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Tarkistus 64

Milan Cabrnoch

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
0

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 65
Sylvie Guillaume

Ehdotus asetukseksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus Ehdotus
EUROOPAN PARLAMENTIN JA 

NEUVOSTON ASETUS
EUROOPAN PARLAMENTIN JA 

NEUVOSTON ASETUS
vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahastosta

vähävaraisille suunnatun eurooppalaisen 
elintarvikeavun rahastosta
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Or. fr

Tarkistus 66
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– ottavat huomioon perusoikeuskirjan ja 
erityisesti sen 1, 24 ja 34 artiklan,

Or. en

Tarkistus 67
Emer Costello

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– ottavat huomioon Eurofoundin 
kolmannen eurooppalaisen 
elämänlaatukyselyn 2012 – "Elämänlaatu 
Euroopassa: Kriisin vaikutukset",

Or. en

Tarkistus 68
Emer Costello

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 b viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– ottavat huomioon vuonna 2012 tehdyn 
Eurofoundin tutkimuksen 
"Kotitalouksien velkaneuvontapalvelut 
Euroopan unionissa",
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Or. en

Tarkistus 69
Frédéric Daerden

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 70
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(1) Koska elintarvikkeiden ja 
maataloushyödykkeiden ja tuen 
tarjoaminen vähävaraisimmille on erittäin 
tarpeellista ja koska Eurooppa-neuvoston 
17 päivänä kesäkuuta 2010 antamissa 
päätelmissä hyväksyttiin älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua koskeva unionin 
strategia, unioni ja jäsenvaltiot ovat 
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ihmisten lukumäärää, joita uhkaa köyhyys 
ja sosiaalinen syrjäytyminen.

asettaneet tavoitteekseen vähentää 
vuoteen 2020 mennessä vähintään 
20 miljoonalla sellaisten ihmisten 
lukumäärää, joita uhkaa köyhyys ja 
sosiaalinen syrjäytyminen.

Or. fr

Tarkistus 71
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(2) Eurooppa 2020 -strategian 
määritelmän mukaan vuonna 2011 noin 
24,2 prosenttia EU:n väestöstä (noin 
119,6 miljoonaa EU:n 27 jäsenvaltion 
kansalaista) oli luokiteltu olevan vaarassa 
joutua köyhyyteen ja/tai syrjäytyä 
sosiaalisesti. Näiden joukossa oli 
25 miljoonaa lasta. Niin kutsuttujen 
säästötoimenpiteiden kohteena olevissa 
maissa aineellisesta puutteesta kärsivien 
ihmisten lukumäärä kasvaa merkittävällä 
tavalla, ja nämä ihmiset ovat usein liian 
syrjäytyneitä voidakseen hyötyä asetuksen 
(EU) N:o […CPR] ja etenkin asetuksen 
(EU) No […ESF] aktivointitoimenpiteistä, 
minkä vuoksi vähävaraisimmille 
suunnatulla eurooppalaisen avun 
rahastolla on tässä yhteydessä merkittävä 
tehtävä.

Or. pt

Tarkistus 72
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(2) Aineellisesta tai jopa vakavasta 
aineellisesta puutteesta kärsivien ihmisten 
lukumäärä kasvaa unionissa, ja nämä 
ihmiset ovat olleet liian syrjäytyneitä 
voidakseen hyötyä asetuksen (EU) N:o 
[…CPR] ja etenkin asetuksen (EU) No 
[…ESF] perinteisistä 
aktivointitoimenpiteistä. Tämä kehitys on 
vastoin unionin strategiassa määriteltyä 
älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun 
tavoitetta.

Or. en

Tarkistus 73
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(2 a) Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 2 artiklassa korostetaan, että 
unionin perustana olevat arvot ovat 
ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, 
demokratia, tasa-arvo, oikeusvaltio ja 
ihmisoikeuksien kunnioittaminen, 
vähemmistöihin kuuluvien oikeudet 
mukaan luettuina.

Or. en

Tarkistus 75
Verónica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) On otettava huomioon, että tavoite 
köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen 
vaarassa olevien henkilöiden määrän 
vähentämiseksi vähintään 20 miljoonalla 
henkilöllä on ensimmäinen askel kohti 
muiden Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamista.

Or. es

Tarkistus 76
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Vuonna 2010 lähes neljäsosaa 
eurooppalaisista (119,6 miljoonaa) uhkasi 
köyhyys tai sosiaalinen syrjäytyminen 
Euroopan unionissa. Tällaisten 
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henkilöiden määrä on siis kasvanut 
neljällä miljoonalla vuoteen 2009 
verrattuna. Näistä 119,6 miljoonasta 
18 miljoonaa henkeä on lähes päivittäin 
riippuvaisia ruokapaketeista tai 
hyväntekeväisyysjärjestöjen jakamista 
aterioista.

Or. fr

Tarkistus 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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 6 artiklassa korostetaan, että 
unioni tunnustaa Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa esitetyt oikeudet, 
vapaudet ja periaatteet.

Or. en

Tarkistus 78
Verónica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) Arviolta 120 miljoonaa ihmistä 
unionissa uhkaa sosiaalinen 
syrjäytyminen, koska he ovat suuressa 
köyhyysvaarassa, kärsivät vakavasta 
aineellisesta puutteesta tai elävät 
kotitalouksissa, joiden työssäkäyntiaste on 
hyvin alhainen.
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Or. es

Tarkistus 79
Verónica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 c) Haavoittuvassa asemassa olevien ja 
alhaisen tulotason ryhmien syrjäytymisen 
estämiseksi ja köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen vaaran lisääntymisen 
estämiseksi on toteutettava strategioita, 
joihin kuuluvat aktiivinen osallistaminen, 
laadukkaat ja helposti saatavilla olevat 
palvelut ja työnhakukeinot.

Or. es

Tarkistus 80
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 174 artiklassa määrätään, että 
edistääkseen koko unionin sopusointuista 
kehitystä unioni kehittää ja harjoittaa 
toimintaansa taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 
lujittamiseksi.

(3) Kahdeksan prosenttia EU:n 
kansalaisista elää vakavassa aineellisessa 
puutteessa, eikä heillä ole mahdollisuutta 
elää ihmisarvoista elämää. Köyhyyttä ja 
sosiaalista syrjäytymistä ei kuitenkaan 
esiinny yhdenmukaisesti kaikkialla 
EU:ssa, vaan tilanteen vakavuus vaihtelee 
jäsenvaltioittain. Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
174 artiklassa määrätään, että edistääkseen 
koko unionin sopusointuista kehitystä 
unioni kehittää ja harjoittaa toimintaansa 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lujittamiseksi.
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Or. en

Tarkistus 81
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(4) Vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahaston, jäljempänä 
”rahasto”, tulisi lisätä sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta myötävaikuttamalla 
köyhyyden vähentämiseen unionissa 
tukemalla kansallisia ohjelmia, joilla
helpotetaan ruoan puutetta,
elintarvikehävikin vähentämistä ja näin 
kielteisen ilmastovaikutuksen 
vähentämistä.

Or. fi

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr
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Tarkistus 83
Sylvie Guillaume

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(4) Vähävaraisille suunnatun 
eurooppalaisen elintarvikeavun rahaston, 
jäljempänä ’rahasto’, tulisi lisätä sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta myötävaikuttamalla 
köyhyyden vähentämiseen unionissa 
tukemalla kansallisia ohjelmia, jotka 
tarjoavat vähävaraisille muuta kuin 
rahoitustukea.

