puudustkannatavatele isikutele.

(6) Need sätted tagavad, et toetatav tegevus 
on kooskõlas kohaldatavate liidu ja riiklike 
õigusaktidega, eelkõige seoses nende 
toiduainete ohutusega, mida jaotatakse 
puudustkannatavatele isikutele.

Or. fr

Muudatusettepanek 99
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Need sätted tagavad, et toetatav tegevus 
on kooskõlas kohaldatavate liidu ja riiklike 
õigusaktidega, eelkõige seoses nende 
kaupade ohutusega, mida jaotatakse enim 
puudustkannatavatele isikutele.

(6) Need sätted tagavad, et toetatav tegevus 
on kooskõlas kohaldatavate liidu ja riiklike 
õigusaktidega, eelkõige seoses nende 
kaupade ohutusega ja nende toiduainete 
kvaliteediga, mida jaotatakse enim 
puudustkannatavatele isikutele.

Or. fr

Muudatusettepanek 100
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Need sätted tagavad, et toetatav tegevus 
on kooskõlas kohaldatavate liidu ja riiklike 
õigusaktidega, eelkõige seoses nende 
kaupade ohutusega, mida jaotatakse enim 
puudustkannatavatele isikutele.

(6) Need sätted tagavad, et toetatav tegevus 
on kooskõlas kohaldatavate liidu ja riiklike 
õigusaktidega, eelkõige seoses nende 
kaupade ohutusega ja nende toiduainete 
kvaliteediga, mida jaotatakse enim 
puudustkannatavatele isikutele.

Or. fr

Muudatusettepanek 101
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Need sätted tagavad, et toetatav tegevus 
on kooskõlas kohaldatavate liidu ja riiklike 
õigusaktidega, eelkõige seoses nende 
kaupade ohutusega, mida jaotatakse enim 
puudustkannatavatele isikutele.

(6) Need sätted tagavad, et toetatav tegevus 
on kooskõlas kohaldatavate liidu ja riiklike 
õigusaktidega, eelkõige seoses nende 
kaupade ohutusega ja nende toiduainete 
kvaliteediga, mida jaotatakse enim 
puudustkannatavatele isikutele.

Or. fr

Muudatusettepanek 102
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Et sätestada sobiv finantsraamistik, 
peaks komisjon rakendusaktidega 
kehtestama koguvahendite iga-aastase 
jaotuse liikmesriikide kaupa, kasutades 
objektiivset ja läbipaistvat meetodit, mis 
kajastab vaesuse ja materiaalse puudusega 
seotud erinevusi.

(7) Et sätestada sobiv finantsraamistik, 
peaks komisjon rakendusaktidega 
kehtestama koguvahendite iga-aastase 
jaotuse programmis osalevate
liikmesriikide kaupa, kasutades 
objektiivset ja läbipaistvat meetodit, mis 
kajastab vaesuse ja materiaalse puudusega 
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seotud erinevusi ja meetmeid abisaajate 
sõltuvuse puhul liidu eelnevatest enim 
puudustkannatavate isikute toiduga 
varustamise programmidest.

Or. en

Muudatusettepanek 103
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Et sätestada sobiv finantsraamistik, 
peaks komisjon rakendusaktidega 
kehtestama koguvahendite iga-aastase 
jaotuse liikmesriikide kaupa, kasutades 
objektiivset ja läbipaistvat meetodit, mis 
kajastab vaesuse ja materiaalse 
puudusega seotud erinevusi.

(7) Et sätestada sobiv finantsraamistik, 
peaks komisjon rakendusaktidega 
kehtestama koguvahendite iga-aastase 
jaotuse liikmesriikide kaupa, kasutades 
objektiivset ja läbipaistvat meetodit, mis 
kasutab näitajaid nagu suhteline 
vaesuspiir.

Or. fr

Muudatusettepanek 104
Sergio Gutiérrez Prieto

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Et sätestada sobiv finantsraamistik, 
peaks komisjon rakendusaktidega 
kehtestama koguvahendite iga-aastase 
jaotuse liikmesriikide kaupa, kasutades 
objektiivset ja läbipaistvat meetodit, mis 
kajastab vaesuse ja materiaalse puudusega 
seotud erinevusi.

(7) Et sätestada sobiv finantsraamistik, 
peaks komisjon rakendusaktidega 
kehtestama koguvahendite iga-aastase 
jaotuse liikmesriikide kaupa, kasutades 
objektiivset ja läbipaistvat meetodit, mis 
kajastab vaesuse ja materiaalse puudusega 
seotud erinevusi, nagu näiteks suhteline 
vaesuspiir.

Or. es
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Muudatusettepanek 105
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Et sätestada sobiv finantsraamistik, 
peaks komisjon rakendusaktidega 
kehtestama koguvahendite iga-aastase 
jaotuse liikmesriikide kaupa, kasutades 
objektiivset ja läbipaistvat meetodit, mis 
kajastab vaesuse ja materiaalse puudusega 
seotud erinevusi.

(7) Et sätestada sobiv finantsraamistik, 
peaks komisjon rakendusaktidega 
kehtestama koguvahendite iga-aastase 
jaotuse liikmesriikide kaupa, kasutades 
objektiivset ja läbipaistvat meetodit, mis 
kajastab vaesuse, suhtelise vaesuse ja 
materiaalse puudusega seotud erinevusi.

Or. fr

Muudatusettepanek 106
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Et sätestada sobiv finantsraamistik, 
peaks komisjon rakendusaktidega 
kehtestama koguvahendite iga-aastase 
jaotuse liikmesriikide kaupa, kasutades 
objektiivset ja läbipaistvat meetodit, mis 
kajastab vaesuse ja materiaalse puudusega 
seotud erinevusi.

(7) Et sätestada sobiv finantsraamistik, 
peaks komisjon rakendusaktidega 
kehtestama koguvahendite iga-aastase 
jaotuse liikmesriikide kaupa, kasutades 
objektiivset ja läbipaistvat meetodit, mis 
kajastab vaesuse ja materiaalse puudusega 
seotud erinevusi igas liikmesriigis, võttes 
sealjuures arvesse iga liikmesriigi puhul 
isikute arvu, keda võib käsitleda enim 
puudustkannatavatena, ning 
toiduabiprogrammis osalenud 
liikmesriikidele eraldatud summasid.

Or. fr
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Muudatusettepanek 107
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Iga liikmesriigi rakenduskavas peaks 
olema määratletud ja põhjendatud, milliste 
materiaalse puuduse vormidega 
tegeletakse, ning kirjeldatud enim 
puudustkannatavatele isikutele antava abi
eesmärgid ja vormid, mida riiklike kavade 
kaudu toetatakse. Rakenduskava peaks 
hõlmama ka elemente, mis on vajalikud, et 
tagada kava tulemuslik ja tõhus 
rakendamine.

(8) Iga liikmesriigi rakenduskavas peaks 
olema määratletud ja põhjendatud, milliste 
materiaalse puuduse vormidega 
tegeletakse, ning kirjeldatud enim 
puudustkannatavatele isikutele antava 
toiduabi eesmärgid ja vormid, mida 
riiklike kavade kaudu toetatakse. 
Rakenduskava peaks hõlmama ka 
elemente, mis on vajalikud, et tagada kava 
tulemuslik ja tõhus rakendamine. 

Or. fi

Muudatusettepanek 108
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Iga liikmesriigi rakenduskavas peaks 
olema määratletud ja põhjendatud, milliste 
materiaalse puuduse vormidega 
tegeletakse, ning kirjeldatud enim 
puudustkannatavatele isikutele antava abi 
eesmärgid ja vormid, mida riiklike kavade 
kaudu toetatakse. Rakenduskava peaks 
hõlmama ka elemente, mis on vajalikud, et 
tagada kava tulemuslik ja tõhus 
rakendamine.

(8) Abifondis osaleda otsustanud 
liikmesriikide rakenduskavas peaks olema 
määratletud ja põhjendatud, milliste 
materiaalse puuduse vormidega 
tegeletakse, ning kirjeldatud enim 
puudustkannatavatele isikutele antava abi 
eesmärgid ja vormid, mida riiklike kavade 
kaudu toetatakse. Rakenduskava peaks 
hõlmama ka elemente, mis on vajalikud, et 
tagada kava tulemuslik ja tõhus 
rakendamine, pöörates erilist tähelepanu 
toidu raiskamise vähendamisele ja 
kohalike toidutarneahelate tugevdamisele.

Or. en
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Muudatusettepanek 109
Sylvie Guillaume

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Iga liikmesriigi rakenduskavas peaks 
olema määratletud ja põhjendatud, milliste 
materiaalse puuduse vormidega 
tegeletakse, ning kirjeldatud enim
puudustkannatavatele isikutele antava abi 
eesmärgid ja vormid, mida riiklike kavade 
kaudu toetatakse. Rakenduskava peaks 
hõlmama ka elemente, mis on vajalikud, et 
tagada kava tulemuslik ja tõhus 
rakendamine.

(8) Iga liikmesriigi rakenduskavas peaks 
olema määratletud ja põhjendatud, milliste 
materiaalse puuduse vormidega 
tegeletakse, ning kirjeldatud 
puudustkannatavatele isikutele antava abi 
eesmärgid ja vormid, mida riiklike kavade 
kaudu toetatakse. Rakenduskava peaks 
hõlmama ka elemente, mis on vajalikud, et 
tagada kava tulemuslik ja tõhus 
rakendamine.

Or. fr

Muudatusettepanek 110
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Iga liikmesriigi rakenduskavas peaks 
olema määratletud ja põhjendatud, milliste 
materiaalse puuduse vormidega 
tegeletakse, ning kirjeldatud enim 
puudustkannatavatele isikutele antava abi 
eesmärgid ja vormid, mida riiklike kavade 
kaudu toetatakse. Rakenduskava peaks 
hõlmama ka elemente, mis on vajalikud, et 
tagada kava tulemuslik ja tõhus 
rakendamine.

(8) Iga liikmesriigi rakenduskavas peaks 
olema määratletud ja põhjendatud, milliste 
materiaalse puuduse vormidega 
tegeletakse, ning kirjeldatud enim 
puudustkannatavatele isikutele antava abi 
eesmärgid ja vormid, mida riiklike kavade 
kaudu toetatakse. Liikmesriigid peaksid 
esmalt keskenduma sellele, et toiduabile 
oleks juurdepääs. Rakenduskava peaks 
hõlmama ka elemente, mis on vajalikud, et 
tagada kava tulemuslik ja tõhus 
rakendamine.

Or. en
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Muudatusettepanek 111
Sergio Gutiérrez Prieto

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Iga liikmesriigi rakenduskavas peaks 
olema määratletud ja põhjendatud, milliste 
materiaalse puuduse vormidega 
tegeletakse, ning kirjeldatud enim 
puudustkannatavatele isikutele antava abi 
eesmärgid ja vormid, mida riiklike kavade 
kaudu toetatakse. Rakenduskava peaks 
hõlmama ka elemente, mis on vajalikud, et 
tagada kava tulemuslik ja tõhus 
rakendamine.

(8) Iga liikmesriigi rakenduskavas peaks 
olema määratletud ja põhjendatud, milliste 
materiaalse puuduse vormidega 
tegeletakse, ning kirjeldatud enim 
puudustkannatavatele isikutele antava abi 
eesmärgid ja vormid, mida riiklike kavade 
kaudu toetatakse. Juurdepääs toidule on 
esimene puuduse vorm, millega 
liikmesriigid peaksid tegelema. 
Rakenduskava peaks hõlmama ka 
elemente, mis on vajalikud, et tagada selle 
tulemuslik ja tõhus rakendamine.

Or. es

Muudatusettepanek 112
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Iga liikmesriigi rakenduskavas peaks 
olema määratletud ja põhjendatud, milliste 
materiaalse puuduse vormidega 
tegeletakse, ning kirjeldatud enim 
puudustkannatavatele isikutele antava abi 
eesmärgid ja vormid, mida riiklike kavade 
kaudu toetatakse. Rakenduskava peaks 
hõlmama ka elemente, mis on vajalikud, et 
tagada kava tulemuslik ja tõhus 
rakendamine.

(8) Iga liikmesriigi rakenduskavas peaks 
olema määratletud ja põhjendatud, milliste 
materiaalse puuduse vormidega 
tegeletakse, pidades prioriteetseks 
toidupuudust, ning kirjeldatud enim 
puudustkannatavatele isikutele antava abi 
eesmärgid ja vormid, mida riiklike kavade 
kaudu toetatakse. Rakenduskava peaks 
hõlmama ka elemente, mis on vajalikud, et 
tagada kava tulemuslik ja tõhus 
rakendamine.

Or. fr
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Muudatusettepanek 113
Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Iga liikmesriigi rakenduskavas peaks 
olema määratletud ja põhjendatud, milliste 
materiaalse puuduse vormidega 
tegeletakse, ning kirjeldatud enim 
puudustkannatavatele isikutele antava abi 
eesmärgid ja vormid, mida riiklike kavade 
kaudu toetatakse. Rakenduskava peaks 
hõlmama ka elemente, mis on vajalikud, et 
tagada kava tulemuslik ja tõhus 
rakendamine.

(8) Iga liikmesriigi rakenduskavas peaks 
olema määratletud ja põhjendatud, milliste 
materiaalse puuduse vormidega 
tegeletakse, pidades prioriteetseks eluks 
vajalike toiduainete ja tarbekaupadega 
varustamist, ning kirjeldatud enim 
puudustkannatavatele isikutele antava abi 
eesmärgid ja vormid, mida riiklike kavade 
kaudu toetatakse. Rakenduskava peaks 
hõlmama ka elemente, mis on vajalikud, et 
tagada kava tulemuslik ja tõhus 
rakendamine.

Or. fr

Selgitus

Toidu ja tarbekaupadega varustamine peab võrreldes teiste tegevustega olema prioriteetne, 
tagamaks 43 miljonile eurooplasele, kes ei suuda end ise piisaval või sobival määral toita, 
minimaalse eluks vajaliku.

Muudatusettepanek 114
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe 
Boulland

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Iga liikmesriigi rakenduskavas peaks 
olema määratletud ja põhjendatud, milliste 
materiaalse puuduse vormidega 
tegeletakse, ning kirjeldatud enim 
puudustkannatavatele isikutele antava abi 
eesmärgid ja vormid, mida riiklike kavade 
kaudu toetatakse. Rakenduskava peaks 
hõlmama ka elemente, mis on vajalikud, et 

(8) Iga liikmesriigi rakenduskavas peaks 
olema määratletud ja põhjendatud, milliste 
materiaalse puuduse vormidega 
tegeletakse, pidades prioriteetseks 
toidupuudust, ning kirjeldatud enim 
puudustkannatavatele isikutele antava abi 
eesmärgid ja vormid, mida riiklike kavade 
kaudu toetatakse. Rakenduskava peaks 
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tagada kava tulemuslik ja tõhus 
rakendamine.

hõlmama ka elemente, mis on vajalikud, et 
tagada kava tulemuslik ja tõhus 
rakendamine.

Or. fr

Muudatusettepanek 115
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Liikmesriikide osalemine abifondis 
peaks olema vabatahtlik.

Or. en

Muudatusettepanek 116
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Abifondi tulemuslikkuse 
suurendamiseks, eelkõige siseriiklike olude 
arvesse võtmiseks, on asjakohane sätestada 
rakenduskava võimaliku muutmise 
menetlus.

(9) Abifondi tulemuslikkuse 
suurendamiseks ja Euroopa Sotsiaalfondi 
vahenditega parima koostoime 
tagamiseks, eelkõige siseriiklike olude 
võimalike muutuste arvesse võtmiseks, on 
asjakohane sätestada rakenduskava 
võimaliku muutmise menetlus.

Or. en

Muudatusettepanek 117
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Riikide poliitiliste valikute 
austamiseks peaks abifondi erinevates 
eesmärkides osalemine olema 
liikmesriikidele vabatahtlik.

Or. en

Muudatusettepanek 118
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Kogemuste ja parimate tavade 
vahetamine loob märkimisväärse 
lisaväärtuse ning komisjon peaks 
hõlbustama nende levitamist.

(10) Sotsiaalne innovatsioon ning
kogemuste ja parimate tavade vahetamine 
loob märkimisväärse lisaväärtuse, eelkõige 
ELi ja teisi riiklikke toetusi või abi 
kasutatavate organisatsioonide ja nende 
vahel, kes neid toetusi ei kasuta, ning 
komisjon peaks hõlbustama nende 
levitamist ja edendamist, ning selle suhtes 
tuleks rakendada tehnilist abi nagu on 
sätestatud Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide (edaspidi ESI 
fondid) ühissätete määruse artiklis 108.

Or. en

Muudatusettepanek 119
Verónica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Kogemuste ja parimate tavade 
vahetamine loob märkimisväärse 
lisaväärtuse ning komisjon peaks 

(10) Kogemuste ja parimate tavade 
vahetamine loob märkimisväärse 
lisaväärtuse ning komisjon peaks 
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hõlbustama nende levitamist. hõlbustama nende levitamist. Kogemuste 
vahetamine aitab ühiseid probleeme 
kergemini tuvastada ja lahendada, 
mistõttu on asjaomaste organisatsioonide 
aktiivne osalus vajalik.

Or. es

Muudatusettepanek 120
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Kogemuste ja parimate tavade 
vahetamine loob märkimisväärse 
lisaväärtuse ning komisjon peaks 
hõlbustama nende levitamist.

(10) Kogemuste ja parimate tavade 
vahetamine loob märkimisväärse 
lisaväärtuse ning komisjon peaks 
hõlbustama nende edendamist ja
levitamist.

Or. fr

Muudatusettepanek 121
Sergio Gutiérrez Prieto

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 kaasatud 
kodanikuorganisatsioonidega koostöös 
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 
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kokku teisiti.

Or. es

Muudatusettepanek 122
Sylvie Guillaume

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Selleks et parandada iga rakenduskava 
kvaliteeti ja ülesehitust ning hinnata 
abifondi tulemuslikkust ja tõhusust, tuleks 
teha eel- ja järelhindamisi. Lisaks 
nimetatud hindamistele tuleks korraldada 
uuringuid, mis hõlmavad rakenduskava 
raames abi saanud enim
puudustkannatavaid isikuid, ning vajaduse 
korral viia hindamisi läbi ka rakenduskava 
tööperioodi jooksul. Seoses sellega tuleks 
täpsustada liikmesriikide ja komisjoni 
ülesanded.

(12) Selleks et parandada iga rakenduskava 
kvaliteeti ja ülesehitust ning hinnata 
abifondi tulemuslikkust ja tõhusust, tuleks 
teha eel- ja järelhindamisi. Lisaks 
nimetatud hindamistele tuleks korraldada 
uuringuid, mis hõlmavad rakenduskava 
raames abi saanud puudustkannatavaid 
isikuid, ning vajaduse korral viia hindamisi 
läbi ka rakenduskava tööperioodi jooksul.
Seoses sellega tuleks täpsustada 
liikmesriikide ja komisjoni ülesanded.

Or. fr

Muudatusettepanek 123
Sergio Gutiérrez Prieto

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Selleks et parandada iga rakenduskava 
kvaliteeti ja ülesehitust ning hinnata 
abifondi tulemuslikkust ja tõhusust, tuleks 
teha eel- ja järelhindamisi. Lisaks 
nimetatud hindamistele tuleks korraldada 
uuringuid, mis hõlmavad rakenduskava 
raames abi saanud enim 
puudustkannatavaid isikuid, ning 
vajaduse korral viia hindamisi läbi ka 

(12) Selleks et parandada iga rakenduskava 
kvaliteeti ja ülesehitust ning hinnata 
abifondi tulemuslikkust ja tõhusust, tuleks 
teha eel- ja järelhindamisi. Lisaks 
nimetatud hindamistele tuleks korraldada 
uuringuid nimetatud programmide mõju 
kohta suhtelise vaesuse näitajatele igas 
liikmesriigis. Seoses sellega tuleks 
täpsustada liikmesriikide ja komisjoni 
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rakenduskava tööperioodi jooksul. Seoses 
sellega tuleks täpsustada liikmesriikide ja 
komisjoni ülesanded.

ülesanded.

Or. es

Muudatusettepanek 124
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Toiduabi jagamine on hea 
võimalus saada kontakti vähem 
kindlustatud inimestega ning uurida 
nende elutingimusi, vaesuse põhjusi ning 
muu abi vajadust, seepärast tuleks seda 
sobivates osades kasutada nimetatud 
teabe kogumiseks, kuid samas austades 
privaatsust ja andmekaitset.

Or. fi

Muudatusettepanek 125
Emer Costello

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Nende hindamiste läbiviimisel, 
mida täiendavad uuringud enim 
puudustkannatavate isikute kohta, tuleks 
silmas pidada, et puudus on kompleksne 
mõiste, mida on keeruline mõista, kui 
kasutada väikest näitajate arvu, kuna see 
võib olla eksitav ning seetõttu põhjustada 
ebaefektiivset poliitikat. 

Or. en
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Muudatusettepanek 126
Emer Costello

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 b) Nagu rõhutatakse Eurofoundi 
(2012) kolmandas Euroopa elukvaliteedi 
uuringus – materiaalse puuduse 
mõõtmisel ELis pööratakse tähelepanu 
võimetusele endale lubada kaupu, mida 
peetakse oluliseks vaatamata sellele, mida 
inimesed omavad ja kui palju nad 
teenivad. Puuduse indeks võimaldab anda 
täpsemat hinnangut kodumajapidamiste 
materiaalse puuduse näitajatele, nagu 
sissetulekute tase, sissetulekute 
ebavõrdsus, võime ots-otsaga kokku tulla, 
võlgnevused ja rahulolu elustandardiga, 
mida tuleks puuduse indeksi arengu 
puhul arvesse võtta.

Or. en

Muudatusettepanek 127
Sergio Gutiérrez Prieto

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Kodanikel on õigus teada, kuidas liidu 
rahalisi vahendeid investeeritakse ja 
millised on tulemused. Abifondi saavutusi 
käsitleva teabe ulatuslikuks levitamiseks 
ning selleks, et tagada juurdepääs 
rahastamisvõimalustele ja nende 
läbipaistvus, tuleks sätestada 
üksikasjalikud eeskirjad teabe- ja 
teabevahetusmeetmete kohta, eelkõige 
liikmesriikide ja toetusesaajate kohustuste 

(13) Kodanikel on õigus teada, kuidas liidu 
rahalisi vahendeid investeeritakse ja 
millised on tulemused. Abifondi saavutusi 
käsitleva teabe ulatuslikuks levitamiseks 
ning rahastamisvõimalustele juurdepääsu 
ja nende läbipaistvuse tagamiseks, tuleks 
sätestada üksikasjalikud eeskirjad teabe- ja 
teabevahetusmeetmete kohta, eelkõige 
liikmesriikide ja toetusesaajate kohustuste
nagu ka rahastamiskõlblikkuse 
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kohta. kriteeriumite osas.

Or. es

Muudatusettepanek 128
Frédéric Daerden

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 129
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(15) Et tugevdada solidaarsust ja liidu
vahendite mitmekordistavat mõju, on vaja 
kehtestada abifondist rahastatavate 
rakenduskavade asjakohane
kaasrahastamismäär, mis võtaks arvesse 
liikmesriikide olukorda, kes seisavad 
silmitsi ajutiste eelarveprobleemidega.

Or. en

Muudatusettepanek 130
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(15) Abifond rahastab rakenduskavasid 
100 % ulatuses. Abifondi olemasolu ei 
mõjuta liikmesriikide kohustust 
rakendada riiklikke strateegiaid vaesuse 
vastu võitlemisel. Samuti peab 
liikmesriikidel olema võimalik rahaliselt 
panustada abifondist rahastatud 
tegevustesse.

Or. fr

Muudatusettepanek 131
Sylvie Guillaume

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(15) Et tugevdada liidu vahendite 
mitmekordistavat mõju, on vaja kehtestada 
abifondist rahastatavate rakenduskavade 
kaasrahastamismäär ning kavandada selle 
suurenemine, võttes arvesse liikmesriikide 
olukorda, kes seisavad silmitsi ajutiste 
eelarveprobleemidega.

Or. fr

Muudatusettepanek 132
Sergio Gutiérrez Prieto

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Et tugevdada liidu vahendite (15) On vaja, et fondi rahastaks täielikult 
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mitmekordistavat mõju, on vaja 
kehtestada abifondist rahastatavate 
rakenduskavade maksimaalne 
kaasrahastamismäär, mis võtaks arvesse 
liikmesriikide olukorda, kes seisavad 
silmitsi ajutiste eelarveprobleemidega.

Euroopa Liit.

Or. es

Muudatusettepanek 133
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marielle de 
Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa 
i Balcells, Liam Aylward

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(15) Abifonde enim vajavad liikmesriigid 
suudavad kõige vähem tõenäoliselt endale 
lubada kaasrahastamise meetmeid, 
seetõttu peaks abifondi kogu ulatuses 
rahastama EL, et tagada abifondi suurim 
võimalik kasutamine.

Or. en

Selgitus

Abifondi eesmärk on pakkuda erakorralist abi inimestele, kes seda kiiremas korras vajavad. 
Seetõttu on mõttekas, et EL rahastab kogu ulatuses. See tagaks abifondile võrdse juurdepääsu 
kõigile ELi kodanikele olenemata nende liikmesriigi eelarveseisundist.

Muudatusettepanek 134
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Abifond ei asenda mingil juhul 
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liikmesriikide vastutust oma peamise 
ülesande täitmisel vaesuse kaotamisel. 

Or. en

Muudatusettepanek 135
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Abifondiga seotud abikõlblikkuse 
perioodi, toimingute ja kulude suhtes 
tuleks kogu Euroopa Liidus kohaldada 
ühtseid ja õiglaseid eeskirju.
Abikõlblikkuse tingimustes -tuleks
kajastada abifondi eesmärkide ja 
sihtrühmade eripära, eelkõige kehtestades 
asjakohased tingimused toimingute ja 
toetuseliikide abikõlblikkuse kohta ning 
eeskirjade ja tingimused tagasimaksmise 
kohta.

(16) Abifondiga seotud abikõlblikkuse 
perioodi, toimingute ja kulude suhtes 
tuleks kogu Euroopa Liidus kohaldada 
ühtseid, õiglaseid ja lihtsaid eeskirju.
Abikõlblikkuse tingimustes tuleks
kajastada abifondi eesmärkide ja 
sihtrühmade eripära, eelkõige kehtestades 
asjakohased ja lihtsustatud tingimused 
toimingute ja toetuseliikide abikõlblikkuse 
kohta ning eeskirjad ja tingimused 
tagasimaksmise kohta.

Or. fr

Muudatusettepanek 136
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Kõiki ELi kodanikke tuleks kohelda 
võrdselt, kuid puuduse tasemed 
liikmesriigiti on erinevad, seetõttu peaks 
komisjon koostama aruande, mis näitab, 
kui suure osa riigieelarvest moodustavad 
Euroopa vahendid, mis on mõeldud enim 
puudustkannatavate isikute 
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abiprogrammidele. 

Or. en

Selgitus

Enim puudustkannatavate isikute programm on Euroopa kava, kuid siiski mitte kõik Euroopa 
kodanikud ei saa praegu toetust pakutavast erakorralisest abist. Oleks väga huvitav võrrelda 
riikide erakorralise toiduabi eelarveid ning näha, kui suure osa moodustavad ELi toetused 
nende liikmesriikide eelarvetes, kes on otsustanud kasutada enim puudustkannatavate isikute 
programmi. 

Muudatusettepanek 137
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 b) Neis organisatsioonides, mis 
tegelevad toidu pakkumisega Euroopa 
enim puudustkannatavatele isikutele, 
teevad suure töö ära vabatahtlikud ning 
fondist abisaamise taotlemine ei tohiks 
olla liiga keeruline.

Or. en

Selgitus

Oluline on Euroopa vahendite proportsionaalne kontroll, et tagada nende nõuetekohane 
kasutamine, kuid samuti on oluline, et abivajajatel oleks juurdepääsu võimalus 
olemasolevatele vahenditele. Seetõttu ei tohiks abifondis osalemise taotlemisprotsess olla 
ülemäära keeruline.

Muudatusettepanek 138
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega [määruse ettepanekuga], 
millega kehtestatakse 
põllumajandustoodete ühine turukorraldus 
(ühise turukorralduse ühtne määrus) on ette 
nähtud, et riikliku sekkumise raames 
ostetud tooteid võib kasutada, kui need 
tehakse liidus enim puudustkannatavatele 
isikutele kättesaadavaks 
toiduabiprogrammi raames ning see on 
asjakohase programmiga ette nähtud.
Võttes arvesse, et olenevalt asjaoludest, 
võib toidu hankimine sellisel viisil 
tekkinud varude kasutamise, töötlemise või 
müügi teel olla majanduslikult kõige 
soodsam variant, on asjakohane selline 
võimalus käesolevas määruses sätestada.
Taoliste varudega tehtud tehingutest 
saadud summasid kasutatakse enim 
puudustkannatavate isikute hüvanguks;
neid ei kasutata liikmesriikide 
kaasrahastamiskohustuste 
vähendamiseks. Selleks, et tagada 
sekkumisvarude ja nendest saadava tulu 
võimalikult tõhus kasutamine, võtab 
komisjon vastavalt määruse (EL) nr [ühise 
turukorralduse ühtne määrus] artikli 19 
lõikele e vastu rakendusaktid, millega 
kehtestatakse menetlused, mille alusel võib 
enim puudustkannatavate isikute 
abiprogrammi rakendamise käigus 
sekkumisvarudest pärit tooteid kasutada, 
töödelda või müüa.

(17) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega [määruse ettepanekuga], 
millega kehtestatakse 
põllumajandustoodete ühine turukorraldus 
(ühise turukorralduse ühtne määrus) on ette 
nähtud, et riikliku sekkumise raames 
ostetud tooteid võib kasutada, kui need 
tehakse liidus enim puudustkannatavatele 
isikutele kättesaadavaks 
toiduabiprogrammi raames ning see on 
asjakohase programmiga ette nähtud. 
Võttes arvesse, et olenevalt asjaoludest, 
võib toidu hankimine sellisel viisil 
tekkinud varude kasutamise, töötlemise või 
müügi teel olla majanduslikult kõige 
soodsam variant, on asjakohane selline 
võimalus käesolevas määruses sätestada.
Taoliste varudega tehtud tehingutest 
saadud summasid kasutatakse lisaks 
abifondist saadud summadele enim 
puudustkannatavate isikute hüvanguks. 
Selleks, et tagada sekkumisvarude ja 
nendest saadava tulu võimalikult tõhus 
kasutamine, võtab komisjon vastavalt 
määruse (EL) nr [ühise turukorralduse 
ühtne määrus] artikli 19 lõikele e vastu 
rakendusaktid, millega kehtestatakse 
menetlused, mille alusel võib enim 
puudustkannatavate isikute abiprogrammi 
rakendamise käigus sekkumisvarudest pärit 
tooteid kasutada, töödelda või müüa.

Or. fr

Muudatusettepanek 139
Sylvie Guillaume

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega [määruse ettepanekuga], 
millega kehtestatakse 
põllumajandustoodete ühine turukorraldus 
(ühise turukorralduse ühtne määrus) on ette 
nähtud, et riikliku sekkumise raames 
ostetud tooteid võib kasutada, kui need 
tehakse liidus enim puudustkannatavatele 
isikutele kättesaadavaks 
toiduabiprogrammi raames ning see on 
asjakohase programmiga ette nähtud. 
Võttes arvesse, et olenevalt asjaoludest, 
võib toidu hankimine sellisel viisil 
tekkinud varude kasutamise, töötlemise või 
müügi teel olla majanduslikult kõige 
soodsam variant, on asjakohane selline 
võimalus käesolevas määruses sätestada.
Taoliste varudega tehtud tehingutest 
saadud summasid kasutatakse enim
puudustkannatavate isikute hüvanguks; 
neid ei kasutata liikmesriikide 
kaasrahastamiskohustuste vähendamiseks.
Selleks, et tagada sekkumisvarude ja 
nendest saadava tulu võimalikult tõhus 
kasutamine, võtab komisjon vastavalt 
määruse (EL) nr [ühise turukorralduse 
ühtne määrus] artikli 19 lõikele e vastu 
rakendusaktid, millega kehtestatakse 
menetlused, mille alusel võib enim
puudustkannatavate isikute abiprogrammi 
rakendamise käigus sekkumisvarudest pärit 
tooteid kasutada, töödelda või müüa.

(17) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega [määruse ettepanekuga], 
millega kehtestatakse 
põllumajandustoodete ühine turukorraldus 
(ühise turukorralduse ühtne määrus) on ette 
nähtud, et riikliku sekkumise raames 
ostetud tooteid võib kasutada, kui need 
tehakse liidus puudustkannatavatele
isikutele kättesaadavaks 
toiduabiprogrammi raames ning see on 
asjakohase programmiga ette nähtud. 
Võttes arvesse, et olenevalt asjaoludest, 
võib toidu hankimine sellisel viisil 
tekkinud varude kasutamise, töötlemise või 
müügi teel olla majanduslikult kõige 
soodsam variant, on asjakohane selline 
võimalus käesolevas määruses sätestada.
Taoliste varudega tehtud tehingutest 
saadud summasid kasutatakse 
puudustkannatavate isikute hüvanguks; 
neid ei kasutata liikmesriikide 
kaasrahastamiskohustuste vähendamiseks.
Selleks, et tagada sekkumisvarude ja 
nendest saadava tulu võimalikult tõhus 
kasutamine, võtab komisjon vastavalt 
määruse (EL) nr [ühise turukorralduse 
ühtne määrus] artikli 19 lõikele e vastu 
rakendusaktid, millega kehtestatakse 
menetlused, mille alusel võib 
puudustkannatavate isikute abiprogrammi 
rakendamise käigus sekkumisvarudest pärit 
tooteid kasutada, töödelda või müüa.

Or. fr

Muudatusettepanek 140
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega [määruse ettepanekuga], 
millega kehtestatakse 
põllumajandustoodete ühine turukorraldus 
(ühise turukorralduse ühtne määrus) on ette 
nähtud, et riikliku sekkumise raames 
ostetud tooteid võib kasutada, kui need 
tehakse liidus enim puudustkannatavatele 
isikutele kättesaadavaks 
toiduabiprogrammi raames ning see on 
asjakohase programmiga ette nähtud. 
Võttes arvesse, et olenevalt asjaoludest, 
võib toidu hankimine sellisel viisil 
tekkinud varude kasutamise, töötlemise või 
müügi teel olla majanduslikult kõige 
soodsam variant, on asjakohane selline 
võimalus käesolevas määruses sätestada. 
Taoliste varudega tehtud tehingutest 
saadud summasid kasutatakse enim 
puudustkannatavate isikute hüvanguks; 
neid ei kasutata liikmesriikide 
kaasrahastamiskohustuste vähendamiseks. 
Selleks, et tagada sekkumisvarude ja 
nendest saadava tulu võimalikult tõhus 
kasutamine, võtab komisjon vastavalt 
määruse (EL) nr [ühise turukorralduse 
ühtne määrus] artikli 19 lõikele e vastu 
rakendusaktid, millega kehtestatakse 
menetlused, mille alusel võib enim 
puudustkannatavate isikute abiprogrammi 
rakendamise käigus sekkumisvarudest pärit 
tooteid kasutada, töödelda või müüa.

(17) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega [määruse ettepanekuga], 
millega kehtestatakse 
põllumajandustoodete ühine turukorraldus 
(ühise turukorralduse ühtne määrus) on ette 
nähtud, et riikliku sekkumise raames 
ostetud tooteid võib kasutada, kui need 
tehakse liidus enim puudustkannatavatele 
isikutele kättesaadavaks 
toiduabiprogrammi raames ning see on 
asjakohase programmiga ette nähtud. 
Võttes arvesse, et olenevalt asjaoludest, 
võib toidu hankimine sellisel viisil 
tekkinud varude kasutamise, töötlemise või 
müügi teel olla majanduslikult kõige 
soodsam variant, on asjakohane selline 
võimalus käesolevas määruses sätestada. 
Taoliste varudega tehtud tehingutest 
saadud summasid kasutatakse enim 
puudustkannatavate isikute hüvanguks; 
neid ei kasutata liikmesriikide ja/või 
mitteabisaava erasektori
kaasrahastamiskohustuste vähendamiseks. 
Selleks, et tagada sekkumisvarude ja 
nendest saadava tulu võimalikult tõhus 
kasutamine, võtab komisjon vastavalt 
määruse (EL) nr [ühise turukorralduse 
ühtne määrus] artikli 19 lõikele e vastu 
rakendusaktid, millega kehtestatakse 
menetlused, mille alusel võib enim 
puudustkannatavate isikute abiprogrammi 
rakendamise käigus sekkumisvarudest pärit 
tooteid kasutada, töödelda või müüa.

Or. en

Muudatusettepanek 141
Sergio Gutiérrez Prieto

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega [määruse ettepanekuga], 
millega kehtestatakse 
põllumajandustoodete ühine turukorraldus 
(ühise turukorralduse ühtne määrus) on ette 
nähtud, et riikliku sekkumise raames 
ostetud tooteid võib kasutada, kui need 
tehakse liidus enim puudustkannatavatele 
isikutele kättesaadavaks 
toiduabiprogrammi raames ning see on 
asjakohase programmiga ette nähtud. 
Võttes arvesse, et olenevalt asjaoludest, 
võib toidu hankimine sellisel viisil 
tekkinud varude kasutamise, töötlemise või 
müügi teel olla majanduslikult kõige 
soodsam variant, on asjakohane selline 
võimalus käesolevas määruses sätestada. 
Taoliste varudega tehtud tehingutest 
saadud summasid kasutatakse enim 
puudustkannatavate isikute hüvanguks; 
neid ei kasutata liikmesriikide 
kaasrahastamiskohustuste 
vähendamiseks. Selleks, et tagada 
sekkumisvarude ja nendest saadava tulu 
võimalikult tõhus kasutamine, võtab 
komisjon vastavalt määruse (EL) nr [ühise 
turukorralduse ühtne määrus] artikli 19 
lõikele e vastu rakendusaktid, millega 
kehtestatakse menetlused, mille alusel võib 
enim puudustkannatavate isikute 
abiprogrammi rakendamise käigus 
sekkumisvarudest pärit tooteid kasutada, 
töödelda või müüa.