Or. fr

Tarkistus 84
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es
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Tarkistus 85
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Tästä rahastosta myönnettävä symbolinen summa olisi kohdistettava pääasiassa 
elintarvikeapuun. Jäsenvaltioiden ei pidä kuitenkaan suhtautua rahastoon mahdollisuutena 
pienentää jäsenvaltioiden vastuulla säilyvien kansallisten köyhyyden poistamista ja 
sopeuttamista uudelleen yhteiskuntaan koskevien ohjelmien talousarviota.

Tarkistus 87
Niccolò Rinaldi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 88
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

puutetta ja tarvittaessa vähävaraisimpien
aineellista puutetta.

Or. es

Tarkistus 89
Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

Espanjankielisessä versiossa on sanan "homelessness" käännökseen liittyvä ongelma.

Tarkistus 90
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Unioni on tarjonnut vuodesta 1987 
alkaen vähävaraisimmille kansalaisilleen 
suoraa elintarvikeapua 
maatalousvarastoistaan. Tämän 
seurauksena on päädytty tilanteeseen, 
jossa merkittävä määrä avunsaajia on 
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tullut riippuvaiseksi vähävaraisimmille 
tarkoitetusta elintarvikeavusta. Rahaston 
avulla olisi ratkaistava tämä 
riippuvaisuus, joka koskee edeltäviä 
vähävaraisimmille tarkoitettuja unionin 
ruokaohjelmia.

Or. en

Tarkistus 91
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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Rahastolla ei voida korvata 
jäsenvaltioiden hallitusten 
toimeenpanemia politiikkoja, joiden 
avulla vähennetään elintarvikeavun 
tarvetta ja kehitetään kestäviä tavoitteita 
nälän, köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen täydellistä poistamista 
varten.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden on jatkettava pitkäkestoisten ja kestävien hankkeiden kehittämistä köyhyyden, 
puutteen ja sosiaalisen syrjäytymisen poistamiseksi. Tätä velvollisuutta ei voida missään 
tapauksessa korvata tai rajoittaa käyttämällä eurooppalaisen rahaston varoja.

Tarkistus 92
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(4 a) Köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen vaarassa elävien 
henkilöiden lisääntyvä määrä ja 
lisääntyminen tulevina vuosina edellyttää 
rahaston rahoittamista varten 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 
varattujen varojen lisäämistä.

Or. es

Tarkistus 93
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Rahaston olisi tuettava kaikkia 
julkisia ja yksityisiä aloitteita sekä 
kumppanuuksia edistämällä 
elintarvikkeiden tai 
peruskulutustarvikkeiden lahjoituksia.

Or. fr

Tarkistus 94
Alejandro Cercas, Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Rahaston avulla on edistettävä 
jäsenvaltioiden ponnisteluja 
asunnottomien äkillisen aineellisen 
puutteen poistamiseksi 14. syyskuuta 2011 
annetun Euroopan parlamentin 
päätöslauselman mukaisesti.
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Or. es

Tarkistus 95
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 b) EU:n elintarvikejätteen vuotuinen 
määrä on 90 miljoonaa tonnia, josta 
merkittävä osa olisi turvallista ja 
syömäkelpoista. Monilla edunsaajilla on 
jo EU:n tuen lisäksi muita tuen lähteitä, 
kuten esimerkiksi paikalliset ja alueelliset 
valintamyymälät, viljelijät ja ravintolat, 
jotka tarjoavat apua vähävaraisimmille ja 
estävät samalla elintarvikejätteen 
syntymistä. Sen lisäksi, että EU:n muista 
ohjelmista tuetaan elintarvikejätteen 
vähentämistä koskevia ponnisteluja, 
rahaston avulla olisi tuettava näiden 
paikallisten elintarvikeketjujen 
kehittämistä tai vahvistamista ja tällä 
tavoin elintarvikejätteen vähentämistä.

Or. en

Tarkistus 96
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Kyseisillä säännöksillä myös 
varmistetaan, että tuettavat toimet ovat 
sovellettavan unionin ja kansallisen 
lainsäädännön mukaisia, etenkin 
vähävaraisimmille jaettavien tavaroiden
turvallisuuden osalta.

(6) Kyseisillä säännöksillä myös 
varmistetaan, että tuettavat toimet ovat 
sovellettavan unionin ja kansallisen 
lainsäädännön mukaisia, etenkin 
vähävaraisimmille jaettavien 
elintarvikkeiden turvallisuuden osalta.
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Or. fi

Tarkistus 97
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Kyseisillä säännöksillä myös 
varmistetaan, että tuettavat toimet ovat 
sovellettavan unionin ja kansallisen 
lainsäädännön mukaisia, etenkin 
vähävaraisimmille jaettavien tavaroiden 
turvallisuuden osalta.

(6) Kyseisillä säännöksillä myös 
varmistetaan, että tuettavat toimet ovat 
sovellettavan unionin ja kansallisen 
lainsäädännön ja erityisesti Euroopan 
sosiaalirahaston 3 artiklan mukaisia, 
etenkin vähävaraisimmille jaettavien 
tavaroiden turvallisuuden osalta.

Or. en

Tarkistus 98
Sylvie Guillaume

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Kyseisillä säännöksillä myös 
varmistetaan, että tuettavat toimet ovat 
sovellettavan unionin ja kansallisen 
lainsäädännön mukaisia, etenkin 
vähävaraisimmille jaettavien tavaroiden
turvallisuuden osalta.

(6) Kyseisillä säännöksillä myös 
varmistetaan, että tuettavat toimet ovat 
sovellettavan unionin ja kansallisen 
lainsäädännön mukaisia, etenkin 
vähävaraisille jaettavien elintarvikkeiden
turvallisuuden osalta.

Or. fr

Tarkistus 99
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(6) Kyseisillä säännöksillä myös 
varmistetaan, että tuettavat toimet ovat 
sovellettavan unionin ja kansallisen 
lainsäädännön mukaisia, etenkin 
vähävaraisimmille jaettavien tavaroiden 
turvallisuuden osalta.

(6) Kyseisillä säännöksillä myös 
varmistetaan, että tuettavat toimet ovat 
sovellettavan unionin ja kansallisen 
lainsäädännön mukaisia, etenkin 
vähävaraisimmille jaettavien tavaroiden 
turvallisuuden ja elintarvikkeiden laadun
osalta.

Or. fr

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Kyseisillä säännöksillä myös 
varmistetaan, että tuettavat toimet ovat 
sovellettavan unionin ja kansallisen 
lainsäädännön mukaisia, etenkin 
vähävaraisimmille jaettavien tavaroiden 
turvallisuuden osalta.

(6) Kyseisillä säännöksillä myös 
varmistetaan, että tuettavat toimet ovat 
sovellettavan unionin ja kansallisen 
lainsäädännön mukaisia, etenkin 
vähävaraisimmille jaettavien tavaroiden 
turvallisuuden ja elintarvikkeiden laadun
osalta.

Or. fr

Tarkistus 101
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Kyseisillä säännöksillä myös 
varmistetaan, että tuettavat toimet ovat 
sovellettavan unionin ja kansallisen 
lainsäädännön mukaisia, etenkin 

(6) Kyseisillä säännöksillä myös 
varmistetaan, että tuettavat toimet ovat 
sovellettavan unionin ja kansallisen 
lainsäädännön mukaisia, etenkin 
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vähävaraisimmille jaettavien tavaroiden 
turvallisuuden osalta.

vähävaraisimmille jaettavien tavaroiden 
turvallisuuden ja elintarvikkeiden laadun
osalta.

Or. fr

Tarkistus 102
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta voitaisiin perustaa asianmukainen 
rahoituskehys, komission tulisi 
täytäntöönpanosäädöksin vahvistaa 
jäsenvaltiokohtaisten 
kokonaismäärärahojen vuosijakauma 
käyttäen objektiivista ja avointa 
menetelmää, jossa otetaan huomioon 
köyhyyden ja aineellisen puutteen erot.

(7) Jotta voitaisiin perustaa asianmukainen 
rahoituskehys, komission tulisi 
täytäntöönpanosäädöksin vahvistaa 
ohjelmaan osallistuvien jäsenvaltioiden 
osalta jäsenvaltiokohtaisten 
kokonaismäärärahojen vuosijakauma 
käyttäen objektiivista ja avointa 
menetelmää, jossa otetaan huomioon 
köyhyyden ja aineellisen puutteen erot ja 
mitataan edunsaajien riippuvuutta 
unionin edeltävistä vähävaraisimpia 
koskevista elintarvikeohjelmista.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta voitaisiin perustaa asianmukainen 
rahoituskehys, komission tulisi 
täytäntöönpanosäädöksin vahvistaa 
jäsenvaltiokohtaisten 
kokonaismäärärahojen vuosijakauma
käyttäen objektiivista ja avointa 
menetelmää, jossa otetaan huomioon 

(7) Jotta voitaisiin perustaa asianmukainen 
rahoituskehys, komission tulisi 
täytäntöönpanosäädöksin vahvistaa 
jäsenvaltiokohtaisten 
kokonaismäärärahojen vuosijakauma 
käyttäen objektiivista ja avointa 
menetelmää, jossa hyödynnetään 
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köyhyyden ja aineellisen puutteen erot. indikaattorina esimerkiksi suhteellista 
köyhyysrajaa.

Or. fr

Tarkistus 104
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta voitaisiin perustaa asianmukainen 
rahoituskehys, komission tulisi 
täytäntöönpanosäädöksin vahvistaa 
jäsenvaltiokohtaisten 
kokonaismäärärahojen vuosijakauma 
käyttäen objektiivista ja avointa 
menetelmää, jossa otetaan huomioon 
köyhyyden ja aineellisen puutteen erot.

(7) Jotta voitaisiin perustaa asianmukainen 
rahoituskehys, komission tulisi 
täytäntöönpanosäädöksin vahvistaa 
jäsenvaltiokohtaisten 
kokonaismäärärahojen vuosijakauma 
käyttäen objektiivista ja avointa 
menetelmää, jossa otetaan huomioon 
köyhyyden ja aineellisen puutteen erot, 
kuten suhteellista köyhyysrajaa.

Or. es

Tarkistus 105
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta voitaisiin perustaa asianmukainen 
rahoituskehys, komission tulisi 
täytäntöönpanosäädöksin vahvistaa 
jäsenvaltiokohtaisten 
kokonaismäärärahojen vuosijakauma 
käyttäen objektiivista ja avointa 
menetelmää, jossa otetaan huomioon 
köyhyyden ja aineellisen puutteen erot.

(7) Jotta voitaisiin perustaa asianmukainen 
rahoituskehys, komission tulisi 
täytäntöönpanosäädöksin vahvistaa 
jäsenvaltiokohtaisten 
kokonaismäärärahojen vuosijakauma 
käyttäen objektiivista ja avointa 
menetelmää, jossa otetaan huomioon 
köyhyyden, suhteellisen köyhyyden ja 
aineellisen puutteen erot.
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Or. fr

Tarkistus 106
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta voitaisiin perustaa asianmukainen 
rahoituskehys, komission tulisi 
täytäntöönpanosäädöksin vahvistaa 
jäsenvaltiokohtaisten 
kokonaismäärärahojen vuosijakauma 
käyttäen objektiivista ja avointa 
menetelmää, jossa otetaan huomioon 
köyhyyden ja aineellisen puutteen erot.

(7) Jotta voitaisiin perustaa asianmukainen 
rahoituskehys, komission tulisi 
täytäntöönpanosäädöksin vahvistaa 
jäsenvaltiokohtaisten 
kokonaismäärärahojen vuosijakauma 
käyttäen objektiivista ja avointa 
menetelmää, jossa otetaan huomioon 
kaikissa jäsenvaltioissa ilmenevän
köyhyyden ja aineellisen puutteen erot ja 
kussakin jäsenvaltioissa niiden ihmisten 
lukumäärä, joita voidaan pitää 
vähävaraisimpina, sekä rahoituksen 
määrä, jota vähävaraisimmille 
suunnattuun elintarvikeapuohjelmaan 
osallistuville jäsenvaltioille jaettiin.

Or. fr

Tarkistus 107
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Kunkin jäsenvaltion 
toimenpideohjelmassa olisi kartoitettava ja 
perusteltava aineellisen puutteen muodot, 
joihin toiminta kohdistuu, sekä kuvattava 
sen vähävaraisimmille annettavan avun
tavoitteet ja erityispiirteet, joka toteutetaan 
kansallisten ohjelmien tuella. Ohjelmaan 
tulisi sisältyä myös elementtejä, joiden 

(8) Kunkin jäsenvaltion 
toimenpideohjelmassa olisi kartoitettava ja 
perusteltava aineellisen puutteen muodot, 
joihin toiminta kohdistuu, sekä kuvattava 
sen vähävaraisimmille annettavan 
elintarvikeavun tavoitteet ja erityispiirteet, 
joka toteutetaan kansallisten ohjelmien 
tuella. Ohjelmaan tulisi sisältyä myös 



PE506.141v01-00 24/151 AM\928565FI.doc

FI

avulla varmistetaan toimenpideohjelman 
tehokas ja vaikuttava täytäntöönpano.

elementtejä, joiden avulla varmistetaan 
toimenpideohjelman tehokas ja vaikuttava 
täytäntöönpano.

Or. fi

Tarkistus 108
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Kunkin jäsenvaltion 
toimenpideohjelmassa olisi kartoitettava ja 
perusteltava aineellisen puutteen muodot, 
joihin toiminta kohdistuu, sekä kuvattava 
sen vähävaraisimmille annettavan avun 
tavoitteet ja erityispiirteet, joka toteutetaan 
kansallisten ohjelmien tuella. Ohjelmaan 
tulisi sisältyä myös elementtejä, joiden 
avulla varmistetaan toimenpideohjelman 
tehokas ja vaikuttava täytäntöönpano.

(8) Rahastoon osallistuvien 
jäsenvaltioiden toimenpideohjelmissa olisi 
kartoitettava ja perusteltava aineellisen 
puutteen muodot, joihin toiminta 
kohdistuu, sekä kuvattava sen 
vähävaraisimmille annettavan avun 
tavoitteet ja erityispiirteet, joka toteutetaan 
kansallisten ohjelmien tuella. Ohjelmaan 
tulisi sisältyä myös elementtejä, joiden 
avulla varmistetaan toimenpideohjelman 
tehokas ja vaikuttava täytäntöönpano 
kiinnittämällä erityistä huomiota 
elintarvikejätteen vähentämiseen ja 
paikallisten elintarvikeketjujen 
vahvistamiseen.

Or. en

Tarkistus 109
Sylvie Guillaume

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Kunkin jäsenvaltion 
toimenpideohjelmassa olisi kartoitettava ja 
perusteltava aineellisen puutteen muodot, 
joihin toiminta kohdistuu, sekä kuvattava 

(8) Kunkin jäsenvaltion 
toimenpideohjelmassa olisi kartoitettava ja 
perusteltava aineellisen puutteen muodot, 
joihin toiminta kohdistuu, sekä kuvattava 
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sen vähävaraisimmille annettavan avun 
tavoitteet ja erityispiirteet, joka toteutetaan 
kansallisten ohjelmien tuella. Ohjelmaan 
tulisi sisältyä myös elementtejä, joiden 
avulla varmistetaan toimenpideohjelman 
tehokas ja vaikuttava täytäntöönpano.

sen vähävaraisille annettavan avun 
tavoitteet ja erityispiirteet, joka toteutetaan 
kansallisten ohjelmien tuella. Ohjelmaan 
tulisi sisältyä myös elementtejä, joiden 
avulla varmistetaan toimenpideohjelman 
tehokas ja vaikuttava täytäntöönpano.