(17) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega [määruse ettepanekuga], 
millega kehtestatakse 
põllumajandustoodete ühine turukorraldus 
(ühise turukorralduse ühtne määrus) on ette 
nähtud, et riikliku sekkumise raames 
ostetud tooteid võib kasutada, kui need 
tehakse liidus enim puudustkannatavatele 
isikutele kättesaadavaks 
toiduabiprogrammi raames ning see on 
asjakohase programmiga ette nähtud. 
Võttes arvesse, et olenevalt asjaoludest, 
võib toidu hankimine sellisel viisil 
tekkinud varude kasutamise, töötlemise või 
müügi teel olla majanduslikult kõige 
soodsam variant, on asjakohane selline 
võimalus käesolevas määruses sätestada. 
Taoliste varudega tehtud tehingutest 
saadud summasid kasutatakse enim 
puudustkannatavate isikute hüvanguks, 
täiendades nendega fondi vahendeid, ilma 
et seejuures arvestataks nende 
kasutamiskulusid eraldatud rahalistest 
vahenditest maha. Selleks, et tagada 
sekkumisvarude ja nendest saadava tulu 
võimalikult tõhus kasutamine, võtab 
komisjon vastavalt määruse (EL) nr [ühise 
turukorralduse ühtne määrus] artikli 19 
lõikele e vastu rakendusaktid, millega 
kehtestatakse menetlused, mille alusel võib 
enim puudustkannatavate isikute 
abiprogrammi rakendamise käigus 
sekkumisvarudest pärit tooteid kasutada, 
töödelda või müüa.

Or. es

Muudatusettepanek 142
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Liikmesriigid peaks kõrvaldama 
takistused, näiteks seoses käibemaksu või 
toiduainete edasiandmisega, mis 
takistavad ettevõtetel kinkida toiduaineid 
toidupankadele, kodanikeühendustele või 
teistele osalistele, kes toiduabi jagavad. 

Or. fi

Muudatusettepanek 143
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17a) Võitlemaks toidujäätmete tekkimise 
vastu, peaksid liikmesriigid kõrvaldama 
ettevõtetele seatud toidu ja tarbekaupade 
partnerorganisatsioonidele, 
kodanikuühiskonna organisatsioonidele 
ja muudele sidusrühmadele annetamise 
takistused.

Or. fr

Muudatusettepanek 144
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Siiski sekkumisvarude ja toidu 
kasutamine, mis muidu läheks raisku, ei 
välista vajadust pakkumise hea juhtimise 
ja toiduahela aruka juhtimise järele, mis 
välistaks süstemaatilisi struktuurilisi 
ülejääke ning viiks Euroopa toodangu 
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nõudlusega vastavusse.

Or. en

Muudatusettepanek 145
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 b) Liikmesriike, kes otsustavad 
kasutada abifondi, tuleks julgustada 
kõrvaldada ettevõtetele seatud mistahes 
takistused seoses toidu ning peamiste 
tarbekaupade annetamisega 
toidupankadele ja teistele abisaajatele, 
nagu näiteks nende annetuste pealt 
käibemaksu tasumine. 

Or. en

Muudatusettepanek 146
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Tuleb kindlaks määrata, mis tüüpi 
meetmeid võib komisjoni ja liikmesriikide 
algatusel võtta abifondist rahastatava 
tehnilise abi raames.

(18) Tuleb kindlaks määrata, mis tüüpi 
meetmeid võib komisjoni ja liikmesriikide 
algatusel võtta abifondist rahastatava 
tehnilise abi raames, nagu on sätestatud 
ESI fondide ühissätete määruse artiklites 
51 ja 52.

Or. en

Muudatusettepanek 147
Emer Costello
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Tuleb kindlaks määrata, mis tüüpi 
meetmeid võib komisjoni ja liikmesriikide 
algatusel võtta abifondist rahastatava 
tehnilise abi raames.

(18) Selleks et tagada laialdane 
ühiskondlik toetus enim 
puudustkannatavatele isikutele, peaks 
liikmesriigid kõrvaldama ettevõtetele 
seatud takistused, eelkõige maksualased ja
administratiivsed, seoses toidu ning 
peamiste tarbekaupade annetamisega 
toidupankadele, kodanikuühiskonna 
organisatsioonidele ja teistele seotud 
osalejatele.

Or. en

Muudatusettepanek 148
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Liikmesriigid ja 
partnerorganisatsioonid peaksid töötama 
aktiivselt suur- ja väikeettevõtetega kogu 
toidutarneahela ulatuses kooskõlas 
ettevõtte ja sotsiaalse vastutuse 
programmidega, samuti majandusliku 
stiimuliga, et vähendada toidu raiskamist 
ja tagada toote kättesaadavust 
organisatsioonidele, kes tegelevad 
Euroopa enim puudustkannatavate 
isikutega.

Or. en

Selgitus

Kaubahallid ja toiduturustusahelad raiskavad palju täiesti söödavat toitu ning saadavad selle 
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prügimäele. Selline andestamatu raiskamine on kulukas ettevõttele ja halb keskkonnale. Selle 
asemel peaksid ettevõtted annetama oma toidu organisatsioonidele, kes tegelevad Euroopa 
enim puudustkannatavate isikutega. See näitab ettevõtet heas valguses, annab väärtuslikke 
ressursse organisatsioonidele ja vähendab toidu raiskamist.

Muudatusettepanek 149
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Lähtudes liikmesriikidega koostöös 
toimuva juhtimise põhimõttest, peaksid 
liikmesriigid kandma oma juhtimis- ja 
kontrollisüsteemide kaudu esmavastutust 
rakenduskavade elluviimise ja kontrolli 
eest.

(19) Lähtudes Euroopa Liidu lepingu 
artiklist 174, peaksid liikmesriigid kandma 
oma juhtimis- ja kontrollisüsteemide kaudu 
esmavastutust rakenduskavade elluviimise 
ja kontrolli eest.

Or. en

Muudatusettepanek 150
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Liikmesriigid peaksid kehtestama 
piisavad meetmed, et tagada oma juhtimis-
ja kontrollisüsteemide nõuetekohane 
struktuur ja toimimine ning seeläbi ka 
abifondi õiguspärane ja nõuetekohane 
kasutamine. Seepärast tuleks kindlaks 
määrata liikmesriikide kohustused, mis on 
seotud rakenduskavade juhtimis- ja 
kontrollisüsteemidega ning eeskirjade 
eiramise ja liidu õiguse rikkumise 
ennetamise, avastamise ja kõrvaldamisega.

(20) Programmis osaleda otsustanud
liikmesriigid peaksid kehtestama piisavad 
meetmed, et tagada oma juhtimis- ja 
kontrollisüsteemide nõuetekohane 
struktuur ja toimimine ning seeläbi ka 
abifondi õiguspärane ja nõuetekohane 
kasutamine. Seepärast tuleks kindlaks 
määrata liikmesriikide kohustused, mis on 
seotud rakenduskavade juhtimis- ja 
kontrollisüsteemidega ning eeskirjade 
eiramise ja liidu õiguse rikkumise 
ennetamise, avastamise ja kõrvaldamisega.

Or. en
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Muudatusettepanek 151
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Enim puudustkannatavatele 
isikutele suunatud Euroopa 
toiduabiprogramm peaks olema Euroopa 
Sotsiaalfondi programmifondide 
2014−2020 ühtse strateegilise raamistiku 
osa ning seda tuleks sarnaselt käsitleda ja 
rakendada.

Or. en

Muudatusettepanek 152
Sergio Gutiérrez Prieto

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Liikmesriigid peavad kehtestama 
vajalikud mehhanismid toetusesaajate 
halduskoormuse lihtsustamiseks ja 
vähendamiseks, et tagada fondi tõhus 
rakendamine. See on eriti oluline, võttes 
arvesse asjaomaste toetusesaajate töö 
vabatahtlikku loomust.

Or. es

Muudatusettepanek 153
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 154
Frédéric Daerden

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 155
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 156
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Korraldusasutus kannab peamist 
vastutust abifondi tulemusliku ja tõhusa 

välja jäetud
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rakendamise eest ning tema täita on seega 
suur hulk ülesandeid, mis on seotud 
rakenduskava juhtimise ja järelevalve, 
finantsjuhtimise ja kontrolliga ning 
projektide väljavalimisega. Tuleks 
sätestada korraldusasutuse vastutus ja 
ülesanded.

Or. en

Muudatusettepanek 157
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Sertifitseerimisasutus peaks 
koostama maksetaotlused ja esitama need 
komisjonile. Sertifitseerimisasutus peaks 
koostama raamatupidamise aastaaruande, 
milles tõendatakse aastaaruannete 
terviklikkust, täpsust ja õigsust ning seda, 
et arvestuskannetesse kantud kulutused 
on vastavuses liidu ja siseriiklike 
eeskirjadega. Tuleks sätestada 
sertifitseerimisasutuse vastutus ja 
ülesanded.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 158
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Auditeerimisasutus peaks tagama, et 
auditeeritakse juhtimis- ja 
kontrollisüsteeme, sobivat toiminguvalimit 
ning raamatupidamise aastaaruandeid. 

välja jäetud
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Tuleks sätestada auditeerimisasutuse 
vastutus ja ülesanded.

Or. en

Muudatusettepanek 159
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 160
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(25) Ilma et see piiraks komisjoni volitusi 
finantskontrolli alal, tuleks käesoleva 
määruse raames tagada liikmesriikide ja 
komisjoni koostöö ning kehtestada 
kriteeriumid, mille põhjal oleks komisjonil 
võimalik siseriiklike süsteemide 
kontrollimise strateegia alusel kindlaks 
teha, millisel tasemel kindlust 
liikmesriikide auditeerimisasutused talle 
pakuvad. Komisjon peab veenduma, et 
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nõuete tasandil ei lisanduks abisaajale 
halduskoormust fondi olemuse ning 
asjaolu tõttu, et abisaajad tegutsevad 
peamiselt vabatahtliku tegevuse toel.

Or. en

Muudatusettepanek 161
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Liidu eelarvelisi kulukohustusi tuleb 
täita igal aastal. Tõhusa 
programmijuhtimise tagamiseks on vajalik 
sätestada vahemaksete taotluste, 
aastabilansi- ja lõppmakse tasumise ühised 
eeskirjad.

(27) Liidu eelarvelisi kulukohustusi tuleb 
täita igal aastal. Tõhusa 
programmijuhtimise tagamiseks on vajalik 
sätestada vahemaksete taotluste, 
aastabilansi- ja lõppmakse tasumise ühised 
lihtsad eeskirjad.

Or. fr

Muudatusettepanek 162
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Selleks et anda komisjonile piisav 
kindlus, tuleks vahemaksete taotluste puhul 
hüvitada 90 % maksetaotluses sisalduvatest 
abikõlblikest kuludest.

(28) Selleks et anda komisjonile piisav 
kindlus, tuleks vahemaksete taotluste puhul 
hüvitada 100 % maksetaotluses 
sisalduvatest abikõlblikest kuludest.

Or. en

Muudatusettepanek 163
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Tagamaks et liidu eelarvest 
rahastatavaid kulutusi kasutataks igal 
konkreetsel majandusaastal kooskõlas 
kohaldatavate eeskirjadega, tuleks luua 
sobiv raamistik raamatupidamisarvestuse 
iga-aastaseks kontrollimiseks ja 
heakskiitmiseks. Selle raamistiku alusel 
peaksid määratud asutused esitama 
komisjonile rakenduskava kohta juhtkonna 
kinnitava avalduse koos tõendatud 
raamatupidamise aastaaruandega, auditite 
lõpparuannete ja kontrollitoimingute iga-
aastase kokkuvõtte ning sõltumatu audiitori 
järeldusotsuse ja kontrolliaruande.

(32) Tagamaks et liidu eelarvest 
rahastatavaid kulutusi kasutataks igal 
konkreetsel majandusaastal kooskõlas 
kohaldatavate eeskirjadega, tuleks luua 
sobiv ja lihtne raamistik 
raamatupidamisarvestuse iga-aastaseks 
kontrollimiseks ja heakskiitmiseks. Selle 
raamistiku alusel peaksid määratud 
asutused esitama komisjonile rakenduskava 
kohta juhtkonna kinnitava avalduse koos 
tõendatud raamatupidamise 
aastaaruandega, auditite lõpparuannete ja 
kontrollitoimingute iga-aastase kokkuvõtte 
ning sõltumatu audiitori järeldusotsuse ja 
kontrolliaruande.

Or. fr

Muudatusettepanek 164
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Toimingute auditeerimise sagedus 
peaks olema proportsionaalne abifondist 
antava liidu toetuse ulatusega. Eelkõige 
tuleks vähendada auditite arvu, kui 
toimingu abikõlblike kulutuste kogusumma 
ei ületa 100 000 eurot. Auditeerimisi peab 
siiski olema võimalik teha igal ajal või 
auditivalimi raames, kui on märke 
rikkumisest või pettusest. Et komisjoni 
auditite hulk oleks proportsionaalne 
riskiga, peaks komisjonil olema võimalik 
vähendada oma auditeerimistegevust 
rakenduskavade puhul, kus ei ole 
märkimisväärseid vajakajäämisi või kui 
võib jääda lootma auditeerimisasutusele.

(35) Toimingute auditeerimise sagedus 
peaks olema proportsionaalne abifondist 
antava liidu toetuse ulatusega. Eelkõige 
tuleks vähendada auditite arvu, kui 
toimingu abikõlblike kulutuste kogusumma 
ei ületa 100 000 eurot. Auditeerimisi peab 
siiski olema võimalik teha igal ajal või 
auditivalimi raames, kui on märke 
rikkumisest või pettusest. Et komisjoni 
auditite hulk oleks proportsionaalne 
riskiga, peaks komisjonil olema võimalik 
vähendada oma auditeerimistegevust 
rakenduskavade puhul, kus ei ole 
märkimisväärseid vajakajäämisi või kui 
võib jääda lootma auditeerimisasutusele.
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Lisaks peaks auditite ulatus võtma 
igakülgselt arvesse abifondi eesmärki ja 
sihtrühmade eripära.

Lisaks peaks auditite ulatus võtma 
igakülgselt arvesse abifondi eesmärki ja 
sihtrühmade eripära ning fondist toetust 
saavate organisatsioonide vabatahtlikku 
olemust.

Or. fr

Muudatusettepanek 165
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Käesolev määrus austab põhiõigusi ja 
järgib iseäranis Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartas tunnustatud põhimõtteid, eelkõige 
inimväärikuse ning era- ja perekonnaelu 
austamist, õigust isikuandmete kaitsele, 
lapse õigusi, eakate õigusi, meeste ja naiste 
võrdõiguslikkust ning diskrimineerimise 
keeldu. Käesolevat määrust tuleb 
kohaldada kooskõlas nimetatud õiguste ja 
põhimõtetega.

(41) Käesolev määrus austab põhiõigusi ja 
järgib iseäranis Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartas tunnustatud põhimõtteid, eelkõige 
inimväärikuse ning era- ja perekonnaelu 
austamist, õigust isikuandmete kaitsele, 
lapse õigusi, õigust sotsiaalabile ja
eluasemele, eakate õigusi, meeste ja naiste 
võrdõiguslikkust ning diskrimineerimise 
keeldu. Käesolevat määrust tuleb 
kohaldada kooskõlas nimetatud õiguste ja 
põhimõtetega.

Or. fr

Muudatusettepanek 166
Elisabeth Morin-Chartier, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-
Schmid, Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41 a) Vältimaks toiduabi järsku 
vähenemist juhul, kui käesoleva määruse 
rakendamisega 2014. aasta alguses 
viivitatakse, võtab komisjon vajalikud 
üleminekumeetmed, et fondist saadavast 
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abist sõltuvad inimesed ei kannataks 
suurema toidupuuduse all.

Or. fr

Muudatusettepanek 167
Frédéric Daerden

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42 a) Võttes arvesse pakkumiskutse 
esitamise tähtaega, käesoleva määruse 
vastuvõtmiseks kuluvat aega ja 
rakenduskavade ettevalmistamist, tuleb 
kehtestada nõuded, mis võimaldaksid 
2014. aastal paindliku ülemineku, et 
vältida toiduga varustamise katkemist.

Or. fr

Muudatusettepanek 168
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42 a) Tuleks tagada, et abifond täiendaks 
Euroopa Sotsiaalfondi rahastatavaid 
programme ja tegevusi ning et teda 
koordineeriks võimalikult täpselt Euroopa 
Sotsiaalfond. Vaesusega võitlemisel tuleks 
vältida paralleelstruktuuride loomist, mis 
suurendab halduskoormust ja muudab 
koordineerimise ja koostoime keeruliseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 169
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
Euroopa abifond enim puudustkannatavate 
isikute jaoks (edaspidi „abifond”) 
ajavahemikuks 1. jaanuarist 2014 kuni 
31. detsembrini 2020 ning määratakse 
kindlaks abifondi eesmärgid, toetuste 
rakendusala, olemasolevad rahalised 
vahendid ja nende jaotamise kriteeriumid, 
ning sätestatakse vajalikud eeskirjad, et 
tagada abifondi tulemuslikkus.

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
Euroopa toiduabifond enim 
puudustkannatavate isikute jaoks (edaspidi 
„abifond”) ajavahemikuks 1. jaanuarist 
2014 kuni 31. detsembrini 2020 ning 
määratakse kindlaks abifondi eesmärgid, 
toetuste rakendusala, olemasolevad 
rahalised vahendid ja nende jaotamise 
kriteeriumid, ning sätestatakse vajalikud 
eeskirjad, et tagada abifondi tulemuslikkus. 
2020. aastaks peavad riiklikud osalejad 
olema valmis andma toiduabi, kui selleks 
on jätkuv vajadus.

Or. fi

Muudatusettepanek 170
Sylvie Guillaume

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
Euroopa abifond enim puudustkannatavate 
isikute jaoks (edaspidi „abifond”) 
ajavahemikuks 1. jaanuarist 2014 kuni 31. 
detsembrini 2020 ning määratakse kindlaks 
abifondi eesmärgid, toetuste rakendusala, 
olemasolevad rahalised vahendid ja nende 
jaotamise kriteeriumid, ning sätestatakse 
vajalikud eeskirjad, et tagada abifondi 
tulemuslikkus.

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
Euroopa toiduabifond puudustkannatavate 
isikute jaoks (edaspidi „abifond”) 
ajavahemikuks 1. jaanuarist 2014 kuni 31. 
detsembrini 2020 ning määratakse kindlaks 
abifondi eesmärgid, toetuste rakendusala, 
olemasolevad rahalised vahendid ja nende 
jaotamise kriteeriumid, ning sätestatakse 
vajalikud eeskirjad, et tagada abifondi 
tulemuslikkus.

Or. fr
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Muudatusettepanek 171
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
Euroopa abifond enim puudustkannatavate 
isikute jaoks (edaspidi „abifond”) 
ajavahemikuks 1. jaanuarist 2014 kuni 
31. detsembrini 2020 ning määratakse 
kindlaks abifondi eesmärgid, toetuste 
rakendusala, olemasolevad rahalised 
vahendid ja nende jaotamise kriteeriumid, 
ning sätestatakse vajalikud eeskirjad, et 
tagada abifondi tulemuslikkus.