Or. fr

Tarkistus 110
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Kunkin jäsenvaltion 
toimenpideohjelmassa olisi kartoitettava ja 
perusteltava aineellisen puutteen muodot, 
joihin toiminta kohdistuu, sekä kuvattava 
sen vähävaraisimmille annettavan avun 
tavoitteet ja erityispiirteet, joka toteutetaan 
kansallisten ohjelmien tuella. Ohjelmaan 
tulisi sisältyä myös elementtejä, joiden 
avulla varmistetaan toimenpideohjelman 
tehokas ja vaikuttava täytäntöönpano.

(8) Kunkin jäsenvaltion 
toimenpideohjelmassa olisi kartoitettava ja 
perusteltava aineellisen puutteen muodot, 
joihin toiminta kohdistuu, sekä kuvattava 
sen vähävaraisimmille annettavan avun 
tavoitteet ja erityispiirteet, joka toteutetaan 
kansallisten ohjelmien tuella. 
Elintarvikeavun saatavuuden olisi oltava 
ensimmäinen puute, johon jäsenvaltiot 
keskittyvät. Ohjelmaan tulisi sisältyä myös 
elementtejä, joiden avulla varmistetaan 
toimenpideohjelman tehokas ja vaikuttava 
täytäntöönpano.

Or. en

Tarkistus 111
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Kunkin jäsenvaltion 
toimenpideohjelmassa olisi kartoitettava ja 
perusteltava aineellisen puutteen muodot, 

(8) Kunkin jäsenvaltion 
toimenpideohjelmassa olisi kartoitettava ja 
perusteltava aineellisen puutteen muodot, 
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joihin toiminta kohdistuu, sekä kuvattava 
sen vähävaraisimmille annettavan avun 
tavoitteet ja erityispiirteet, joka toteutetaan 
kansallisten ohjelmien tuella. Ohjelmaan 
tulisi sisältyä myös elementtejä, joiden 
avulla varmistetaan toimenpideohjelman
tehokas ja vaikuttava täytäntöönpano.

joihin toiminta kohdistuu, sekä kuvattava 
sen vähävaraisimmille annettavan avun 
tavoitteet ja erityispiirteet, joka toteutetaan 
kansallisten ohjelmien tuella. 
Ensimmäisenä puutteena jäsenvaltioiden 
olisi tarkasteltava ruoan saantia. 
Toimenpideohjelmaan tulisi sisältyä myös 
elementtejä, joiden avulla varmistetaan sen
tehokas ja vaikuttava täytäntöönpano.

Or. es

Tarkistus 112
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Kunkin jäsenvaltion 
toimenpideohjelmassa olisi kartoitettava ja 
perusteltava aineellisen puutteen muodot, 
joihin toiminta kohdistuu, sekä kuvattava 
sen vähävaraisimmille annettavan avun 
tavoitteet ja erityispiirteet, joka toteutetaan 
kansallisten ohjelmien tuella. Ohjelmaan 
tulisi sisältyä myös elementtejä, joiden 
avulla varmistetaan toimenpideohjelman 
tehokas ja vaikuttava täytäntöönpano.

(8) Kunkin jäsenvaltion 
toimenpideohjelmassa olisi kartoitettava ja 
perusteltava aineellisen puutteen muodot, 
joihin toiminta kohdistuu, antaen etusijan 
ruoan puutteelle, sekä kuvattava sen 
vähävaraisimmille annettavan avun 
tavoitteet ja erityispiirteet, joka toteutetaan 
kansallisten ohjelmien tuella. Ohjelmaan 
tulisi sisältyä myös elementtejä, joiden 
avulla varmistetaan toimenpideohjelman 
tehokas ja vaikuttava täytäntöönpano.

Or. fr

Tarkistus 113
Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Kunkin jäsenvaltion 
toimenpideohjelmassa olisi kartoitettava ja 

(8) Kunkin jäsenvaltion 
toimenpideohjelmassa olisi kartoitettava ja 
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perusteltava aineellisen puutteen muodot, 
joihin toiminta kohdistuu, sekä kuvattava 
sen vähävaraisimmille annettavan avun 
tavoitteet ja erityispiirteet, joka toteutetaan 
kansallisten ohjelmien tuella. Ohjelmaan 
tulisi sisältyä myös elementtejä, joiden 
avulla varmistetaan toimenpideohjelman 
tehokas ja vaikuttava täytäntöönpano.

perusteltava aineellisen puutteen muodot, 
joihin toiminta kohdistuu, ja etusija olisi 
annettava elintärkeiden elintarvikkeiden 
ja perushyödykkeiden jakamiselle, sekä 
kuvattava sen vähävaraisimmille 
annettavan avun tavoitteet ja erityispiirteet, 
joka toteutetaan kansallisten ohjelmien 
tuella. Ohjelmaan tulisi sisältyä myös 
elementtejä, joiden avulla varmistetaan 
toimenpideohjelman tehokas ja vaikuttava 
täytäntöönpano.

Or. fr

Perustelu

Elintarvikkeiden ja perushyödykkeiden jakamisen on oltava etusijalla muihin toimiin nähden, 
jotta varmistetaan, että lähes 43 miljoonaa eurooppalaista, jotka eivät pysty saamaan ruokaa 
tarpeeksi tai asianmukaisesti, saavat ainakin vähimmäistoimeentulon.

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Kunkin jäsenvaltion 
toimenpideohjelmassa olisi kartoitettava ja 
perusteltava aineellisen puutteen muodot, 
joihin toiminta kohdistuu, sekä kuvattava 
sen vähävaraisimmille annettavan avun 
tavoitteet ja erityispiirteet, joka toteutetaan 
kansallisten ohjelmien tuella. Ohjelmaan 
tulisi sisältyä myös elementtejä, joiden 
avulla varmistetaan toimenpideohjelman 
tehokas ja vaikuttava täytäntöönpano.

(8) Kunkin jäsenvaltion 
toimenpideohjelmassa olisi kartoitettava ja 
perusteltava aineellisen puutteen muodot, 
joihin toiminta kohdistuu, ja etusija olisi 
annettava ruoan puutteelle, sekä 
kuvattava sen vähävaraisimmille 
annettavan avun tavoitteet ja erityispiirteet, 
joka toteutetaan kansallisten ohjelmien 
tuella. Ohjelmaan tulisi sisältyä myös 
elementtejä, joiden avulla varmistetaan 
toimenpideohjelman tehokas ja vaikuttava 
täytäntöönpano.

Or. fr
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Tarkistus 115
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Jäsenvaltioiden osallistumisen tähän 
rahastoon olisi oltava vapaaehtoista.

Or. en

Tarkistus 116
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jotta rahaston vaikutus etenkin 
kansallisiin olosuhteisiin nähden olisi 
mahdollisimman suuri, on aiheellista 
vahvistaa menettely toimenpideohjelman 
mahdollista muuttamista varten.

(9) Jotta rahaston vaikutus etenkin 
mahdollisiin kansallisiin olosuhteisiin 
liittyviin muutoksiin nähden olisi 
mahdollisimman suuri ja jotta voitaisiin 
varmistaa paras mahdollinen 
yhteisvaikutus ESR:n kanssa, on 
aiheellista vahvistaa menettely 
toimenpideohjelman mahdollista 
muuttamista varten.

Or. en

Tarkistus 117
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Jotta voidaan kunnioittaa kansallisia 
toimenpiteitä, rahastoa koskeviin 
erilaisiin tavoitteisiin osallistumisen olisi 
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oltava jäsenvaltioille vapaaehtoista.