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse
Euroopa abifond enim puudustkannatavate 
isikute jaoks (edaspidi „abifond”) 
ajavahemikuks 1. jaanuarist 2014 kuni 
31. detsembrini 2020 ning määratakse 
kindlaks abifondi eesmärgid, toetuste 
rakendusala, olemasolevad rahalised 
vahendid ja nende jaotamise kriteeriumid, 
ning sätestatakse vajalikud eeskirjad, et 
tagada abifondi tulemuslikkus.

Abifondi eesmärk on toetada sotsiaalset 
ühtekuuluvust ja panustada strateegia 
„Euroopa 2020” eesmärkidesse vaesusega 
võitlemisel ning toetada Euroopa 
Sotsiaalfondi laiendatud ulatust 
vaesusega võitlemisele terviklikus 
lähenemises, eelkõige Euroopa 
Sotsiaalfondi määruse artikli 3 kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 172
Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
Euroopa abifond enim puudustkannatavate 
isikute jaoks (edaspidi „abifond”) 
ajavahemikuks 1. jaanuarist 2014 kuni 
31. detsembrini 2020 ning määratakse 
kindlaks abifondi eesmärgid, toetuste 
rakendusala, olemasolevad rahalised 
vahendid ja nende jaotamise kriteeriumid, 
ning sätestatakse vajalikud eeskirjad, et 

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
Euroopa abifond enim puudustkannatavate 
isikute jaoks (edaspidi „abifond”) 
ajavahemikuks 1. jaanuarist 2014 kuni 
31. detsembrini 2020, kust võivad abi 
saada ajutiste eelarveprobleemidega 
liikmesriigid, võttes arvesse, et just neis 
liikmesriikides esineb vaesust enim. 
Käesoleva määrusega määratakse kindlaks 
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tagada abifondi tulemuslikkus. abifondi eesmärgid, toetuste rakendusala, 
olemasolevad rahalised vahendid ja nende 
jaotamise kriteeriumid, ning sätestatakse 
vajalikud eeskirjad, et tagada abifondi 
tulemuslikkus.

Or. nl

Muudatusettepanek 173
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
Euroopa abifond enim puudustkannatavate 
isikute jaoks (edaspidi „abifond”) 
ajavahemikuks 1. jaanuarist 2014 kuni 31. 
detsembrini 2020 ning määratakse kindlaks 
abifondi eesmärgid, toetuste rakendusala, 
olemasolevad rahalised vahendid ja nende 
jaotamise kriteeriumid, ning sätestatakse 
vajalikud eeskirjad, et tagada abifondi 
tulemuslikkus.

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
Euroopa abifond enim puudustkannatavate 
isikute jaoks (edaspidi „abifond”) 
ajavahemikuks 1. jaanuarist 2014 kuni 
31. detsembrini 2020 ning määratakse 
kindlaks abifondi eesmärgid, toetuste 
rakendusala, olemasolevad rahalised 
vahendid ja nende jaotamise kriteeriumid, 
ning sätestatakse vajalikud eeskirjad, et 
tagada abifondi tulemuslikkus ja lihtsus.

Or. fr

Muudatusettepanek 174
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
Euroopa abifond enim puudustkannatavate 
isikute jaoks (edaspidi „abifond”) 
ajavahemikuks 1. jaanuarist 2014 kuni 31. 
detsembrini 2020 ning määratakse kindlaks 
abifondi eesmärgid, toetuste rakendusala, 

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
Euroopa abifond enim puudustkannatavate 
isikute jaoks (edaspidi „abifond”) 
ajavahemikuks 1. jaanuarist 2014 kuni 
31. detsembrini 2020 ning määratakse 
kindlaks abifondi eesmärgid, toetuste 
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olemasolevad rahalised vahendid ja nende 
jaotamise kriteeriumid, ning sätestatakse 
vajalikud eeskirjad, et tagada abifondi 
tulemuslikkus.

rakendusala, olemasolevad rahalised 
vahendid ja nende jaotamise kriteeriumid, 
ning sätestatakse vajalikud eeskirjad, et 
tagada abifondi tulemuslikkus ja lihtsus.

Or. fr

Muudatusettepanek 175
Sylvie Guillaume

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „enim puudustkannatavad isikud” –
füüsilised isikud, üksikisikud, perekonnad, 
leibkonnad või nendest isikutest 
moodustunud grupid, kelle vajadus abi 
järele on kindlaks tehtud objektiivsete 
kriteeriumide kohaselt, mis on vastu 
võetud riigi pädevate ametiasutuste poolt 
või mis on määratletud 
partnerorganisatsioonide poolt ja mille on 
heaks kiitnud pädevad ametiasutused;

(1) „puudustkannatavad isikud” –
füüsilised isikud, üksikisikud, perekonnad, 
leibkonnad või nendest isikutest 
moodustunud grupid, kelle vajadus abi 
järele on kindlaks tehtud objektiivsete 
kriteeriumide kohaselt, mis on vastu 
võetud riigi pädevate ametiasutuste poolt 
või mis on määratletud 
partnerorganisatsioonide poolt ja mille on 
heaks kiitnud pädevad ametiasutused;

Or. fr

Muudatusettepanek 176
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „enim puudustkannatavad isikud” –
füüsilised isikud, üksikisikud, perekonnad, 
leibkonnad või nendest isikutest 
moodustunud grupid, kelle vajadus abi 
järele on kindlaks tehtud objektiivsete 
kriteeriumide kohaselt, mis on vastu 
võetud riigi pädevate ametiasutuste poolt 
või mis on määratletud

(1) „enim puudustkannatavad isikud” –
füüsilised isikud, üksikisikud, perekonnad, 
leibkonnad või nendest isikutest 
moodustunud grupid, kelle vajadus abi 
järele on kindlaks tehtud objektiivsete ja 
mittediskrimineerivate kriteeriumide 
kohaselt, mis on vastu võetud riigi 
pädevate ametiasutuste poolt otseses 



AM\928565ET.doc 59/146 PE506.141v01-00

ET

partnerorganisatsioonide poolt ja mille on 
heaks kiitnud pädevad ametiasutused;

koostöös partnerorganisatsioonidega ja 
mille on heaks kiitnud pädevad 
ametiasutused;

Or. fr

Muudatusettepanek 177
Sergio Gutiérrez Prieto

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „enim puudustkannatavad isikud” 
füüsilised isikud, üksikisikud, perekonnad, 
leibkonnad või nendest isikutest 
moodustunud grupid, kelle vajadus abi 
järele on kindlaks tehtud objektiivsete 
kriteeriumide kohaselt, mis on vastu 
võetud riigi pädevate ametiasutuste poolt 
või mis on määratletud 
partnerorganisatsioonide poolt ja mille on 
heaks kiitnud pädevad ametiasutused;

(1) „enim puudustkannatavad isikud” 
füüsilised isikud, üksikisikud, perekonnad, 
leibkonnad või nendest isikutest 
moodustunud grupid, kelle vajadus abi 
järele on kindlaks tehtud objektiivsete 
kriteeriumide kohaselt, mis on vastu 
võetud riigi pädevate ametiasutuste poolt 
partnerorganisatsioonidega koostöös ja 
mille on heaks kiitnud pädevad 
ametiasutused;

Or. es

Muudatusettepanek 178
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „enim puudustkannatavad isikud” –
füüsilised isikud, üksikisikud, perekonnad, 
leibkonnad või nendest isikutest 
moodustunud grupid, kelle vajadus abi 
järele on kindlaks tehtud objektiivsete 
kriteeriumide kohaselt, mis on vastu 
võetud riigi pädevate ametiasutuste poolt 
või mis on määratletud 

(1) „enim puudustkannatavad isikud” –
füüsilised isikud, üksikisikud, perekonnad, 
leibkonnad või nendest isikutest 
moodustunud grupid, kelle vajadus abi 
järele on kindlaks tehtud objektiivsete 
kriteeriumide kohaselt, mis on määratletud 
riigi pädevate ametiasutuste poolt koostöös 
piirkondlike või kohalike pädevate 
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partnerorganisatsioonide poolt ja mille on 
heaks kiitnud pädevad ametiasutused;

asutustega, ja mille on asjaomased 
pädevad ametiasutused heaks kiitnud;

Or. es

Selgitus

Kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega, mis on kirjas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5.

Muudatusettepanek 179
Csaba Őry

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „enim puudustkannatavad isikud” –
füüsilised isikud, üksikisikud, perekonnad, 
leibkonnad või nendest isikutest 
moodustunud grupid, kelle vajadus abi 
järele on kindlaks tehtud objektiivsete 
kriteeriumide kohaselt, mis on vastu 
võetud riigi pädevate ametiasutuste poolt 
või mis on määratletud 
partnerorganisatsioonide poolt ja mille on 
heaks kiitnud pädevad ametiasutused;

(1) „enim puudustkannatavad isikud” –
füüsilised isikud, üksikisikud, perekonnad, 
leibkonnad või nendest isikutest 
moodustunud grupid, kelle vajadus abi 
järele on kindlaks tehtud objektiivsete 
kriteeriumide kohaselt, mis on vastu 
võetud riigi pädevate ametiasutuste poolt 
või mis on määratletud 
partnerorganisatsioonide poolt 
liikmesriikide pädevate asutuste poolt 
vastu võetud kriteeriumite alusel ja mille 
on heaks kiitnud pädevad ametiasutused;

Or. en

Muudatusettepanek 180
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „enim puudustkannatavad isikud” –
füüsilised isikud, üksikisikud, perekonnad, 
leibkonnad või nendest isikutest 
moodustunud grupid, kelle vajadus abi 

(1) „enim puudustkannatavad isikud” –
füüsilised isikud, üksikisikud, perekonnad, 
leibkonnad või nendest isikutest 
moodustunud grupid, kelle vajadus abi 
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järele on kindlaks tehtud objektiivsete 
kriteeriumide kohaselt, mis on vastu 
võetud riigi pädevate ametiasutuste poolt 
või mis on määratletud
partnerorganisatsioonide poolt ja mille on 
heaks kiitnud pädevad ametiasutused;

järele on kindlaks tehtud objektiivsete 
kriteeriumide kohaselt, mis on määratletud
riigi pädevate ametiasutuste poolt koostöös
partnerorganisatsioonidega ja mille on 
heaks kiitnud pädevad ametiasutused;
riiklikud, regionaalsed ja lokaalsed 
organisatsioonid tegelevad juba enim 
puudustkannatavatele inimestele toiduabi 
jagamise ja kodutute ning vaesuse ja 
sotsiaalse tõrjutuse käes kannatavate 
inimeste abistamisega.

Or. fr

Muudatusettepanek 181
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – alapunkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „partnerorganisatsioonid” – avalik-
õiguslikud asutused või 
mittetulundusühendused, kes jaotavad 
enim puudustkannatavatele isikutele toitu 
või kaupu kas vahetult või muu 
partnerorganisatsiooni kaudu, ning kelle 
toimingud on välja valinud korraldusasutus 
vastavalt artikli 29 lõike 3 punktile b;

(2) „partnerorganisatsioonid” – avalik-
õiguslikud asutused või 
mittetulundusühendused, kes jaotavad 
enim puudustkannatavatele isikutele toitu 
kas vahetult või muu 
partnerorganisatsiooni kaudu, ning kelle 
toimingud on välja valinud korraldusasutus 
vastavalt artikli 29 lõike 3 punktile b;

Or. fi

Muudatusettepanek 182
Csaba Őry

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „partnerorganisatsioonid” – avalik-
õiguslikud asutused või 
mittetulundusühendused, kes jaotavad 

(2) „partnerorganisatsioonid” – avalik-
õiguslikud asutused või 
mittetulundusühendused, kes jaotavad 
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enim puudustkannatavatele isikutele toitu 
või kaupu kas vahetult või muu 
partnerorganisatsiooni kaudu, ning kelle 
toimingud on välja valinud korraldusasutus 
vastavalt artikli 29 lõike 3 punktile b;

enim puudustkannatavatele isikutele toitu 
või kaupu vahetult, ning kelle toimingud 
on välja valinud korraldusasutus vastavalt 
artikli 29 lõike 3 punktile b;

Or. en

Muudatusettepanek 183
Sylvie Guillaume

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „partnerorganisatsioonid” – avalik-
õiguslikud asutused või 
mittetulundusühendused, kes jaotavad 
enim puudustkannatavatele isikutele toitu 
või kaupu kas vahetult või muu 
partnerorganisatsiooni kaudu, ning kelle 
toimingud on välja valinud korraldusasutus 
vastavalt artikli 29 lõike 3 punktile b;

(2) „partnerorganisatsioonid” – avalik-
õiguslikud asutused või 
mittetulundusühendused, kes jaotavad 
puudustkannatavatele isikutele toitu kas 
vahetult või muu partnerorganisatsiooni 
kaudu, ning kelle toimingud on välja 
valinud korraldusasutus vastavalt artikli 29 
lõike 3 punktile b;

Or. fr

Muudatusettepanek 184
Sergio Gutiérrez Prieto

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „partnerorganisatsioonid” – avalik-
õiguslikud asutused või 
mittetulundusühendused, kes jaotavad 
enim puudustkannatavatele isikutele toitu 
või kaupu kas vahetult või muu 
partnerorganisatsiooni kaudu, ning kelle 
toimingud on välja valinud korraldusasutus 
vastavalt artikli 29 lõike 3 punktile b;

(2) „partnerorganisatsioonid” – avalik-
õiguslikud asutused või 
mittetulundusühendused, kes jaotavad 
enim puudustkannatavatele isikutele toitu 
ja kaupu kas vahetult või muu 
partnerorganisatsiooni kaudu, ning kelle 
toimingud on välja valinud korraldusasutus 
vastavalt artikli 29 lõike 3 punktile b;



AM\928565ET.doc 63/146 PE506.141v01-00

ET

Or. es

Muudatusettepanek 185
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „partnerorganisatsioonid” – avalik-
õiguslikud asutused või 
mittetulundusühendused, kes jaotavad 
enim puudustkannatavatele isikutele toitu 
või kaupu kas vahetult või muu 
partnerorganisatsiooni kaudu, ning kelle 
toimingud on välja valinud korraldusasutus 
vastavalt artikli 29 lõike 3 punktile b;

(2) „partnerorganisatsioonid” – avalik-
õiguslikud asutused või 
mittetulundusühendused, kes jaotavad 
enim puudustkannatavatele isikutele toitu 
ja/või kas vahetult või muu 
partnerorganisatsiooni kaudu, ning kelle 
toimingud on välja valinud korraldusasutus 
vastavalt artikli 29 lõike 3 punktile b;

Or. fr

Muudatusettepanek 186
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) „liikmesriik” – abifondis osalev 
liikmesriik;

Or. en

Muudatusettepanek 187
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) „toetusesaaja” – toimingute algatamise 
või algatamise ja rakendamise eest vastutav 
avalik-õiguslik või eraõiguslik asutus;

(6) „toetusesaaja” – toimingute algatamise 
või algatamise ja rakendamise eest vastutav 
avalik-õiguslik asutus või 
mittetulundusühing;

Or. fr

Muudatusettepanek 188
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – alapunkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fi

Muudatusettepanek 189
Frédéric Daerden

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(7) „lõplik abisaaja” – enim 
puudustkannatavad isikud, kes saavad toitu 
või kaupu ja/või saavad kasu kaasnevatest 
meetmetest, mille määratlevad 
liikmesriigid oma riiklikust olukorrast 
lähtuvalt;

Or. fr
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Muudatusettepanek 190
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(7) „lõplik abisaaja” – enim 
puudustkannatavad isikud, kelleks on ilma 
diskrimineerimata toidu- või materiaalse 
puuduse käes kannatavad isikud, kes 
saavad toitu või kaupu ja/või saavad kasu 
kaasnevatest meetmetest;

Or. fr

Muudatusettepanek 191
Sylvie Guillaume

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 192
Emer Costello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) „kaasnevad meetmed” – meetmed, mis 
hõlmavad rohkemat kui toidu ning 
tarbekaupade jaotamist, eesmärgiga 
saada jagu sotsiaalsest tõrjutusest ning 
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parandada abisaajate elutingimusi, et 
aidata neil elada iseseisvat elu ning 
lahendada sotsiaalseid hädaolukordi 
mõjuvõimsamal ja jätkusuutlikumal viisil;

Or. en

Muudatusettepanek 193
Niccolò Rinaldi, Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) „kaasnevad meetmed” – meetmed, mis 
hõlmavad rohkemat kui toidu ning 
tarbekaupade jaotamist, eesmärgiga 
lahendada sotsiaalseid hädaolukordi 
mõjuvõimsamal ja jätkusuutlikumal viisil;

Or. en

Muudatusettepanek 194
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) „juhtimis-, kontrolli- ja 
auditeerimisasutused” – Euroopa 
Sotsiaalfondi juhtimis-, kontrolli- ja 
auditeerimisasutused.

Or. en

Muudatusettepanek 195
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) „vahendusasutus” – mis tahes avalik-
õiguslik või eraõiguslik asutus, mis 
tegutseb korraldus- või 
sertifitseerimisasutuse alluvuses või täidab 
nende nimel ülesandeid, mis on seotud 
toiminguid läbi viivate toetusesaajatega;

(9) „vahendusasutus” – mis tahes avalik-
õiguslik asutus või mittetulundusühing, 
mis tegutseb korraldus- või 
sertifitseerimisasutuse alluvuses või täidab 
nende nimel ülesandeid, mis on seotud 
toiminguid läbi viivate toetusesaajatega;

Or. fr

Muudatusettepanek 196
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 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.

1. 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 toiduabi. 
Seda eesmärki mõõdetakse abifondist 
toetust saavate isikute arvuga. Fondi 
kaudu aidatakse kaasa erieesmärkide 
saavutamisele, millega vähendatakse 
toidujäätmete hulka ja mõju kliimale.

Or. fi

Muudatusettepanek 197
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 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.

1. 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. Andes enim puudust kannatavatele 
isikutele mitterahalist toetust, aitab fond 
kaasa toidupuuduse vähendamise 
eesmärgi saavutamisele liidus. Seda 
eesmärki mõõdetakse abifondist toetust 
saavate isikute arvuga.

Or. fr

Muudatusettepanek 198
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 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.

1. Abifond edendab sotsiaalset 
ühtekuuluvust ja sotsiaalset kaasatust ning 
võitleb vaesusega 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 ja kaotamisel
liidus, andes enim puudustkannatavatele 
isikutele mitterahalist toetust ning 
pakkudes kohalike piirkondlike 
toidutarneahelate kaudu abi enim 
puudustkannatavatele isikutele, 
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varustades neid toitva, tervisliku ja 
kvaliteetse toiduga, kus on rõhku pandud 
värsketele ja hooajalistele toodetele. 
Seda eesmärki mõõdetakse abifondist 
toetust saavate isikute arvuga ning 
hinnates kvalitatiivselt ja kvantitatiivselt 
nimetatud abi tulemuseks olevat 
struktuurset paranemist soopõhiselt 
eristatud lõplike abisaajate jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 199
Sylvie Guillaume

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 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.

1. 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 
puudustkannatavatele isikutele 
mitterahalist toetust. Seda eesmärki 
mõõdetakse abifondist toetust saavate 
isikute arvuga.

Or. fr

Muudatusettepanek 200
Sergio Gutiérrez Prieto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 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.

1. 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, eelkõige 
leevendab toidupuudust, andes enim 
puudustkannatavatele isikutele 
mitterahalist toetust. Seda eesmärki 
mõõdetakse abifondist toetust saavate 
isikute arvuga.