Or. en

Tarkistus 118
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Kokemusten ja parhaiden 
toimintatapojen vaihto tuo huomattavaa 
lisäarvoa, ja komission tulisi mahdollistaa 
tällainen tietojen vaihto.

(10) Sosiaalinen innovointi ja kokemusten 
ja parhaiden toimintatapojen vaihto tuovat
huomattavaa lisäarvoa erityisesti EU:n 
tukea tai muuta julkista rahoitusta tai 
tukea hyödyntävien ja hyödyntämättömien 
organisaatioiden välillä, ja komission 
tulisi mahdollistaa tällainen tietojen vaihto 
ja edistäminen, ja se olisi laskettava 
osaksi Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen (jäljempänä ERI-
rahastot) yhteisiä säännöksiä koskevan 
asetuksen 108 artiklassa määritellyn 
teknisen tuen määrärahoja. 

Or. en

Tarkistus 119
Verónica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Kokemusten ja parhaiden 
toimintatapojen vaihto tuo huomattavaa 
lisäarvoa, ja komission tulisi mahdollistaa 
tällainen tietojen vaihto.

(10) Kokemusten ja parhaiden 
toimintatapojen vaihto tuo huomattavaa 
lisäarvoa, ja komission tulisi mahdollistaa 
tällainen tietojen vaihto. Kokemusten 
vaihdon avulla voidaan tunnistaa ja 
ratkaista helpommin yhteisiä ongelmia, 
minkä vuoksi asiaankuuluvien 
organisaatioiden on osallistuttava tähän 
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toimintaan aktiivisesti.

Or. es

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Kokemusten ja parhaiden 
toimintatapojen vaihto tuo huomattavaa 
lisäarvoa, ja komission tulisi mahdollistaa 
tällainen tietojen vaihto.

(10) Kokemusten ja parhaiden 
toimintatapojen vaihto tuo huomattavaa 
lisäarvoa, ja komission olisi kannustettava 
niiden edistämistä ja vaihtoa.

Or. fr

Tarkistus 121
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es
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Tarkistus 122
Sylvie Guillaume

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jotta voidaan parantaa kunkin 
toimenpideohjelman laatua ja rakennetta 
sekä arvioida rahaston vaikuttavuutta ja 
tehokkuutta, olisi toteutettava ennakko- ja 
jälkiarvioinnit. Arviointeja olisi 
täydennettävä toimenpideohjelmasta tukea 
saaneisiin vähävaraisimpiin kohdistuvilla 
selvityksillä ja tarvittaessa ohjelmakauden 
aikana suoritettavilla arvioinneilla. Tähän 
liittyvät jäsenvaltioiden ja komission 
tehtävät olisi täsmennettävä.

(12) Jotta voidaan parantaa kunkin 
toimenpideohjelman laatua ja rakennetta 
sekä arvioida rahaston vaikuttavuutta ja 
tehokkuutta, olisi toteutettava ennakko- ja 
jälkiarvioinnit. Arviointeja olisi 
täydennettävä toimenpideohjelmasta tukea 
saaneisiin vähävaraisiin kohdistuvilla 
selvityksillä ja tarvittaessa ohjelmakauden 
aikana suoritettavilla arvioinneilla. Tähän 
liittyvät jäsenvaltioiden ja komission 
tehtävät olisi täsmennettävä.

Or. fr

Tarkistus 123
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jotta voidaan parantaa kunkin 
toimenpideohjelman laatua ja rakennetta 
sekä arvioida rahaston vaikuttavuutta ja 
tehokkuutta, olisi toteutettava ennakko- ja 
jälkiarvioinnit. Arviointeja olisi 
täydennettävä toimenpideohjelmasta tukea 
saaneisiin vähävaraisimpiin kohdistuvilla
selvityksillä ja tarvittaessa ohjelmakauden 
aikana suoritettavilla arvioinneilla. Tähän 
liittyvät jäsenvaltioiden ja komission 
tehtävät olisi täsmennettävä.

(12) Jotta voidaan parantaa kunkin 
toimenpideohjelman laatua ja rakennetta 
sekä arvioida rahaston vaikuttavuutta ja 
tehokkuutta, olisi toteutettava ennakko- ja 
jälkiarvioinnit. Arviointeja olisi 
täydennettävä selvityksillä näiden 
ohjelmien vaikutuksesta kunkin 
jäsenvaltion köyhyysindeksiin. Tähän 
liittyvät jäsenvaltioiden ja komission 
tehtävät olisi täsmennettävä.

Or. es
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Tarkistus 124
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Elintarvikeavun jakaminen on hyvä 
tilaisuus saada kontakti vähävaraisimpiin 
ja suorittaa tutkimuksia heidän 
elämäntilanteistaan, köyhyyden syistä ja 
muunlaisen avun tarpeesta, siksi 
tilaisuutta olisi soveltuvin osin käytettävä 
tällaisen tiedon keräämiseen yksityisyyttä 
ja tietosuojaa kunnioittaen.

Or. fi

Tarkistus 125
Emer Costello

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Vähävaraisimpiin kohdistuvilla 
selvityksillä täydennettävien arviointien 
suorittamisen yhteydessä on pantava 
merkille, että puute on monimutkainen 
käsite, jota on hankala ymmärtää 
käyttämällä vain harvoja indikaattoreita, 
koska ne voivat olla harhaanjohtavia, 
mikä voi puolestaan johtaa tehottomiin 
politiikkoihin.

Or. en

Tarkistus 126
Emer Costello

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(12 b) Kuten Eurofoundin kolmannessa 
eurooppalaisessa elämänlaatukyselyssä 
2012 on korostettu, aineellinen puute 
EU:ssa tarkoittaa sitä, että ihmisellä ei ole 
varaa hankkia hyödykkeitä, jotka 
katsotaan välttämättömiksi riippumatta 
siitä, mitä ihmiset omistavat tai kuinka 
paljon he ansaitsevat. Jotta voidaan 
kehittää kotitalouksien aineellisen 
puutteen tarkemman arvioinnin 
mahdollistava puuteindeksi, huomioon on 
otettava tulotason, tulojen 
yhdenvertaisuuden, rahojen riittämisen, 
ylivelkaantuneisuuden ja elinolosuhteita 
koskevan tyytyväisyyden kaltaisia 
indikaattoreita.

Or. en

Tarkistus 127
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Kansalaisilla on oikeus tietää, miten 
unionin rahoitusvarat sijoitetaan ja mitä 
vaikutuksia niillä on. Jotta voitaisiin 
varmistaa rahaston saavutuksia koskevan 
tiedon laaja jakelu ja 
rahoitusmahdollisuuksien saatavuus ja 
avoimuus, olisi vahvistettava tiedottamista 
ja viestintää koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt, jotka koskevat etenkin 
jäsenvaltioiden ja edunsaajien velvoitteita.

(13) Kansalaisilla on oikeus tietää, miten 
unionin rahoitusvarat sijoitetaan ja mitä 
vaikutuksia niillä on. Jotta voitaisiin 
varmistaa rahaston saavutuksia koskevan 
tiedon laaja jakelu ja 
rahoitusmahdollisuuksien saatavuus ja 
avoimuus, olisi vahvistettava tiedottamista 
ja viestintää koskevat yksityiskohtaiset
säännöt, jotka koskevat etenkin 
jäsenvaltioiden ja edunsaajien velvoitteita 
ja tukikelpoisuusperusteita.