Or. es

Muudatusettepanek 201
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 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.

1. 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 tugevdab 
kohalikke ja piirkondlikke toiduainete 
tootmis- ja jaotusahelaid, et tuua kasu 
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enim puudust kannatavatele isikutele 
toidupüramiidi arvesse võttes.

Or. es

Selgitus

Kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega, mis on kirjas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5.

Muudatusettepanek 202
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 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.

1. 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 annetuste või 
kaasnevate meetmete või abi näol, et 
nende vaesust püsivalt vähendada. Seda 
eesmärki mõõdetakse abifondist toetust 
saavate isikute arvuga.

Or. fr

Muudatusettepanek 203
Csaba Őry, Elisabeth Morin-Chartier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 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.

1. 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, pakkudes neile inimväärset elu. 
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.

Or. en

Muudatusettepanek 204
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Abifond peab täiendama riiklikke 
strateegiaid ja mitte asendama või 
vähendama riiklikke pikaajalisi 
jätkusuutlikke vaesuse kaotamise ja 
sotsiaalse kaasatuse programme, mis 
jäävad liikmesriikide vastutusalasse.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peavad jätkuvalt arendama pikaajalisi jätkusuutlikke projekte, et kaotada 
vaesus, puudus ja sotsiaalne tõrjutus. Nimetatud vastutust ei saa kuidagi asendada või 
vähendada Euroopa fondi vahendite kasutamisega.
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Muudatusettepanek 205
Sylvie Guillaume

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 
puudustkannatavatele isikutele toiduaineid.

Or. fr

Muudatusettepanek 206
Sari Essayah

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.

Or. fi

Muudatusettepanek 207
Minodora Cliveti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1
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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, kaasates 
piirkondlikke ja kohalikke asutusi, enim 
puudustkannatavatele isikutele toiduaineid 
ja kodututele või lastele isiklikuks 
kasutamiseks mõeldud tarbekaupu.

Or. en

Muudatusettepanek 208
Frédéric Daerden

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 209
Ria Oomen-Ruijten

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 

1. Abifond võib toetada riiklikke kavasid 
ja selle võib luua toiduainete ja kodututele
isiklikuks kasutamiseks mõeldud 
tarbekaupade või laste jaoks ning selle 
vahendid jaotatakse liikmesriikide valitud 
partnerorganisatsioonide poolt enim 
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tarbekaupu. puudustkannatavatele isikutele.

Or. nl

Muudatusettepanek 210
Marije Cornelissen

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 võib liikmesriigi palvel toetada
riiklikke kavasid, mille raames jaotavad 
liikmesriikide valitud 
partnerorganisatsioonid enim 
puudustkannatavatele isikutele 
kvaliteetseid toiduaineid ja kodututele või 
lastele isiklikuks kasutamiseks mõeldud 
tarbekaupu.

Or. en

Muudatusettepanek 211
Sergio Gutiérrez Prieto

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 
isiklikuks kasutamiseks mõeldud 
tarbekaupu.

Or. es

Muudatusettepanek 212
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier
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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 puudustkannatavatele isikutele, nagu 
näiteks kodutud, lapsed ja eakad, 
isiklikuks kasutamiseks mõeldud 
tarbekaupu.

Or. fr

Muudatusettepanek 213
Rachida Dati

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 ennekõike enim 
puudustkannatavatele isikutele toiduaineid 
ja seejärel kodututele või lastele isiklikuks 
kasutamiseks mõeldud tarbekaupu.

Or. fr

Selgitus

Toidu ja tarbekaupadega varustamine peab võrreldes teiste tegevustega olema prioriteetne, 
tagamaks 43 miljonile eurooplasele, kes ei suuda end ise piisaval või sobival määral toita, 
minimaalse eluks vajaliku.

Muudatusettepanek 214
Csaba Őry
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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, kes osalevad 
ühiskonda taasintegreerimise meetmete 
kohaldamisel, enim puudustkannatavatele 
isikutele toiduaineid ja isiklikuks 
kasutamiseks mõeldud tarbekaupu

Or. en

Muudatusettepanek 215
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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 isiklikuks kasutamiseks mõeldud 
tarbekaupu.

Or. fr

Muudatusettepanek 216
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Abifond toetab riiklikke kavasid, mille 
raames jaotavad liikmesriikide valitud 
partnerorganisatsioonid enim 

1. Abifond toetab riiklikke kavasid, mille 
raames jaotatakse enim 
puudustkannatavatele isikutele tervislikke
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puudustkannatavatele isikutele toiduaineid 
ja kodututele või lastele isiklikuks 
kasutamiseks mõeldud tarbekaupu.

toiduaineid ja isiklikuks kasutamiseks 
mõeldud tarbekaupu.

Or. fr

Muudatusettepanek 217
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Abifond katab ka toiduabi jaotamist 
ebasoodsa taustaga lastele suvisel 
koolivaheajal, kui igapäevast sööki kool ei 
paku.

Or. en

Muudatusettepanek 218
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Abifond võib toetada kaasnevaid 
meetmeid, mis täiendavad toidu ja 
kaupade jaotamist ning aitavad kaasa enim 
puudustkannatavate isikute sotsiaalsele 
kaasamisele.

2. Abifond võib toetada kaasnevaid
meetmeid, mis täiendavad toiduabi
jaotamist ning aitavad kaasa enim 
puudustkannatavate isikute sotsiaalsele 
kaasamisele.

Or. fi

Muudatusettepanek 219
Minodora Cliveti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Abifond võib toetada kaasnevaid 
meetmeid, mis täiendavad toidu ja kaupade 
jaotamist ning aitavad kaasa enim 
puudustkannatavate isikute sotsiaalsele 
kaasamisele.

2. Abifond võib toetada kaasnevaid 
meetmeid, mis täiendavad toidu ja kaupade 
jaotamist ning aitavad kaasa enim 
puudustkannatavate isikute sotsiaalsele 
kaasamisele, eelkõige eakamad naised 
maapiirkondades, roma vähemuse naised, 
naised, kes hoolitsevad perekonna eest ja 
üle 45-aastased naised. 

Or. en

Muudatusettepanek 220
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Abifond võib toetada kaasnevaid 
meetmeid, mis täiendavad toidu ja kaupade 
jaotamist ning aitavad kaasa enim 
puudustkannatavate isikute sotsiaalsele 
kaasamisele.

2. Abifond võib toetada kaasnevaid 
meetmeid, mis täiendavad toidu ja kaupade 
jaotamist ning aitavad kaasa enim 
puudustkannatavate isikute sotsiaalsele 
kaasamisele. Siiski arvestades asjaolu, et 
abifondile on eraldatud vaid piiratud 
rahakogus, samal ajal kui umbes 40 
miljonit inimest kannatab suures 
materiaalses puuduses, tuleks kõiki 
võimalikke kaasnevaid meetmeid ellu viia 
tihedas koostöös Euroopa Sotsiaalfondi 
projektidega. 

Or. en

Muudatusettepanek 221
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Abifond võib toetada kaasnevaid 
meetmeid, mis täiendavad toidu ja 
kaupade jaotamist ning aitavad kaasa enim 
puudustkannatavate isikute sotsiaalsele 
kaasamisele.

2. Abifond võib liikmesriikide palvel 
toetada meetmeid, mis aitavad kaasa enim 
puudustkannatavate isikute sotsiaalsele 
kaasamisele ning aitavad vähendada 
nende sõltuvust lõikes 1 viidatud abist 
tulevikus.

Or. en

Muudatusettepanek 222
Sylvie Guillaume

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Abifond võib toetada kaasnevaid 
meetmeid, mis täiendavad toidu ja 
kaupade jaotamist ning aitavad kaasa enim
puudustkannatavate isikute sotsiaalsele 
kaasamisele.

2. Abifond võib toetada kaasnevaid 
meetmeid, mis täiendavad toidu jaotamist 
ning aitavad kaasa puudustkannatavate 
isikute sotsiaalsele kaasamisele.

Or. fr

Muudatusettepanek 223
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Abifond võib toetada kaasnevaid 
meetmeid, mis täiendavad toidu ja kaupade 
jaotamist ning aitavad kaasa enim 
puudustkannatavate isikute sotsiaalsele 
kaasamisele.

2. Abifond võib toetada kaasnevaid 
meetmeid, mis eelkõige täiendavad toidu ja 
kaupade jaotamist ning aitavad kaasa enim 
puudustkannatavate isikute sotsiaalsele 
kaasamisele, lisaks peaks see soodustama 
koostööd organisatsioonidega, kes 
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tegelevad vaesuse kaotamise ja pikaajalise 
sotsiaalse taasintegreerimisega.

Or. en

Selgitus

Kõnealune abifond on oma olemuselt sümboolne ja peaks seega keskenduma eelkõige 
toiduabile. Erakorralise toiduabi jaotamine erineb oluliselt tööst, mida teevad 
organisatsioonid, kes tegelevad pikaajalise vaesuse kaotamisega, mis sageli nõuab 
eriväljaõpet ja/või -kvalifikatsiooni. Kuid need ühendused võivad saada abi olemasolevatest 
toiduvarudest ning võiks olla selliseid võimalusi, mille puhul erinevate rollidega eri 
organisatsioonid saaksid suurendada oma mõju koostöö abil.

Muudatusettepanek 224
Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Abifond võib toetada kaasnevaid 
meetmeid, mis täiendavad toidu ja kaupade 
jaotamist ning aitavad kaasa enim 
puudustkannatavate isikute sotsiaalsele 
kaasamisele.

2. Abifond võib toetada kaasnevaid 
meetmeid, mis täiendavad toidu ja kaupade 
jaotamist ning aitavad kaasa enim 
puudustkannatavate isikute sotsiaalsele 
kaasamisele. Ometi peab prioriteediks 
jääma toidu ja tarbekaupadega 
varustamine.

Or. fr

Selgitus

Toidu ja tarbekaupadega varustamine peab võrreldes teiste tegevustega olema prioriteetne, 
tagamaks 43 miljonile eurooplasele, kes ei suuda end ise piisaval või sobival määral toita, 
minimaalse eluks vajaliku.

Muudatusettepanek 225
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Abifond võib toetada kaasnevaid 
meetmeid, mis täiendavad toidu ja kaupade 
jaotamist ning aitavad kaasa enim 
puudustkannatavate isikute sotsiaalsele 
kaasamisele.

2. Abifond võib toetada 
partnerorganisatsioonide kaudu
kaasnevaid meetmeid, mis täiendavad toidu 
ja kaupade jaotamist ning aitavad kaasa 
enim puudustkannatavate isikute 
sotsiaalsele kaasamisele ning nende 
elukvaliteedi parandamisele ja/või nende 
inimväärikuse kaitsmisele.

Or. fr

Muudatusettepanek 226
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Abifond võib liikmesriigi palvel 
pakkuda abisaajatele abi ja/või varustust, 
et kasutada rohkem või tõhusamalt 
kohalikke tarneahelaid, suurendades ja 
mitmekesistades sel moel toiduabi enim 
puudustkannatavatele isikutele ning 
ühtlasi vältides toidu raiskamist. 

Or. en

Muudatusettepanek 227
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Abifond võib abisaajail aidata 
rohkem ära kasutada kohalikke 
tarneahelaid, takistades toidu raiskamist. 
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Or. en

Muudatusettepanek 228
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Abifond edendab vastastikust õppimist, 
võrgustike loomist ja heade tavade 
levitamist seoses enim 
puudustkannatavatele isikutele 
mitterahalise abi andmisega.

3. Abifond edendab vastastikust õppimist, 
võrgustike loomist ja heade tavade 
levitamist seoses enim 
puudustkannatavatele isikutele toiduabi
andmisega.

Or. fi

Muudatusettepanek 229
Sylvie Guillaume

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Abifond edendab vastastikust õppimist, 
võrgustike loomist ja heade tavade 
levitamist seoses enim
puudustkannatavatele isikutele 
mitterahalise abi andmisega.

3. Abifond edendab vastastikust õppimist, 
võrgustike loomist ja heade tavade 
levitamist seoses puudustkannatavatele 
isikutele mitterahalise abi andmisega.

Or. fr

Muudatusettepanek 230
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Abifond edendab vastastikust õppimist, 
võrgustike loomist ja heade tavade 
levitamist seoses enim 
puudustkannatavatele isikutele 
mitterahalise abi andmisega.

3. Abifond edendab vastastikust õppimist, 
võrgustike loomist ja heade tavade 
levitamist seoses enim 
puudustkannatavatele isikutele 
mitterahalise abi andmisega, ning fondist 
abisaajate ja mittetulunduslike 
organisatsioonide vahel, kellel on samad 
eesmärgid, mis ei kasuta abifondi ja/või 
muud riiklikku rahastamist.

Or. en

Muudatusettepanek 231
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Abifond edendab vastastikust õppimist, 
võrgustike loomist ja heade tavade 
levitamist seoses enim 
puudustkannatavatele isikutele 
mitterahalise abi andmisega.

3. Abifond edendab Euroopa tasandil
vastastikust õppimist, võrgustike loomist ja 
heade tavade levitamist seoses enim 
puudustkannatavatele isikutele 
mitterahalise abi andmisega.

Or. fr

Muudatusettepanek 232
Frédéric Daerden

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Abifond võtab igakülgsed meetmed 
toetamaks kohalikul tasandil 
toidujäänuste vähendamiseks tehtud 
algatusi (näiteks poodides müümata 
jäänud toidu kogumine toidupankadesse 
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tegutsemisloa saamise tingimusena) ning 
võitlust vaesuse ja tõrjutuse vastu.

Or. fr

Muudatusettepanek 233
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid võivad otsustada 
kasutada üksnes eesmärke 2, 2 a uus või 
3. Liikmesriigid, kes kasutavad eesmärki 
1, on kohustatud kasutama ka eesmärke 2 
a uus ja 3.

Or. en

Muudatusettepanek 234
Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 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 osalevate 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.

Or. nl
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Muudatusettepanek 235
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 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 programmis osaleda 
otsustanud 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.

Or. en

Muudatusettepanek 236
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Seepärast on soovitatav, et selle 
fondi abisaajatele võimaldataks 
juurdepääsu toetusega 
tööhõiveprogrammidele või kutseõppele, 
näiteks Euroopa Sotsiaalfondi kaudu, nii 
et nad saaksid suurema kvalifikatsiooni 
tööturule sisenemiseks ja selliselt 
edendataks aktiivselt nende sotsiaalset 
kaasamist. 

Or. pt

Muudatusettepanek 237
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
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Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Abifondi kasutatakse riiklike 
strateegiate täiendamiseks, mitte ei 
asendata liikmesriikide asutuste 
vastutusega vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
kaotamisel, eelkõige pikaajaliste 
jätkusuutlike programmide abil, mille 
eesmärk on kohese toidupuuduse ja 
materiaalsete vajaduste leevendamise 
asemel pigem sotsiaalne 
taasintegreerimine. 

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peavad jätkuvalt arendama pikaajalisi jätkusuutlikke projekte, et kaotada 
vaesus, puudus ja sotsiaalne tõrjutus. Nimetatud vastutust ei saa kuidagi asendada või 
vähendada Euroopa fondide vahendite kasutamisega.

Muudatusettepanek 238
Sergio Gutiérrez Prieto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Abifondilt saadavat toetust 
rakendatakse komisjoni ja liikmesriikide 
tihedas koostöös.

(3) Abifondilt saadavat toetust 
rakendatakse komisjoni ja liikmesriikide 
tihedas koostöös kaasatud 
kodanikuühiskonnaorganisatsioonidega 
koostöös.

Or. es

Muudatusettepanek 239
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
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Obiols, Raül Romeva i Rueda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Abifondilt saadavat toetust 
rakendatakse komisjoni ja liikmesriikide 
tihedas koostöös.

(3) Abifondilt saadavat toetust antakse 
tihedas koostöös komisjoni ja 
liikmesriikidega, nagu ka piirkondlike ja 
kohalike pädevate asutustega ning 
kodanikuühiskonda esindavate üksuste ja 
partnerorganisatsioonidega.

Or. es

Selgitus

Kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega, mis on kirjas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5.

Muudatusettepanek 240
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Liikmesriigid ja nende volitatud 
asutused peavad tegema koostööd 
ettevõtetega kogu toiduahela ulatuses, et 
luua programme, mis võimaldavad 
vähendada raiskamist ning täita ettevõtte 
ja sotsiaalse vastutuse programme, ning 
ühendustele, kes tegelevad Euroopa enim 
puudustkannatavate isikutega, anda 
juurdepääs toiduressurssidele.

Or. en

Selgitus

Kaubahallid ja toiduainete turustusahelad raiskavad palju täiesti söödavat toitu ning 
saadavad selle prügimäele. Selline andestamatu raiskamine on kulukas ettevõttele ja halb 
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keskkonnale. Selle asemel peaksid ettevõtted annetama oma toidu organisatsioonidele, kes 
tegelevad Euroopa enim puudustkannatavate isikutega. See näitab ettevõtet heas valguses, 
annab väärtuslikke ressursse organisatsioonidele ja vähendab toidu raiskamist.

Muudatusettepanek 241
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Liikmesriigid ja nende selleks määratud 
asutused vastutavad rakenduskavade 
elluviimise ja käesoleva määruse kohaste 
ülesannete täitmise eest kooskõlas 
liikmesriigi institutsioonilise, õigus- ja 
finantsraamistikuga ning vastavuses 
käesoleva määrusega.

(4) Liikmesriigid ja nende selleks määratud 
asutused või vajaduse korral pädevad 
piirkondlikud asutused vastutavad 
rakenduskavade elluviimise ja käesoleva 
määruse kohaste ülesannete täitmise eest 
kooskõlas liikmesriigi institutsioonilise, 
õigus- ja finantsraamistikuga ning 
vastavuses käesoleva määrusega.

Or. es

Muudatusettepanek 242
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Komisjon ja liikmesriigid tagavad 
kooskõlas oma kohustustega 
koordineerimise Euroopa Sotsiaalfondiga 
ning liidu muude poliitikavaldkondade ja 
vahenditega.

(6) Komisjon ja liikmesriigid tagavad 
kooskõlas oma kohustustega 
koordineerimise Euroopa Sotsiaalfondiga 
ning liidu muude poliitikavaldkondade ja 
vahenditega, seda muuhulgas eesmärgil 
vältida topeltrahastamist.

Or. pl
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Muudatusettepanek 243
Emer Costello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Komisjon ja liikmesriigid tagavad 
abifondi tulemuslikkuse, eeskätt 
järelevalve, aruandluse ja hindamise abil.

(8) Komisjon ja liikmesriigid tagavad 
abifondi tulemuslikkuse, eeskätt 
järelevalve, aruandluse ja hindamise abil 
ning kohalike ja piirkondlike asutuste 
ning partnerorganisatsioonide tiheda ja 
korrapärase konsulteerimise abil, 
rakendades fondi meetmeid mõju 
hindamisel. 

Or. en

Muudatusettepanek 244
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Komisjon ja liikmesriigid tagavad 
abifondi tulemuslikkuse, eeskätt 
järelevalve, aruandluse ja hindamise abil.

(8) Komisjon ja liikmesriigid tagavad 
abifondi tulemuslikkuse, eeskätt 
järelevalve, aruandluse ja hindamise abil 
ning kohalike ja piirkondlike asutuste 
ning partnerorganisatsioonide tiheda ja 
korrapärase konsulteerimise abil, 
rakendades fondi meetmeid mõju 
hindamisel. 

Or. en

Muudatusettepanek 245
Csaba Őry, Elisabeth Morin-Chartier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Komisjon ja liikmesriigid täidavad 
abifondiga seonduvaid ülesandeid 
eesmärgiga vähendada toetusesaajate 
halduskoormust.

(9) Komisjon ja liikmesriigid täidavad 
abifondiga seonduvaid ülesandeid 
eesmärgiga vähendada toetusesaajate 
halduskoormust ning Euroopa 
Sotsiaalfondi haldusstruktuure saab 
kasutada.

Or. en

Muudatusettepanek 246
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Komisjon ja liikmesriigid täidavad 
abifondiga seonduvaid ülesandeid 
eesmärgiga vähendada toetusesaajate
halduskoormust.

(9) Komisjon ja liikmesriigid tagavad 
abifondi tulemuslikkuse, eeskätt 
järelevalve, aruandluse ja hindamise abil.
Nad tagavad ka fondi kasutamise lihtsuse 
partnerorganisatsioonidele ja 
toetusesaajatele.

Or. fr

Muudatusettepanek 247
Csaba Őry

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Komisjon ja liikmesriigid tagavad 
meeste ja naiste võrdõiguslikkuse 
põhimõtte ning soolise aspekti kaasamise 
abifondi rakendamise eri etappide 
jooksul. Liikmesriigid ja komisjon võtavad 
vajalikud meetmed, et hoida abifondi 
ettevalmistamise ja rakendamise ajal ära 

(10) Komisjon ja liikmesriigid tagavad 
meeste ja naiste võrdõiguslikkuse 
põhimõtte ning soolise aspekti kaasamise 
seoses abifondi kaasnevate meetmetega. 
Liikmesriigid ja komisjon võtavad 
vajalikud meetmed, et hoida abifondi 
ettevalmistamise ja rakendamise ajal ära 
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igasugune diskrimineerimine soo, rassi või 
etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuse, puude, vanuse või seksuaalse 
sättumuse põhjal.

igasugune diskrimineerimine soo, rassi või 
etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuse, puude, vanuse või seksuaalse 
sättumuse põhjal.

Or. en

Muudatusettepanek 248
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Komisjon ja liikmesriigid tagavad 
meeste ja naiste võrdõiguslikkuse 
põhimõtte ning soolise aspekti kaasamise
abifondi rakendamise eri etappide jooksul. 
Liikmesriigid ja komisjon võtavad 
vajalikud meetmed, et hoida abifondi 
ettevalmistamise ja rakendamise ajal ära 
igasugune diskrimineerimine soo, rassi või 
etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuse, puude, vanuse või seksuaalse 
sättumuse põhjal.

(10) Komisjon ja liikmesriigid kohustuvad 
edendama meeste ja naiste 
võrdõiguslikkuse põhimõtet ning soolise 
aspekti kaasamist abifondi rakendamise eri 
etappide jooksul. Liikmesriigid ja komisjon 
võtavad vajalikud meetmed, et hoida 
abifondi ettevalmistamise ja rakendamise 
ajal ära igasugune diskrimineerimine soo, 
rassi või etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuse, puude, vanuse või seksuaalse 
sättumuse põhjal.

Or. es

Muudatusettepanek 249
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Liikmesriigid ja komisjon võtavad 
vajalikud meetmed, et hoida abifondi 
ettevalmistamise ja rakendamise ajal ära 
igasugune diskrimineerimine soo, rassi 
või etnilise päritolu, usutunnistuse või 
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veendumuse, puude, vanuse või 
seksuaalse sättumuse põhjal.

Or. es

Selgitus

Peetakse vajalikuks punkti 10 lahutamist kaheks eraldi punktiks, kuna juttu on kahest 
erinevast analüüsivormist ning oleks hea, kui see erinevus oleks selgelt piiritletud.

Muudatusettepanek 250
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Toimingud, mida finantseeritakse 
abifondist, peavad olema kooskõlas 
kohaldatavate liidu ja riiklike seadustega. 
Eelkõige võib abifondi kasutada üksnes 
selleks, et toetada sellise toidu või kaupade
jaotamist, mis vastavad tarbijaohutust
käsitlevatele liidu õigusaktidele.

(11) Toimingud, mida finantseeritakse 
abifondist, peavad olema kooskõlas 
kohaldatavate liidu ja riiklike seadustega. 
Eelkõige võib abifondi kasutada üksnes 
selleks, et toetada sellise toidu jaotamist, 
mis vastab toiduainete ohutust 
käsitlevatele liidu õigusaktidele.

Or. fi

Muudatusettepanek 251
Sylvie Guillaume

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Toimingud, mida finantseeritakse 
abifondist, peavad olema kooskõlas 
kohaldatavate liidu ja riiklike seadustega.
Eelkõige võib abifondi kasutada üksnes 
selleks, et toetada sellise toidu või kaupade
jaotamist, mis vastavad tarbijaohutust 
käsitlevatele liidu õigusaktidele.

(11) Toimingud, mida finantseeritakse 
abifondist, peavad olema kooskõlas 
kohaldatavate liidu ja riiklike seadustega.
Eelkõige võib abifondi kasutada üksnes 
selleks, et toetada sellise toidu jaotamist, 
mis vastavad tarbijaohutust käsitlevatele 
liidu õigusaktidele.
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Or. fr

Muudatusettepanek 252
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Toimingud, mida finantseeritakse 
abifondist, peavad olema kooskõlas 
kohaldatavate liidu ja riiklike seadustega. 
Eelkõige võib abifondi kasutada üksnes 
selleks, et toetada sellise toidu või kaupade 
jaotamist, mis vastavad tarbijaohutust 
käsitlevatele liidu õigusaktidele.

(11) Toimingud, mida finantseeritakse 
abifondist, peavad olema kooskõlas 
kohaldatavate liidu ja riiklike seadustega. 
Eelkõige võib abifondi kasutada üksnes 
selleks, et toetada sellise toidu või kaupade 
jaotamist, mis vastavad tarbijaohutust 
käsitlevatele liidu õigusaktidele ning 
toetavad tervislikku toitumist.

Or. en

Muudatusettepanek 253
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 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 objektiivsete kriteeriumide 
alusel. Toiduainete valikukriteeriumid 
võtavad arvesse ka toidu tervislikkust,
kliima- ja keskkonnaalaseid aspekte, 
eelkõige eesmärgiga vähendada 
toidujäätmete teket.

Or. fi

Muudatusettepanek 254
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 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 valiku 
aluseks on tasakaalustatud toitumise 
põhimõtted, mis soodustavad abisaajate 
tervist ning heaolu. Toiduainete ja 
kaupade (kui neid jaotatakse) 
valikukriteeriumid võtavad arvesse ka
tootmise asukoha lähedust ja jälgivad, et 
tootmisviisid järgiksid liidu poolt 
määratletud keskkonnaalaseid eesmärke 
ning aitaksid kaasa vähese CO2-heitega 
majandusele üleminekule. 

Or. fr

Muudatusettepanek 255
Sylvie Guillaume

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 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 objektiivsete kriteeriumide 
alusel. Toiduainete valikukriteeriumid 
võtavad arvesse ka kliima- ja 
keskkonnaalaseid aspekte, eelkõige 
eesmärgiga vähendada toidujäätmete teket.

Or. fr

Muudatusettepanek 256
Marije Cornelissen
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 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 
kvaliteetsed toiduained ja kaubad 
objektiivsete kriteeriumide alusel, mis on 
seotud enim puudustkannatavate isikute 
vajadustega. Soovitatavalt kohalike 
tarnijate toiduainete ja kaupade (kui neid 
jaotatakse) valikukriteeriumid võtavad 
arvesse ka kliima- ja keskkonnaalaseid 
aspekte, eelkõige eesmärgiga vähendada 
toidujäätmete teket.

Or. en

Muudatusettepanek 257
Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 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 ja 
õiglaste kriteeriumide alusel, mis tagavad 
toiduainete ja kaupade jaotamisele antud 
prioriteetsuse. Toiduainete ja kaupade (kui 
neid jaotatakse) valikukriteeriumid võtavad 
arvesse ka kliima- ja keskkonnaalaseid 
aspekte, eelkõige eesmärgiga vähendada 
toidujäätmete teket.

Or. fr

Selgitus

Toidu ja tarbekaupadega varustamine peab võrreldes teiste tegevustega olema prioriteetne, 
tagamaks 43 miljonile eurooplasele, kes ei suuda end ise piisaval või sobival määral toita, 
minimaalse eluks vajaliku.
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Muudatusettepanek 258
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 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 jaotamisahela igas 
etapis.

Or. fr

Muudatusettepanek 259
Csaba Őry

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 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 võivad võtta arvesse ka 
kliima- ja keskkonnaalaseid aspekte, 
eelkõige eesmärgiga vähendada 
toidujäätmete teket.

Or. en

Muudatusettepanek 260
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 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
valikukriteeriumid annavad eelise 
Euroopa päritolu toodetele. Toiduainete 
valikukriteeriumide kehtestamisel 
peetakse silmas seda, et need soodustaksid 
lõplike abisaajate tervislikku ja 
tasakaalustatud toitumist. Toiduainete ja 
kaupade (kui neid jaotatakse) 
valikukriteeriumid võtavad arvesse ka 
kliima- ja keskkonnaalaseid aspekte, 
eelkõige eesmärgiga vähendada 
toidujäätmete teket.

Or. fr

Muudatusettepanek 261
Sergio Gutiérrez Prieto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Komisjon, liikmesriigid ja 
partnerorganisatsioonid peavad 
panustama toidujäätmete vastasesse 
võitlusesse igas tarneahela etapis, 
sealhulgas toiduainetega varustamise 
etapis.

Or. es

Muudatusettepanek 262
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Komisjon, liikmesriigid, pädevad 
piirkondlikud asutused ja 
partnerorganisatsioonid panustavad 
toidujäätmete vastasesse võitlusesse igas 
tarneahela etapis.

Or. es

Selgitus

Kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega, mis on kirjas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5.

Muudatusettepanek 263
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Komisjon ja liikmesriigid jälgivad, 
et nimetatud abi jaotamisel austataks 
enim puudustkannatavate inimeste 
väärikust. 

Or. fr

Muudatusettepanek 264
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 b) Kõigil juhtudel jälgivad komisjon ja 
liikmesriigid, et jaotatavad toiduained 
vastaksid toiduohutusnõuetele ning 
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aitaksid kaasa asjaomaste isikute heale 
tervislikule seisundile.

Or. fr

Muudatusettepanek 265
Frédéric Daerden

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 vähemalt 2 
500 000 000 eurot 2011. aasta hindades 
vastavalt II lisas toodud jaotusele aastate 
kaupa.

Or. fr

Muudatusettepanek 266
Sylvie Guillaume

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 ei tohi jääda 
alla 2 500 000 000 euro 2011. aasta 
hindades vastavalt II lisas toodud jaotusele 
aastate kaupa.

Or. fr

Muudatusettepanek 267
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marielle de 
Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa 
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i Balcells, Liam Aylward

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. en

Selgitus

Igal juhul moodustab abifond sümboolse summa. Aga kuna EL on endiselt kriisis, siis on 
mõeldamatu anda Euroopa enim puudustkannatavatele isikutele vähem vahendeid kui 
eelnevas programmis. On oluline küsida seda summat järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku alguses. Kui sotsiaalne olukord paraneb ning abifondi järgi ei ole enam 
vajadust, siis mitmeaastasesse finantsraamistikku lisatud läbivaatamise klausel võimaldab 
seda vähendada.

Muudatusettepanek 268
Frédéric Daerden

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 269
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
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Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

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

Selgitus

Komisjoni väljapakutud eelarve ei vasta piisavalt enim puudustkannatavate inimeste 
vajadustele ning on käesoleva perioodi eelarvest väiksem, kuid mõeldud katma laiemat 
tegevusvälja. Võttes arvesse vaesuse suurenemist ELis, peab abifondi igaaastane eelarve 
vahemikus 2014–2020 olema vähemalt 500 000 000 eurot.

Muudatusettepanek 270
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Younous Omarjee

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 vähemalt
5 000 000 000 eurot 2011. aasta hindades 
vastavalt II lisas toodud jaotusele aastate 
kaupa.

Or. fr

Muudatusettepanek 271
Sergio Gutiérrez Prieto
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Nimetatud varusid tuleb suurendada, 
et tagada abifondi piisavus oma sihtide ja 
aastaid 2014–2020 käsitleva mitmeaastase 
finantsraamistiku eesmärkide 
saavutamiseks

Or. es

Muudatusettepanek 272
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võtab otsuse vastu 
rakendusaktidega, milles sätestatakse 
koguvahendite iga-aastane jaotus 
liikmesriikide kaupa, kooskõlas määruse 
(EL) nr … (vaesusevastast võitlust käsitlev 
määrus) artikli 84 lõikega 5, ilma et see 
piiraks kõnealuse artikli lõike 4 
kohaldamist, võttes arvesse järgmisi
Eurostati kehtestatud kriteeriume:

3. Komisjon võtab otsuse vastu 
rakendusaktidega, milles sätestatakse 
koguvahendite iga-aastane jaotus nende 
liikmesriikide kaupa, kes on esitanud 
osalemistaotluse, kooskõlas määruse (EL) 
nr … (vaesusevastast võitlust käsitlev 
määrus) artikli 84 lõikega 5, ilma et see 
piiraks kõnealuse artikli lõike 4 
kohaldamist, mis põhinevad kõige 
viimastel Eurostati kehtestatud 
kriteeriumitel, mis käsitlevad:

Or. en

Muudatusettepanek 273
Csaba Őry, Elisabeth Morin-Chartier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võtab otsuse vastu 3. Komisjon võtab otsuse vastu 
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rakendusaktidega, milles sätestatakse 
koguvahendite iga-aastane jaotus 
liikmesriikide kaupa, kooskõlas määruse 
(EL) nr … (vaesusevastast võitlust käsitlev 
määrus) artikli 84 lõikega 5, ilma et see 
piiraks kõnealuse artikli lõike 4 
kohaldamist, võttes arvesse järgmisi 
Eurostati kehtestatud kriteeriume:

rakendusaktidega, milles sätestatakse 
koguvahendite iga-aastane jaotus 
liikmesriikide kaupa, kooskõlas Euroopa 
Sotsiaalfondi eeskirjade ja määruse (EL) 
nr … (vaesusevastast võitlust käsitlev 
määrus) artikli 84 lõikega 5, ilma et see 
piiraks kõnealuse artikli lõike 4 
kohaldamist, võttes arvesse järgmisi 
Eurostati kehtestatud kriteeriume:

Or. en

Muudatusettepanek 274
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon võtab oma otsuses arvesse 
seda, kui suur on sõltuvuse määr enim 
puudustkannatavate isikute puhul, kes 
sõltuvad enim puudustkannatavatele 
isikutele toiduabi jaotamiseks ettenähtud 
liidu toiduabiprogrammidest, mis tuleneb 
liikmesriikide osalemisest nõukogu 
määruste (EÜ) nr 1290/2005, (EÜ) 
nr 1234/2007 või Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) nr 121/2012 
kohastes programmides.

Or. en

Muudatusettepanek 275
Minodora Cliveti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) elanikkond, kes kannatab ränka 
materiaalset puudust;

(a) elanikkond, kes kannatab ränka 
materiaalset puudust kogu elanikkonna 
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protsentuaalse osana, sealhulgas soolised 
näitajad;

Or. en

Muudatusettepanek 276
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) elanikkond, kes kannatab ränka 
materiaalset puudust;

(a) elanikkond, kes kannatab ränka 
materiaalset puudust kogu elanikkonna 
protsentuaalse osana;

Or. en

Muudatusettepanek 277
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) elanikkond, kes kannatab ränka 
materiaalset puudust;

(a) elanikkond, kes kannatab ränka 
materiaalset puudust kogu elanikkonna 
protsentuaalse osana;

Or. en

Muudatusettepanek 278
Sergio Gutiérrez Prieto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) elanikkond, kes kannatab ränka (a) elanikkond, kes elab alla suhtelist 
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materiaalset puudust; vaesuspiiri;

Or. es

Muudatusettepanek 279
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) elanikkond, kes kannatab ränka 
materiaalset puudust;

(a) elanikkond, kes kannatab toidupuuduse 
all;

Or. fr

Muudatusettepanek 280
Frédéric Daerden

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) suhteline vaesuspiir, st nende 
inimeste hulk, kes elavad leibkondades, 
mille keskmine sissetulek on alla 60 % 
riigi keskmisest sissetulekust;

Or. fr

Selgitus

Suhteline vaesuspiir on üks vaesuse määratlemise kriteeriumeid strateegias „Euroopa 2020”.

Muudatusettepanek 281
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt a a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) elanikkond, kes kannatab ränka 
materiaalset puudust;

Or. fr

Muudatusettepanek 282
Sergio Gutiérrez Prieto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) elanikkond, kes elab väga madala 
tööhõivega leibkondades.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 283
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) elanikkond, kes elab väga madala 
tööhõivega leibkondades.

(b) hiljutine muutus elanikkonna seas, 
kes elab väga madala tööhõivega 
leibkondades.

Or. en

Muudatusettepanek 284
Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt b a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) vaesuse ohus olev elanikkond.

Or. pt

Muudatusettepanek 285
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) selliste isikute arv keda ohustab 
vaesus pärast sotsiaalseid siirdeid, 
sealhulgas vaesusest ohustatud laste arv.

Or. pl

Selgitus

Pärast sotsiaalseid siirdeid vaesusest ohustatud isikute arv, on mõõdik, mis näitab kõige 
paremini eri liikmesriikide probleeme ning on otseselt seotud programmi toetusesaajatega. 
Lisaks sellele on kolmest näitajast koosnev vaesusenäitaate kooslus kooskõlas strateegia 
„Euroopa 2020” suunistega.

Muudatusettepanek 286
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) vaesusriski määr igas liikmesriigis.

Or. fr

Muudatusettepanek 287
Joanna Katarzyna Skrzydlewska
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) selliste isikute arv, keda ohustab 
vaesus pärast sotsiaalseid siirdeid.

Or. pl

Muudatusettepanek 288
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) allpool suhtelist vaesuspiiri elavate 
inimeste, st nende inimeste hulk, kes 
elavad leibkondades, mille keskmine 
sissetulek on alla 60 % riigi keskmisest 
sissetulekust.

Or. fr

Muudatusettepanek 289
Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. 0,35 % koguvahenditest eraldatakse 
komisjoni algatusel antava tehnilise abi 
jaoks.

välja jäetud

Or. nl
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Muudatusettepanek 290
Csaba Őry

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. 0,35 % koguvahenditest eraldatakse 
komisjoni algatusel tehniliseks abiks.

4. 0,25 % koguvahenditest eraldatakse 
komisjoni algatusel tehniliseks abiks.