Or. es
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Tarkistus 128
Frédéric Daerden

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 129
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 130
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(15) Rahastosta rahoitetaan 
toimintaohjelmia 100-prosenttisesti. 
Rahasto ei poista jäsenvaltioiden 
velvollisuutta ottaa käyttöön köyhyyden 
torjuntaa koskevia kansallisia strategioita. 
Jäsenvaltioilla pitäisi olla myös 
mahdollisuus osallistua rahastosta 
rahoitettavien toimenpiteiden 
rahoitukseen.

Or. fr

Tarkistus 131
Sylvie Guillaume

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(15) On tarpeen vahvistaa rahastosta 
toimintaohjelmille myönnettävän 
osarahoituksen taso, jotta unionin varoilla 
olisi kerrannaisvaikutus, ja olisi harkittava 
sen korottamista, jotta väliaikaisista 
talousarviovaikeuksista kärsivien 
jäsenvaltioiden tilanteeseen tarjotaan 
ratkaisu.

Or. fr

Tarkistus 132
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) On tarpeen vahvistaa rahastosta 
toimintaohjelmille myönnettävän 

(15) On tarpeen, että rahaston koko 
rahoitus on peräisin Euroopan unionilta.
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osarahoituksen enimmäistaso, jotta 
unionin varoilla olisi kerrannaisvaikutus, 
ja olisi otettava huomioon väliaikaisista 
talousarviovaikeuksista kärsivien 
jäsenvaltioiden tilanne.

Or. es

Tarkistus 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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(15) Rahastoa eniten tarvitsevat 
jäsenvaltiot kykenevät 
epätodennäköisimmin osallistumaan 
osarahoitukseen, minkä vuoksi rahasto 
olisi rahoitettava kokonaan unionin 
varoilla, jotta voidaan varmistaa rahaston 
paras mahdollinen hyödyntäminen.

Or. en

Perustelu

Rahaston tavoitteena on tarjota hätäapua sitä kiireellisesti tarvitseville ihmisille. Tämän 
vuoksi unionin olisi vastattava kokonaan sen rahoittamisesta. Tämän avulla varmistetaan, 
että kaikilla EU:n kansalaisilla on yhdenvertainen mahdollisuus hyötyä rahastosta 
jäsenvaltioiden taloudellisesta tilanteesta riippumatta.

Tarkistus 134
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Rahastolla ei pidä korvata 
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jäsenvaltioiden velvollisuutta suorittaa 
niille kuuluvat tärkeät toimenpiteet 
köyhyyden poistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 135
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Kaikkialla unionissa olisi sovellettava 
rahaston tukikelpoisuuskautta, toimia ja 
menoja koskevia yhtenäisiä ja tasapuolisia 
sääntöjä. Tukikelpoisuusehdoissa olisi 
otettava huomioon rahaston tavoitteiden ja 
kohderyhmien erityisluonne etenkin 
toimien asianmukaisten 
tukikelpoisuusehtojen, tukimuotojen sekä 
korvaussääntöjen ja -ehtojen osalta.

(16) Kaikkialla unionissa olisi sovellettava 
rahaston tukikelpoisuuskautta, toimia ja 
menoja koskevia yhtenäisiä, tasapuolisia ja 
yksinkertaisia sääntöjä. 
Tukikelpoisuusehdoissa olisi otettava 
huomioon rahaston tavoitteiden ja 
kohderyhmien erityisluonne etenkin 
toimien asianmukaisten ja 
yksinkertaistettujen tukikelpoisuusehtojen, 
tukimuotojen sekä korvaussääntöjen ja -
ehtojen osalta.

Or. fr

Tarkistus 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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Kaikkia EU:n kansalaisia olisi 
kohdeltava yhdenvertaisesti, mutta 
puutteen taso vaihtelee jäsenvaltioittain, 
minkä vuoksi komission olisi laadittava 
raportti, josta käy ilmi, kuinka monta 
prosenttia EU:n varat muodostavat 
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vähävaraisimpia koskevien tukiohjelmien 
kansallisista määrärahoista.

Or. en

Perustelu

Vähävaraisimpia koskeva ohjelma on EU:n ohjelma, mutta kaikki EU:n kansalaiset eivät 
hyödy tällä hetkellä tarjottavasta hätäavusta. Olisi erittäin kiinnostavaa vertailla 
elintarvikeavun tarjontaa koskevia kansallisia määrärahoja ja saada selville, kuinka monta 
prosenttia EU:n tuki muodostaa niiden jäsenvaltioiden talousarvioista, jotka osallistuvat tällä 
hetkellä vähävaraisimpia koskevaan ohjelmaan.

Tarkistus 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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 b) Vapaaehtoiset vastaavat 
suurimmasta osasta niiden järjestöjen 
työtä, jotka vastaavat elintarvikeavun 
toimittamisesta EU:n vähävaraisimmille 
henkilöille. Rahaston edunsaajaksi 
hakemisesta ei pidä tehdä liian 
monimutkaista.

Or. en

Perustelu

Vaikka on tärkeää, että EU:n rahastoja hallitaan oikeassa suhteessa niiden moitteettoman 
hyödyntämisen varmistamiseksi, on myös tärkeää, että apua tarvitsevilla on mahdollisuus 
hyötyä saatavilla olevasta rahoituksesta. Siksi rahastoon osallistumista koskevasta 
hakumenettelystä ei pidä tehdä liian monimutkaista.

Tarkistus 138
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa [ehdotus] maataloustuotteiden 
yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-
asetus) säädetään, että julkisessa 
interventiossa ostetut tuotteet voidaan 
poistaa asettamalla ne käytettäviksi unionin 
vähävaraisimmille suunnatussa 
elintarvikkeiden jakeluohjelmassa, jos 
kyseisessä ohjelmassa niin säädetään. 
Koska tällaisten varastojen käytöstä, 
käsittelystä tai myynnistä saadut 
elintarvikkeet voivat olosuhteista riippuen 
olla taloudellisesti suotuisin vaihtoehto, 
tässä asetuksessa on aiheellista säätää 
tällaisesta mahdollisuudesta. Varastoja 
koskevasta liiketoimesta saadut määrät 
olisi käytettävä vähävaraisimpien eduksi, 
eikä niitä pitäisi käyttää ohjelmaan 
sovellettavan jäsenvaltioiden 
osarahoitusvelvoitteen pienentämisen 
perusteena. Jotta varmistetaan 
interventiovarastojen ja niistä saatavien 
tulojen mahdollisimman tehokas käyttö, 
komission pitäisi asetuksen (EU) N:o 
[YMJ] 19 artiklan e alakohdan mukaisesti 
hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
vahvistetaan menettelyt sille, kuinka 
interventiovarastoissa olevia tuotteita 
voidaan käyttää, käsitellä tai myydä 
vähävaraisimmille suunnatussa ohjelmassa.

(17) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa [ehdotus] maataloustuotteiden 
yhteisestä markkinajärjestelystä 
(YMJ-asetus) säädetään, että julkisessa 
interventiossa ostetut tuotteet voidaan 
poistaa asettamalla ne käytettäviksi unionin 
vähävaraisimmille suunnatussa 
elintarvikkeiden jakeluohjelmassa, jos 
kyseisessä ohjelmassa niin säädetään. 
Koska tällaisten varastojen käytöstä, 
käsittelystä tai myynnistä saadut 
elintarvikkeet voivat olosuhteista riippuen 
olla taloudellisesti suotuisin vaihtoehto, 
tässä asetuksessa on aiheellista säätää 
tällaisesta mahdollisuudesta. Varastoja 
koskevasta liiketoimesta saadut määrät 
olisi käytettävä vähävaraisimpien eduksi, 
ja niitä pitäisi käyttää rahastoa 
täydentävänä toimena. Jotta varmistetaan 
interventiovarastojen ja niistä saatavien 
tulojen mahdollisimman tehokas käyttö, 
komission pitäisi asetuksen (EU) N:o 
[YMJ] 19 artiklan e alakohdan mukaisesti 
hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
vahvistetaan menettelyt sille, kuinka 
interventiovarastoissa olevia tuotteita 
voidaan käyttää, käsitellä tai myydä 
vähävaraisimmille suunnatussa ohjelmassa.

Or. fr

Tarkistus 139
Sylvie Guillaume

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(17) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa [ehdotus] maataloustuotteiden 
yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-
asetus) säädetään, että julkisessa 
interventiossa ostetut tuotteet voidaan 
poistaa asettamalla ne käytettäviksi unionin 
vähävaraisimmille suunnatussa 
elintarvikkeiden jakeluohjelmassa, jos 
kyseisessä ohjelmassa niin säädetään. 
Koska tällaisten varastojen käytöstä, 
käsittelystä tai myynnistä saadut 
elintarvikkeet voivat olosuhteista riippuen 
olla taloudellisesti suotuisin vaihtoehto, 
tässä asetuksessa on aiheellista säätää 
tällaisesta mahdollisuudesta. Varastoja 
koskevasta liiketoimesta saadut määrät 
olisi käytettävä vähävaraisimpien eduksi, 
eikä niitä pitäisi käyttää ohjelmaan 
sovellettavan jäsenvaltioiden 
osarahoitusvelvoitteen pienentämisen 
perusteena. Jotta varmistetaan 
interventiovarastojen ja niistä saatavien 
tulojen mahdollisimman tehokas käyttö, 
komission pitäisi asetuksen (EU) N:o 
[YMJ] 19 artiklan e alakohdan mukaisesti 
hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
vahvistetaan menettelyt sille, kuinka 
interventiovarastoissa olevia tuotteita 
voidaan käyttää, käsitellä tai myydä 
vähävaraisimmille suunnatussa 
ohjelmassa.

(17) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa [ehdotus] maataloustuotteiden 
yhteisestä markkinajärjestelystä 
(YMJ-asetus) säädetään, että julkisessa 
interventiossa ostetut tuotteet voidaan 
poistaa asettamalla ne käytettäviksi unionin 
vähävaraisille suunnatussa 
elintarvikkeiden jakeluohjelmassa, jos 
kyseisessä ohjelmassa niin säädetään. 
Koska tällaisten varastojen käytöstä, 
käsittelystä tai myynnistä saadut 
elintarvikkeet voivat olosuhteista riippuen 
olla taloudellisesti suotuisin vaihtoehto, 
tässä asetuksessa on aiheellista säätää 
tällaisesta mahdollisuudesta. Varastoja 
koskevasta liiketoimesta saadut määrät 
olisi käytettävä vähävaraisten eduksi, eikä 
niitä pitäisi käyttää ohjelmaan 
sovellettavan jäsenvaltioiden 
osarahoitusvelvoitteen pienentämisen 
perusteena. Jotta varmistetaan 
interventiovarastojen ja niistä saatavien 
tulojen mahdollisimman tehokas käyttö, 
komission pitäisi asetuksen (EU) N:o 
[YMJ] 19 artiklan e alakohdan mukaisesti 
hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
vahvistetaan menettelyt sille, kuinka 
interventiovarastoissa olevia tuotteita 
voidaan käyttää, käsitellä tai myydä 
vähävaraisille suunnatussa ohjelmassa.

Or. fr

Tarkistus 140
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Euroopan parlamentin ja neuvoston (17) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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asetuksessa [ehdotus] maataloustuotteiden 
yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-
asetus) säädetään, että julkisessa 
interventiossa ostetut tuotteet voidaan 
poistaa asettamalla ne käytettäviksi unionin 
vähävaraisimmille suunnatussa 
elintarvikkeiden jakeluohjelmassa, jos 
kyseisessä ohjelmassa niin säädetään. 
Koska tällaisten varastojen käytöstä, 
käsittelystä tai myynnistä saadut 
elintarvikkeet voivat olosuhteista riippuen 
olla taloudellisesti suotuisin vaihtoehto, 
tässä asetuksessa on aiheellista säätää 
tällaisesta mahdollisuudesta. Varastoja 
koskevasta liiketoimesta saadut määrät 
olisi käytettävä vähävaraisimpien eduksi, 
eikä niitä pitäisi käyttää ohjelmaan 
sovellettavan jäsenvaltioiden 
osarahoitusvelvoitteen pienentämisen 
perusteena. Jotta varmistetaan 
interventiovarastojen ja niistä saatavien 
tulojen mahdollisimman tehokas käyttö, 
komission pitäisi asetuksen (EU) N:o 
[YMJ] 19 artiklan e alakohdan mukaisesti 
hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
vahvistetaan menettelyt sille, kuinka 
interventiovarastoissa olevia tuotteita 
voidaan käyttää, käsitellä tai myydä 
vähävaraisimmille suunnatussa ohjelmassa.

asetuksessa [ehdotus] maataloustuotteiden 
yhteisestä markkinajärjestelystä
(YMJ-asetus) säädetään, että julkisessa 
interventiossa ostetut tuotteet voidaan 
poistaa asettamalla ne käytettäviksi unionin 
vähävaraisimmille suunnatussa 
elintarvikkeiden jakeluohjelmassa, jos 
kyseisessä ohjelmassa niin säädetään. 
Koska tällaisten varastojen käytöstä, 
käsittelystä tai myynnistä saadut 
elintarvikkeet voivat olosuhteista riippuen 
olla taloudellisesti suotuisin vaihtoehto, 
tässä asetuksessa on aiheellista säätää 
tällaisesta mahdollisuudesta. Varastoja 
koskevasta liiketoimesta saadut määrät 
olisi käytettävä vähävaraisimpien eduksi, 
eikä niitä pitäisi käyttää ohjelmaan 
sovellettavan jäsenvaltioiden ja/tai muita 
kuin edunsaajia olevien yksityisten 
toimijoiden osarahoitusvelvoitteen 
pienentämisen perusteena. Jotta 
varmistetaan interventiovarastojen ja niistä 
saatavien tulojen mahdollisimman tehokas 
käyttö, komission pitäisi asetuksen (EU) 
N:o [YMJ] 19 artiklan e alakohdan 
mukaisesti hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
vahvistetaan menettelyt sille, kuinka 
interventiovarastoissa olevia tuotteita 
voidaan käyttää, käsitellä tai myydä 
vähävaraisimmille suunnatussa ohjelmassa.

Or. en

Tarkistus 141
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa [ehdotus] maataloustuotteiden 
yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-
asetus) säädetään, että julkisessa 

(17) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa [ehdotus] maataloustuotteiden 
yhteisestä markkinajärjestelystä 
(YMJ-asetus) säädetään, että julkisessa 
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interventiossa ostetut tuotteet voidaan 
poistaa asettamalla ne käytettäviksi unionin 
vähävaraisimmille suunnatussa 
elintarvikkeiden jakeluohjelmassa, jos 
kyseisessä ohjelmassa niin säädetään. 
Koska tällaisten varastojen käytöstä, 
käsittelystä tai myynnistä saadut 
elintarvikkeet voivat olosuhteista riippuen 
olla taloudellisesti suotuisin vaihtoehto, 
tässä asetuksessa on aiheellista säätää 
tällaisesta mahdollisuudesta. Varastoja 
koskevasta liiketoimesta saadut määrät 
olisi käytettävä vähävaraisimpien eduksi, 
eikä niitä pitäisi käyttää ohjelmaan 
sovellettavan jäsenvaltioiden 
osarahoitusvelvoitteen pienentämisen 
perusteena. Jotta varmistetaan 
interventiovarastojen ja niistä saatavien 
tulojen mahdollisimman tehokas käyttö, 
komission pitäisi asetuksen (EU) N:o 
[YMJ] 19 artiklan e alakohdan mukaisesti 
hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
vahvistetaan menettelyt sille, kuinka 
interventiovarastoissa olevia tuotteita 
voidaan käyttää, käsitellä tai myydä 
vähävaraisimmille suunnatussa ohjelmassa.