Or. en

Muudatusettepanek 291
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 [...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 292
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. [...] välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Käesoleva määruse eesmärk on vähendada rakenduskavade arendamisega seotud 
bürokraatiat ja tagada nõnda praeguse abifondi lihtne, kiire ja tõhus rakendamine 
liikmesriikide ja partnerorganisatsioonide poolt.
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Muudatusettepanek 293
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. 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:
(a) materiaalse või toidupuuduse liigi või 
liikide määratlus, mille leevendamist 
rakenduskavaga taotletakse;
(b) asjakohase riikliku kava kirjeldus iga 
käsitletava materiaalse puuduse liigi 
kohta;
(c) rahastamiskava koos järgmise kahe 
tabeliga:
c) tabel, milles on iga aasta kohta esitatud 
artikliga 18 kooskõlas olev rahaliste 
assigneeringute summa, mida on kavas 
toetuse jaoks abifondist eraldada ja 
artikliga 18 kooskõlas olev 
kaasrahastamise määr;
cc) tabel, milles on esitatud kogu 
rakenduskava tööperioodi jooksul 
rakenduskava raames toetuseks 
eraldatavate rahaliste assigneeringute 
kogusumma iga käsitletava materiaalse 
puuduse liigi ning kaasnevate meetmete 
kohta.
(d) pädevad ametivõimud, 
partnerorganisatsioonid ja 
vahendusasutused, kelle otsene või 
kaudne tegevus hõlmab toidu või kaupade 
jaotamist, võtavad ise materiaalse abi 
osutamist täiendavaid meetmeid, mille 
eesmärk on enim puudustkannatavate 
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isikute sotsiaalne kaasatus, olenemata 
sellest, kas abifond seda tegevust toetab 
või mitte.

Or. fr

Selgitus

Käesoleva määruse eesmärk on vähendada rakenduskavade arendamisega seotud 
bürokraatiat ja tagada nõnda praeguse abifondi lihtne, kiire ja tõhus rakendamine 
liikmesriikide ja partnerorganisatsioonide poolt.

Muudatusettepanek 294
Inês Cristina Zuber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pt

Muudatusettepanek 295
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Iga liikmesriik esitab otseses koostöös 
partnerorganisatsioonidega komisjonile 
kolme 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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Or. fr

Muudatusettepanek 296
Sylvie Guillaume

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 297
Pervenche Berès

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Iga liikmesriik, kes soovib taotleda 
abifondi vahendeid, 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:

Or. en

Muudatusettepanek 298
Marije Cornelissen

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

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

Iga osalev liikmesriik, kes esitab taotluse 
kasutada ära abifondi mõningaid või 
kõiki eesmärke, 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:

Or. en

Muudatusettepanek 299
Ria Oomen-Ruijten

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Iga liikmesriik, mis kuulub abifondi 
kohaldumisalasse, 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:

Or. nl

Muudatusettepanek 300
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik esitab komisjonile kolme 
kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist ühe rakenduskava, mis hõlmab 
ajavahemikku 1. jaanuarist 2014 kuni 31. 

Iga liikmesriik esitab komisjonile kolme 
kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist ühe rakenduskava, mis on 
koostatud koostöös kohalike 
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detsembrini 2020 ning sisaldab järgmisi 
andmeid:

ametivõimude ja vaesuse või sotsiaalse 
tõrjutuse vastu võitlevate 
organisatsioonidega, eelkõige varem 
toiduabiprogrammist toetust saanud 
organisatsioonidega. Nimetatud 
rakenduskava hõlmab ajavahemikku 1. 
jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 2020 
ning sisaldab järgmisi andmeid:

Or. fr

Muudatusettepanek 301
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rakenduskavad peavad sisaldama artiklis 
5 kehtestatud põhimõtete täitmiseks 
mõeldud konkreetsete meetmete ja 
eraldatud fondide kirjeldust.

Or. es

Selgitus

Peetakse vajalikuks täpsustada abifondi toimimiseks vajalike põhimõtete täitmiseks mõeldud 
rakenduskavad, meetmed ja eraldatud fondid.

Muudatusettepanek 302
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) rakenduskava raames käsitletava 
materiaalse puuduse liigi (liikide) 
kindlaksmääramine ja valimise põhjendus, 
iga käsitletava materiaalse puuduse liigi 

(a) rakenduskava raames käsitletava 
materiaalse puuduse liigi (liikide) 
kindlaksmääramine ja valimise põhjendus, 
iga käsitletava materiaalse puuduse liigi 
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peamised näitajad ning toidu või kaupade
jaotamise eesmärgid ja võetavad kaasnevad 
meetmed, võttes arvesse artikli 14 kohaselt 
tehtud eelhindamise tulemusi;

peamised näitajad ning toidu jaotamise 
eesmärgid ja võetavad kaasnevad 
meetmed, võttes arvesse artikli 14 kohaselt 
tehtud eelhindamise tulemusi;

Or. fi

Muudatusettepanek 303
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) rakenduskava raames käsitletava 
materiaalse puuduse liigi (liikide) 
kindlaksmääramine ja valimise põhjendus, 
iga käsitletava materiaalse puuduse liigi 
peamised näitajad ning toidu või kaupade 
jaotamise eesmärgid ja võetavad kaasnevad 
meetmed, võttes arvesse artikli 14 kohaselt 
tehtud eelhindamise tulemusi;

(a) rakenduskava raames käsitletava 
materiaalse puuduse liigi (liikide) 
kindlaksmääramine ja valimise eesmärgid, 
iga käsitletava materiaalse puuduse liigi 
peamised näitajad ning toidu või kaupade 
jaotamise eesmärgid ja võetavad kaasnevad 
meetmed, võttes arvesse artikli 14 kohaselt 
tehtud eelhindamise tulemusi;

Or. fr

Muudatusettepanek 304
Sylvie Guillaume

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) rakenduskava raames käsitletava 
materiaalse puuduse liigi (liikide) 
kindlaksmääramine ja valimise põhjendus, 
iga käsitletava materiaalse puuduse liigi 
peamised näitajad ning toidu või kaupade
jaotamise eesmärgid ja võetavad kaasnevad 
meetmed, võttes arvesse artikli 14 kohaselt 
tehtud eelhindamise tulemusi;

(a) rakenduskava raames käsitletava 
materiaalse puuduse liigi (liikide) 
kindlaksmääramine ja valimise põhjendus, 
iga käsitletava materiaalse puuduse liigi 
peamised näitajad ning toidu jaotamise 
eesmärgid ja võetavad kaasnevad 
meetmed, võttes arvesse artikli 14 kohaselt 
tehtud eelhindamise tulemusi;

Or. fr
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Muudatusettepanek 305
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) rakenduskava raames käsitletava 
materiaalse puuduse liigi (liikide) 
kindlaksmääramine ja valimise põhjendus, 
iga käsitletava materiaalse puuduse liigi 
peamised näitajad ning toidu või kaupade 
jaotamise eesmärgid ja võetavad kaasnevad 
meetmed, võttes arvesse artikli 14 kohaselt 
tehtud eelhindamise tulemusi;

(a) rakenduskava raames käsitletava 
materiaalse puuduse liigi (liikide) 
kindlaksmääramine ja valimise põhjendus, 
iga käsitletava materiaalse puuduse liigi 
peamised näitajad ning kvaliteetse toidu 
või kaupade jaotamise eesmärgid ja 
võetavad kaasnevad meetmed ja/või 
meetmed, et arendada või tugevdada 
kohalikke ja piirkondlikke 
toidutarneahelaid, võttes arvesse artikli 14 
kohaselt tehtud eelhindamise tulemusi;

Or. en

Muudatusettepanek 306
Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) rakenduskava raames käsitletava 
materiaalse puuduse liigi (liikide) 
kindlaksmääramine ja valimise põhjendus, 
iga käsitletava materiaalse puuduse liigi 
peamised näitajad ning toidu või kaupade 
jaotamise eesmärgid ja võetavad kaasnevad 
meetmed, võttes arvesse artikli 14 kohaselt 
tehtud eelhindamise tulemusi;

(a) rakenduskava raames käsitletava 
materiaalse puuduse liigi (liikide) 
kindlaksmääramine ja valimise põhjendus, 
iga käsitletava materiaalse puuduse liigi 
peamised näitajad ning toidu või kaupade 
jaotamise eesmärgid ja seejärel ka
võetavad kaasnevad meetmed, võttes 
arvesse artikli 14 kohaselt tehtud 
eelhindamise tulemusi;

Or. fr
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Selgitus

Toidu ja tarbekaupadega varustamine peab võrreldes teiste tegevustega olema prioriteetne, 
tagamaks 43 miljonile eurooplasele, kes ei suuda end ise piisaval või sobival määral toita, 
minimaalse eluks vajaliku.

Muudatusettepanek 307
Csaba Őry, Elisabeth Morin-Chartier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) rakenduskava raames käsitletava 
materiaalse puuduse liigi (liikide) 
kindlaksmääramine ja valimise põhjendus, 
iga käsitletava materiaalse puuduse liigi 
peamised näitajad ning toidu või kaupade 
jaotamise eesmärgid ja võetavad kaasnevad 
meetmed, võttes arvesse artikli 14 kohaselt 
tehtud eelhindamise tulemusi;

(a) rakenduskava raames käsitletava 
materiaalse puuduse liigi (liikide) 
kindlaksmääramine ja valimise põhjendus, 
iga käsitletava materiaalse puuduse liigi 
peamised näitajad ning toidu või kaupade 
jaotamise eesmärgid ja võetavad kaasnevad 
meetmed sotsiaalse tõrjutuse kaotamiseks, 
võttes arvesse artikli 14 kohaselt tehtud 
eelhindamise tulemusi;

Or. en

Muudatusettepanek 308
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) strateegia, milles on kirjeldatud, 
kuidas toetusmeetmetega toetatakse 
kohalike ja piirkondlike toidutarneahelate 
arengut või tugevnemist, et tuua kasu 
enim puudustkannatavatele isikutele;

Or. en
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Muudatusettepanek 309
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) ettepanek kirjeldab, kuidas abifond 
saab ära kasutada kohalikke 
toidutarneahelaid;

Or. en

Muudatusettepanek 310
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) strateegia kirjeldab, kuidas 
programmi abil kasutakse ära toit, mis 
muidu läheks raisku;

Or. en

Muudatusettepanek 311
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) asjakohase riikliku kava kirjeldus iga 
käsitletava materiaalse puuduse liigi 
kohta;

välja jäetud

Or. fi
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Muudatusettepanek 312
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 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;

välja jäetud

Or. fi

Muudatusettepanek 313
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 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;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 314
Sylvie Guillaume

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) enim puudustkannatavate isikute 
abikõlblikkuse kriteeriumide sätestamise 
mehhanismi kirjeldus, vajaduse korral 
liigendatakse kriteeriumid käsitletava 

(c) puudustkannatavate isikute 
abikõlblikkuse kriteeriumide sätestamise 
mehhanismi kirjeldus;
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materiaalse puuduse liigi järgi;

Or. fr

Muudatusettepanek 315
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) toimingute valiku kriteeriumid ja 
valikumehhanismi kirjeldus, vajaduse 
korral liigendatakse kriteeriumid 
käsitletava materiaalse puuduse liigi 
järgi;

välja jäetud

Or. fi

Muudatusettepanek 316
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) partnerorganisatsioonide valiku 
kriteeriumid, vajaduse korral 
liigendatakse kriteeriumid käsitletava 
materiaalse puuduse liigi järgi;

(e) partnerorganisatsioonide valiku 
kriteeriumid;

Or. fi

Muudatusettepanek 317
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – punkt g
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) rakenduskava nende rakendussätete 
kirjeldus, millega määratakse kindlaks
korraldusasutus, sertifitseerimisasutus 
(vajaduse korral), auditeerimisasutus ja 
asutus, kellele komisjon makseid teeb, ning 
järelevalvemenetluse kirjeldus;

(g) rakenduskava nende rakendussätete 
kirjeldus, millega kinnitatakse, et EFI 
abifondide korraldusasutus, 
sertifitseerimisasutus (vajaduse korral), 
auditeerimisasutus on vastutavad, ja 
määratakse kindlaks asutus, kellele 
komisjon makseid teeb, ning 
järelevalvemenetluse kirjeldus;

Or. en

Muudatusettepanek 318
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – punkt j – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 319
Sergio Gutiérrez Prieto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – punkt j – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

i) tabel, milles on iga aasta kohta esitatud 
artikliga18 kooskõlas olev rahaliste 
assigneeringute summa, mida on kavas 
toetuse jaoks abifondist eraldada kooskõlas 
artikliga 18;
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kaasrahastamise määr;

Or. es

Muudatusettepanek 320
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – punkt j – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) tabel, milles on esitatud kogu 
rakenduskava tööperioodi jooksul
rakenduskava raames toetuseks 
eraldatavate rahaliste assigneeringute 
kogusumma iga käsitletava materiaalse 
puuduse liigi ning kaasnevate meetmete 
kohta.

ii) tabel, milles on esitatud kogu 
tööperioodi osas toetusteks eraldatavate 
rahaliste assigneeringute kogusumma ning 
kaasnevad meetmed.

Or. fi

Muudatusettepanek 321
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punktis e osutatud partnerorganisatsioonid, 
kelle vahetu tegevus hõlmab toidu või 
kaupade jaotamist, võtavad ise materiaalse 
abi osutamist täiendavaid meetmeid, mille 
eesmärk on enim puudustkannatavate 
isikute sotsiaalne kaasatus, olenemata 
sellest, kas abifond seda tegevust toetab või 
mitte.

Punktis e osutatud partnerorganisatsioonid, 
kelle vahetu tegevus hõlmab toidu 
jaotamist, võtavad ise toiduabi osutamist 
täiendavaid meetmeid, mille eesmärk on 
enim puudustkannatavate isikute sotsiaalne 
kaasatus, olenemata sellest, kas abifond 
seda tegevust toetab või mitte.

Or. fi
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Muudatusettepanek 322
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punktis e osutatud partnerorganisatsioonid, 
kelle vahetu tegevus hõlmab toidu või 
kaupade jaotamist, võtavad ise materiaalse 
abi osutamist täiendavaid meetmeid, mille 
eesmärk on enim puudustkannatavate 
isikute sotsiaalne kaasatus, olenemata 
sellest, kas abifond seda tegevust toetab või 
mitte.

Punktis e osutatud partnerorganisatsioonid, 
kelle vahetu tegevus hõlmab toidu ja/või 
kaupade jaotamist, võivad ise võtta 
materiaalse abi osutamist täiendavaid 
meetmeid, mille eesmärk on enim 
puudustkannatavate isikute sotsiaalne 
kaasatus, olenemata sellest, kas abifond 
seda tegevust toetab või mitte.

Or. fr

Muudatusettepanek 323
Sylvie Guillaume

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punktis e osutatud partnerorganisatsioonid, 
kelle vahetu tegevus hõlmab toidu või 
kaupade jaotamist, võtavad ise materiaalse 
abi osutamist täiendavaid meetmeid, mille 
eesmärk on enim puudustkannatavate 
isikute sotsiaalne kaasatus, olenemata 
sellest, kas abifond seda tegevust toetab 
või mitte.

Punktis e osutatud partnerorganisatsioonid, 
kelle vahetu tegevus hõlmab toidu 
jaotamist, võivad ise või koostöös teiste 
organisatsioonidega võtta materiaalse abi 
osutamist täiendavaid meetmeid, mille 
eesmärk on puudustkannatavate isikute 
sotsiaalne kaasatus.

Or. fr

Muudatusettepanek 324
Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punktis e osutatud partnerorganisatsioonid, 
kelle vahetu tegevus hõlmab toidu või 
kaupade jaotamist, võtavad ise materiaalse 
abi osutamist täiendavaid meetmeid, mille 
eesmärk on enim puudustkannatavate 
isikute sotsiaalne kaasatus, olenemata 
sellest, kas abifond seda tegevust toetab või 
mitte.

Punktis e osutatud partnerorganisatsioonid, 
kelle vahetu tegevus hõlmab toidu või 
kaupade jaotamist, võivad juhul, kui neil 
on vahendeid missiooni elluviimiseks, 
võtta ise materiaalse abi osutamist 
täiendavaid meetmeid, mille eesmärk on 
enim puudustkannatavate isikute sotsiaalne 
kaasatus, olenemata sellest, kas abifond 
seda tegevust toetab või mitte.

Or. fr

Selgitus

Toidu ja tarbekaupadega varustamine peab võrreldes teiste tegevustega olema prioriteetne, 
tagamaks 43 miljonile eurooplasele, kes ei suuda end ise piisaval või sobival määral toita, 
minimaalse eluks vajaliku. Toidu jaotamisega tegelevad organisatsioonid ei tohi endale võtta 
liiga raskeid kohustusi, mis nende motiveeritust kahandaks või nende missiooni keeruliseks 
muudaks.

Muudatusettepanek 325
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Rakenduskavad koostavad liikmesriigid 
või nende määratud asutused koostöös 
pädevate piirkondlike, kohalike ja muude 
avalik-õiguslike asutustega, 
kodanikuühiskonda esindavate organitega 
ning võrdõiguslikkuse ja 
mittediskrimineerimise edendamise eest 
vastutavate organitega.

2. Rakenduskavad koostavad liikmesriigid 
või nende määratud ESI fondide asutused 
koostöös pädevate piirkondlike, kohalike ja 
muude avalik-õiguslike asutustega, 
kodanikuühiskonda esindavate organitega 
ning võrdõiguslikkuse ja 
mittediskrimineerimise edendamise eest 
vastutavate organitega. Liikmesriigid 
tagavad, et rakenduskavad on tihedalt 
seotud riigi sotsiaalse kaasamise 
poliitikaga ja võitlusega vaesuse aina 
laialdasema leviku vastu naiste seas.

Or. en
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Muudatusettepanek 326
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Rakenduskavadel võib olla 
piirkondlik mõõde nendes liikmesriikides, 
mille piirkondlikud asutused on sotsiaalse 
kaasamise ja vaesuse vastu võitlemise alal 
pädevad.

Or. es

Selgitus

Dicha petición se ajusta al principio de subsidiariedad del artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea por el cual los objetivos de las acciones y cargas competenciales deben ajustarse a 
los niveles más cercanos a la ciudadanía.Teniendo en cuenta se tiene que garantizar la 
coordinación de dicho Fondo con el Fondo Social Europeo (FSE) y que algunas regiones, 
como es el caso de Catalunya, disponen de un programa operativo regional para el FSE, 
sería conveniente seguir el mismo esquema de funcionamiento, para facilitar así una mayor 
coordinación de las medidas incluidas en los programas operativos de ambos fondos.

Muudatusettepanek 327
Sylvie Guillaume

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 
kahe kuu jooksul alates rakenduskava 
esitamise kuupäevast. Liikmesriik annab 
komisjonile kogu vajaliku lisateabe ja teeb 
vajaduse korral esitatud rakenduskavasse 
parandused.

Or. fr
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Muudatusettepanek 328
Sylvie Guillaume

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tingimusel, et komisjoni kõiki lõike 2 
kohaselt tehtud tähelepanekuid on 
rahuldavalt arvesse võetud, kiidab 
komisjon rakenduskava rakendusaktidega 
heaks hiljemalt kuus kuud pärast selle 
ametlikku esitamist liikmesriigi poolt, kuid 
mitte enne 1. jaanuari 2014.

3. Tingimusel, et komisjoni kõiki lõike 2 
kohaselt tehtud tähelepanekuid on 
rahuldavalt arvesse võetud, kiidab 
komisjon rakenduskava rakendusaktidega 
heaks hiljemalt neli kuud pärast selle 
ametlikku esitamist liikmesriigi poolt, kuid 
mitte enne 1. jaanuari 2014.

Or. fr

Muudatusettepanek 329
Sylvie Guillaume

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 neli kuud pärast nende ametlikku 
esitamist liikmesriigi poolt, eeldusel, et 
komisjoni tehtud tähelepanekuid on 
nõuetekohaselt arvesse võetud.

Or. fr

Muudatusettepanek 330
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a
7 a. Euroopa abifondi enim 
puudustkannatavate isikute jaoks ei tohi 
käsitleda ja rakendada sõltumatu fondina 
(täiendavate struktuuridega), vaid see 
peab olema Euroopa Sotsiaalfondi 
programmifondide 2014−2020 ühtse 
strateegilise raamistiku osa.

Or. en

Muudatusettepanek 331
Sylvie Guillaume

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon loob liidu tasandil platvormi, 
et soodustada kogemuste vahetamist, 
suutlikkuse suurendamist, võrgustike 
loomist ja asjakohaste tulemuste levitamist 
enim puudustkannatavatele isikutele 
mitterahalise abi osutamise valdkonnas.

1. Komisjon loob liidu tasandil platvormi, 
et soodustada kogemuste vahetamist, 
suutlikkuse suurendamist, võrgustike 
loomist ja asjakohaste tulemuste levitamist 
puudustkannatavatele isikutele 
mitterahalise abi osutamise valdkonnas.

Or. fr

Muudatusettepanek 332
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon loob liidu tasandil platvormi, 
et soodustada kogemuste vahetamist, 
suutlikkuse suurendamist, võrgustike 
loomist ja asjakohaste tulemuste levitamist 
enim puudustkannatavatele isikutele 

1. Komisjon loob liidu tasandil platvormi, 
et soodustada kogemuste vahetamist, 
suutlikkuse suurendamist, võrgustike 
loomist ja innovatsiooni ja asjakohaste 
tulemuste levitamist enim 
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mitterahalise abi osutamise valdkonnas. puudustkannatavatele isikutele 
mitterahalise abi osutamise valdkonnas, 
nende organisatsioonidega enim 
puudustkannatavate isikute abistamiseks, 
mis ei kasuta abifonde ja/või muid 
riiklikke rahastamisvahendeid.

Or. en

Muudatusettepanek 333
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon loob liidu tasandil platvormi, 
et soodustada kogemuste vahetamist, 
suutlikkuse suurendamist, võrgustike 
loomist ja asjakohaste tulemuste levitamist 
enim puudustkannatavatele isikutele 
mitterahalise abi osutamise valdkonnas.

1. Komisjon loob liidu tasandil platvormi, 
et soodustada kogemuste ja oskusteabe 
vahetamist, suutlikkuse suurendamist, 
võrgustike loomist, jaotusvõrgustiku 
laiendamist kogu Euroopa 
territooriumile, eelkõige igas liikmesriigis 
piirkondadesse, kus on kõige suurem 
vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse tase, 
riikidevahelise ja piiriülese tegevuse 
edendamist ning asjakohaste ja 
innovatiivsete tulemuste levitamist enim 
puudustkannatavatele isikutele toiduainete 
ja kaupade jaotamise valdkonnas.

Komisjon kaasab sellesse platvormi liidu 
tasandil partnerorganisatsioone 
esindavad organisatsioonid ning 
partnerorganisatsioonid ja toetusesaajad 
iga liikmesriigi tasandil ning loob nende 
vahel suhted.
Komisjon loob konkreetselt seda 
platvormi käsitleva avaliku veebisaidi ja 
haldab seda. Veebisaidil tutvustatakse 
eelkõige eri partnerorganisatsioone, 
nende tegevust ja esindatust kogu 
Euroopa territooriumil, sealhulgas 
äärepoolseimates piirkondades.
Veebilehel on saadaval ka platvormi 
tegevuse ja tööga seotud dokumendid ja 
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teave.

Or. fr

Muudatusettepanek 334
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kõnealune platvorm soodustab 
teabevahetust nende vahel, kes tegelevad 
materiaalse puuduse kaotamisega kiirel
moel ja organisatsioonide vahel, kes 
tegelevad pikaajalise jätkusuutliku 
sotsiaalse taasintegreerimisega ning 
jälgib, kuidas arendada ühisosa nende 
erinevate eesmärkide vahel.

Or. en

Selgitus

Erakorralise toiduabi jaotamine erineb oluliselt tööst, mida teevad organisatsioonid, kes 
tegelevad pikaajalise vaesuse kaotamisega, mis sageli nõuab eriväljaõpet ja/või -
kvalifikatsiooni. Võiks olla selliseid võimalusi, kus erinevate rollidega eri organisatsioonid 
saaksid suurendada oma mõju koostöö abil ning komisjon peaks võimaldama sellise koostöö 
toimumist.

Muudatusettepanek 335
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Partnerorganisatsioonide osalusel 
toimuvate piiriüleste toimingute 
finantseerimine tulek jätta välja eelarvest, 



AM\928565ET.doc 131/146 PE506.141v01-00

ET

mis on mõeldud enim 
puudustkannatavate isikute otseseks 
abistamiseks.

Or. pl

Muudatusettepanek 336
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Lisaks konsulteerib komisjon abifondist 
saadud toetuse rakendamise küsimustes 
vähemalt kord aastas 
partnerorganisatsioonidega.

Or. fr

Muudatusettepanek 337
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Lisaks konsulteerib komisjon abifondist 
saadud toetuse rakendamise ja 
rakendamise lihtsuse küsimustes vähemalt 
kord aastas organisatsioonidega, kes 
esindavad partnerorganisatsioone liidu 
tasandil ja peamisi partnerorganisatsioone 
iga liikmesriigi tasandil. Komisjon teeb 
konsultatsioonidest kokkuvõtte ja esitab 
nende tulemused platvormi käsitleval 
veebisaidil.

Or. fr
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Muudatusettepanek 338
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võivad moodustada 
järelevalvekomitee, et tagada 
liikmesriikide rakenduskavade tõhus 
rakendamine.

Or. pl

Muudatusettepanek 339
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 340
Sergio Gutiérrez Prieto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Alates 2015. aastast kuni 2022. aastani 
esitavad liikmesriigid komisjonile, 
parlamendile ja nõukogule iga aasta 30. 
juuniks iga-aastase aruande rakenduskava 
elluviimise kohta eelmisel majandusaastal.

Or. es
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Muudatusettepanek 341
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Alates 2015. aastast kuni 2022. aastani 
esitavad liikmesriigid komisjonile iga aasta 
30. juuniks iga-aastase aruande 
rakenduskava elluviimise kohta eelmisel 
majandusaastal. Komisjon esitab Euroopa 
Parlamendile igal aastal nimetatud 
aruannete kokkuvõtte.

Or. fr

Muudatusettepanek 342
Marije Cornelissen

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

Nende näitajate hulka kuuluvad:
(a) hiljutine muutus tõsisele materiaalsele 
puudusele suunatud sotsiaalvaldkonna 
kuludes nii absoluutarvudes, suhtes 
SKPga kui ka suhtes kogu avaliku sektori 
kulutustega;
(b) hiljutine muutus sotsiaalvaldkonna 
õigusaktides, milles käsitletakse 
abisaajate ja muude organisatsioonide 
juurdepääsu rahastusele tõsise 
materiaalsele puuduse korral.
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Or. en

Muudatusettepanek 343
Sergio Gutiérrez Prieto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik esitab rakenduskava 
elluviimise lõpparuande 30. detsembriks 
2023.

Liikmesriik esitab komisjonile, 
parlamendile ja nõukogule rakenduskava 
elluviimise lõpparuande 30. detsembriks 
2023.

Or. es

Muudatusettepanek 344
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Aruanded hõlmavad soolisi näitajaid, 
mis sisaldavad teavet naiste ja meeste 
olukorra kohta. Näitajad registreerivad ja 
käsitlevad teavet kummagi soo kohta 
eraldi.

Or. es

Selgitus

Soolised näitajad annavad teavet osaluse kohta, algse olukorra ja naiste ning meeste elus 
ettetulevate erinevate häirete kohta. Antud teave võimaldab teada algset olukorda ja selle 
võimalikke eripärasid (üksikvanematega pered, palgalõhed…) ning vajaduse korral 
kohandada rakenduskavasid elanikkonna kõige hädavajalikemale vajadustele ning meeste- ja 
naiste teemadele. 
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Muudatusettepanek 345
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 a
Rakendamisaruanne

Alates 2015. aastast kuni 2022. aastani 
esitavad liikmesriigid komisjonile iga 
aasta 30. juuniks iga-aastase aruande 
rakenduskava elluviimise kohta eelmisel 
majandusaastal.
Komisjon vaatab iga-aastase 
rakendamisaruande läbi ja teatab 
liikmesriigile oma tähelepanekutest kahe 
kuu jooksul alates iga-aastase 
rakendamisaruande kättesaamisest.
Kui komisjon ei esita oma tähelepanekuid 
nimetatud tähtaja jooksul, loetakse 
aruanded vastuvõetuks.
Komisjon võtab iga-aastase 
rakendamisaruande vormi, sh loetelu 
lõpliku rakendamisaruande ühiste 
näitajate kohta, vastu rakendusakti abil.
Vastav rakendusakt võetakse vastu 
kooskõlas artikli 60 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusega.
Komisjon võib esitada liikmesriigile 
tähelepanekuid, mis käsitlevad 
rakenduskava elluviimist.

Or. fr

Selgitus

Käesoleva määruse eesmärk on vähendada rakenduskavade elluviimisega seotud 
bürokraatiat ja tagada nõnda praeguse abifondi lihtne, kiire ja tõhus kasutamine 
liikmesriikide ja partnerorganisatsioonide poolt.
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Muudatusettepanek 346
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Sylvie Goulard, Nathalie Griesbeck, Robert 
Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kahepoolne läbivaatamiskoosolek Kolmepoolne läbivaatamiskoosolek

Or. fr

Muudatusettepanek 347
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Sylvie Goulard, Nathalie Griesbeck, Robert 
Rochefort

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 ning 
riiklikud partnerorganisatsioonid 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.

Or. fr

Muudatusettepanek 348
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alates 2014. aastast kuni 2022. aastani 1. Alates 2014. aastast kuni 2022. aastani 
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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.

kohtuvad komisjon ja liikmesriigid, samuti 
kodanikuühiskonna- ja 
partnerorganisatsioone esindavad 
riigiasutused 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.

Or. es

Muudatusettepanek 349
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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 ning 
kõik sidusrühmad 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.

Or. fr

Muudatusettepanek 350
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 välja jäetud
Eelhindamine
1. Liikmesriigid viivad läbi rakenduskava 
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eelhindamise.
2. Eelhindamine viiakse läbi ameti 
vastutusel, kes vastutab rakenduskava 
ettevalmistamise eest. Eelhindamine 
esitatakse komisjonile rakenduskavaga 
ühel ajal koos kommenteeritud 
kokkuvõttega.
3. Eelhindamiste käigus hinnatakse 
järgmist:
(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;
(b) kavandatava rakenduskava sisemine 
sidusus ja seos muude asjakohaste 
rahastamisvahenditega;
(c) eelarveliste vahendite eraldamise 
kooskõla rakenduskava eesmärkidega;
(d) eeldatavate väljundite panus tulemuste 
saavutamisse;
(e) rakenduskava järelevalvemenetluste ja 
hindamiste tegemiseks vajalike andmete 
kogumise menetluste sobivus.

Or. fr

Muudatusettepanek 351
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 välja jäetud
Eelhindamine
1. Liikmesriigid viivad läbi rakenduskava 
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eelhindamise.
2. Eelhindamine viiakse läbi ameti 
vastutusel, kes vastutab rakenduskava 
ettevalmistamise eest. Eelhindamine 
esitatakse komisjonile rakenduskavaga 
ühel ajal koos kommenteeritud 
kokkuvõttega.
3. Eelhindamiste käigus hinnatakse 
järgmist:
(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;
(b) kavandatava rakenduskava sisemine 
sidusus ja seos muude asjakohaste 
rahastamisvahenditega;
(c) eelarveliste vahendite eraldamise 
kooskõla rakenduskava eesmärkidega;
(d) eeldatavate väljundite panus tulemuste 
saavutamisse;
(e) rakenduskava järelevalvemenetluste ja 
hindamiste tegemiseks vajalike andmete 
kogumise menetluste sobivus.

Or. fr

Selgitus

Lihtsustamaks käesolevat määrust ning säilitamaks abifondi toimimise lihtsuse, on 
liikmesriigid vabad hindama enim puudustkannatavatele inimestele jaotatava abi eesmärke ja 
prioriteete.

Muudatusettepanek 352
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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 
vaesuses või vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
ohus, võttes arvesse käsitletava materiaalse 
puuduse liiki ja siseriiklikke olukorda 
vaesuse, sotsiaalse tõrjutuse ja materiaalse 
puuduse osas;

Or. fr

Muudatusettepanek 353
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) kaasabi toiduainete raiskamise 
vähendamiseks;

Or. fi

Muudatusettepanek 354
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) kavandatavate meetmete 
kohandamine naiste ja meeste 
võrdõiguslikkuse edendamiseks;

Or. es
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Selgitus

Artiklis 14 ja selle järgnevates artiklites ettenähtud hindamised peavad kaasama soolise 
vaatepunkti, et võrdsusetust avastada, vajaduse korral ebavõrdseid olukordi ja naiste 
suuremat haavatavust leevendada ning naiste ja meeste vahelisse õiglusesse panustada.

Muudatusettepanek 355
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) eeldatavate väljundite panus tulemuste
saavutamisse;

(d) eeldatavate väljundite panus fondi 
eesmärkide saavutamisse;

Or. fr

Muudatusettepanek 356
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 välja jäetud
Hindamine rakenduskava tööperioodi 
jooksul
1. Rakenduskava tööperioodi jooksul võib 
korraldusasutus viia läbi hindamisi 
rakenduskava tulemuslikkuse ja tõhususe 
hindamiseks.
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.
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3. Komisjon võib rakenduskava hindamisi 
teha oma algatusel.

Or. fr

Muudatusettepanek 357
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 välja jäetud
Hindamine rakenduskava tööperioodi 
jooksul
1. Rakenduskava tööperioodi jooksul võib 
korraldusasutus viia läbi hindamisi 
rakenduskava tulemuslikkuse ja tõhususe 
hindamiseks.
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.
3. Komisjon võib rakenduskava hindamisi 
teha oma algatusel.

Or. fr

Selgitus

Lihtsustamaks käesolevat määrust ning säilitamaks abifondi toimimise lihtsuse, on 
liikmesriigid vabad hindama enim puudustkannatavatele inimestele abi jaotamist.

Muudatusettepanek 358
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Rakenduskava tööperioodi jooksul võib
korraldusasutus viia läbi hindamisi 
rakenduskava tulemuslikkuse ja tõhususe 
hindamiseks.

1. Rakenduskava tööperioodi jooksul peab
korraldusasutus läbi viima hindamisi 
rakenduskava tulemuslikkuse ja tõhususe 
hindamiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 359
Sergio Gutiérrez Prieto

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 ja koostöös asjaomaste 
sidusrühmadega kehtestatud vormile. 
Komisjon kehtestab vormi rakendusaktiga. 
Kõnealune rakendusakt võetakse vastu 
artikli 60 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetluse kohaselt.

Or. es

Muudatusettepanek 360
Marije Cornelissen

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 

2. Korraldusasutus teostab 2015. ja 
2021. aastal struktureeritud uuringu lõplike 
abisaajate kohta vastavalt komisjoni 
esitatud vormile. Komisjon kehtestab 
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vormi rakendusaktiga. Kõnealune 
rakendusakt võetakse vastu artikli 60 
lõikes 2 osutatud nõuandemenetluse 
kohaselt.

vormi rakendusaktiga. Kõnealune 
rakendusakt võetakse vastu artikli 60 
lõikes 2 osutatud nõuandemenetluse 
kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 361
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon peab esitama abifondi 
vahehindamise hiljemalt 2018. aasta 
märtsiks ning edastama selle 
parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 362
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 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.

1. Omal algatusel ja tihedas koostöös 
liikmesriikidega teeb komisjon 
välisekspertide abiga järelhindamise, et 
hinnata rakenduskavade tõhusust ja nende 
haldamise lihtsust, saavutatud tulemuste
järjepidevust, partnerorganisatsioonide 
poolt esitatud vajadusi ning et mõõta 
abifondi lisaväärtust. Järelhindamine peab 
olema lõpetatud 31. detsembriks 2023.

Or. fr
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Muudatusettepanek 363
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid annavad teavet abifondist 
toetust saavate meetmete kohta ja 
edendavad neid meetmeid. Selline teave on 
suunatud enim puudustkannatavatele 
isikutele, meediale ja laiemale üldsusele.
Selles rõhutatakse liidu rolli ja tagatakse 
abifondi panuse nähtavus.

1. Liikmesriigid annavad teavet abifondist 
toetust saavate meetmete kohta ja 
edendavad neid meetmeid. Selline teave on 
suunatud eelkõige enim 
puudustkannatavatele isikutele, laiemale 
üldsusele ja meediale. See levitab 
üleskutset solidaarsusele ja aitab võidelda 
lõplike abisaajate häbimärgistamise vastu.
Selles rõhutatakse liidu sotsiaalse sidususe 
eesmärgil liidu rolli ja tagatakse abifondi 
panuse nähtavus.

Or. fr

Muudatusettepanek 364
Sylvie Guillaume

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid annavad teavet abifondist 
toetust saavate meetmete kohta ja 
edendavad neid meetmeid. Selline teave on 
suunatud enim puudustkannatavatele 
isikutele, meediale ja laiemale üldsusele.
Selles rõhutatakse liidu rolli ja tagatakse 
abifondi panuse nähtavus.

1. Liikmesriigid annavad teavet abifondist 
toetust saavate meetmete kohta ja 
edendavad neid meetmeid. Selline teave on 
suunatud puudustkannatavatele isikutele, 
meediale ja laiemale üldsusele. Selles 
rõhutatakse liidu rolli ja tagatakse abifondi 
panuse nähtavus.

Or. fr

Muudatusettepanek 365
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid annavad teavet abifondist 
toetust saavate meetmete kohta ja 
edendavad neid meetmeid. Selline teave on 
suunatud enim puudustkannatavatele 
isikutele, meediale ja laiemale üldsusele.
Selles rõhutatakse liidu rolli ja tagatakse 
abifondi panuse nähtavus.

1. Euroopa komisjon ja liikmesriigid
annavad teavet abifondist toetust saavate 
meetmete kohta ja edendavad neid 
meetmeid. Selline teave on suunatud enim 
puudustkannatavatele isikutele, meediale ja 
laiemale üldsusele. Selles rõhutatakse liidu 
rolli ja tagatakse abifondi, 
partnerorganisatsioonide ning nende 
vabatahtlike panuse nähtavus.

Or. fr

Muudatusettepanek 366
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriik ja korraldusasutus 
tagavad, et teave fondi rahastatud 
tegevuste ja kohta selle edendamis- ning 
levitamisalane tegevus vastaksid soolise 
perspektiivi põhimõtetele. 

Or. es

Selgitus

Peetakse vajalikuks kehtestada garantii, et ennetada seksistlikku keelekasutust ja fondi 
rahastatud meetmete levitamistegevusel seksistlike piltide kasutamist.