interventiossa ostetut tuotteet voidaan 
poistaa asettamalla ne käytettäviksi unionin 
vähävaraisimmille suunnatussa 
elintarvikkeiden jakeluohjelmassa, jos 
kyseisessä ohjelmassa niin säädetään. 
Koska tällaisten varastojen käytöstä, 
käsittelystä tai myynnistä saadut 
elintarvikkeet voivat olosuhteista riippuen 
olla taloudellisesti suotuisin vaihtoehto, 
tässä asetuksessa on aiheellista säätää 
tällaisesta mahdollisuudesta. Varastoja 
koskevasta liiketoimesta saadut määrät 
olisi käytettävä vähävaraisimpien eduksi 
siten, että ne täydentäisivät rahaston 
määrärahoja ilman, että 
käyttökustannuksia vähennettäisiin 
määrärahoista. Jotta varmistetaan 
interventiovarastojen ja niistä saatavien 
tulojen mahdollisimman tehokas käyttö, 
komission pitäisi asetuksen (EU) N:o 
[YMJ] 19 artiklan e alakohdan mukaisesti 
hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
vahvistetaan menettelyt sille, kuinka 
interventiovarastoissa olevia tuotteita 
voidaan käyttää, käsitellä tai myydä 
vähävaraisimmille suunnatussa ohjelmassa.

Or. es

Tarkistus 142
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Jäsenvaltioiden tulisi poistaa esteet, 
esimerkiksi arvonlisäveroon tai 
elintarvikkeiden edelleen luovutukseen 
liittyen, jotka estävät yrityksiä 
lahjoittamasta elintarvikkeita 
ruokapankeille, kansalaisjärjestöille tai 
muille toimijoille, jotka elintarvikeapua 
jakavat.
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Or. fi

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Jäsenvaltioiden olisi poistettava 
elintarvikejätteen torjumiseksi esteet sille, 
että yritykset voivat lahjoittaa 
elintarvikkeita ja peruskulutustavaroita 
kumppaniorganisaatioille, 
kansalaisyhteiskunnan järjestöille ja 
muille sidosryhmille.

Or. fr

Tarkistus 144
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Interventiovarastojen ja muutoin 
jätteeksi päätyvien elintarvikkeiden 
käytön ei pidä kuitenkaan sulkea pois 
tarvetta toimivalle toimitusketjun 
hallinnalle ja järkevälle elintarvikeketjun 
hallinnalle, minkä avulla vältetään 
järjestelmällinen ja rakenteellinen 
ylijäämä ja mukautetaan EU:n tuotanto 
kysyntään.

Or. en

Tarkistus 145
Marije Cornelissen
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 b) Rahastoa hyödyntäviä 
jäsenvaltioita olisi kannustettava 
poistamaan kaikki esimerkiksi 
lahjoituksia koskevan 
arvonlisäverovelvollisuuden kaltaiset 
esteet yritysten mahdollisuudelta 
lahjoittaa elintarvikkeita tai 
peruskulutustavaroita ruokapankeille tai 
muille edunsaajille.

Or. en

Tarkistus 146
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) On tarpeen määrittää, minkä tyyppisiä 
toimia voidaan toteuttaa komission ja 
jäsenvaltioiden aloitteesta teknisenä 
tukena, jota tuetaan rahastosta.

(18) On tarpeen määrittää, minkä tyyppisiä 
toimia voidaan toteuttaa komission ja 
jäsenvaltioiden aloitteesta teknisenä 
tukena, jota tuetaan rahastosta 
ERI-rahastojen yhteisiä säännöksiä 
koskevan asetuksen 51 ja 52 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 147
Emer Costello

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(18) On tarpeen määrittää, minkä 
tyyppisiä toimia voidaan toteuttaa 
komission ja jäsenvaltioiden aloitteesta 
teknisenä tukena, jota tuetaan rahastosta.

(18) Jotta yhteisön laaja tuki voitaisiin 
varmistaa vähävaraisimmille henkilöille, 
jäsenvaltioiden olisi poistettava kaikki ja 
erityisesti verotukselliset ja hallinnolliset 
esteet, jotka liittyvät yritysten 
ruokapankeille, kansalaisyhteiskunnan 
järjestöille ja muille asiaankuuluville 
toimijoille tarjoamiin elintarvike- tai 
peruskulutustavaralahjoituksiin.

Or. en

Tarkistus 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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Jäsenvaltioiden ja 
kumppaniorganisaatioiden olisi tehtävä 
aktiivista yhteistyötä suurten ja pienten 
yritysten kanssa koko elintarvikeketjun 
osalta niiden yritys- ja 
yhteiskuntavastuuohjelmien ja 
taloudellisten kannustimien mukaisesti, 
jotta voidaan vähentää elintarvikejätteen 
määrää ja varmistaa, että saadut hyödyt 
tarjotaan Euroopan vähävaraisimpien 
henkilöiden parissa työskenteleville 
järjestöille.

Or. en

Perustelu

Valintamyymälöissä ja elintarvikeketjussa päätyy jätteeksi ja kaatopaikalle merkittäviä 
määriä täysin syömäkelpoisia elintarvikkeita. Tästä aiheutuu kustannuksia yrityksille, haittoja 
ympäristölle ja jätettä, joka ei ole hyväksyttävissä. Tämän sijaan yritysten olisi lahjoitettava 
elintarvikkeet Euroopan vähävaraisimpien henkilöiden parissa työskenteleville järjestöille. Se 
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parantaisi yrityksen mainetta, tarjoaisi tärkeitä varoja näille järjestöille ja vähentäisi 
tarpeettoman jätteen määrää.

Tarkistus 149
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Yhteisen hallinnoinnin periaatteen
mukaisesti vastuun jäsenvaltion 
toimenpideohjelman täytäntöönpanosta ja 
valvonnasta olisi kuuluttava ensisijaisesti 
jäsenvaltiolle sen hallinto- ja 
valvontajärjestelmän kautta.

(19) SEU-sopimuksen 174 artiklan
mukaisesti vastuun jäsenvaltion 
toimenpideohjelman täytäntöönpanosta ja 
valvonnasta olisi kuuluttava ensisijaisesti 
jäsenvaltiolle sen hallinto- ja 
valvontajärjestelmän kautta.

Or. en

Tarkistus 150
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
riittävät toimenpiteet hallinto- ja 
valvontajärjestelmiensä asianmukaisen 
rakenteen ja toiminnan turvaamiseksi, jotta 
ne voivat taata rahaston laillisen ja 
asianmukaisen käytön. Sen vuoksi olisi 
täsmennettävä toimenpideohjelman 
hallinto- ja valvontajärjestelmiin sekä 
sääntöjenvastaisuuksien ja unionin 
lainsäädännön rikkomusten ehkäisyyn, 
toteamiseen ja oikaisuun liittyvät 
jäsenvaltioiden velvoitteet.

(20) Ohjelmaan osallistuvien 
jäsenvaltioiden olisi toteutettava riittävät 
toimenpiteet hallinto- ja 
valvontajärjestelmiensä asianmukaisen 
rakenteen ja toiminnan turvaamiseksi, jotta 
ne voivat taata rahaston laillisen ja 
asianmukaisen käytön. Sen vuoksi olisi 
täsmennettävä toimenpideohjelman 
hallinto- ja valvontajärjestelmiin sekä 
sääntöjenvastaisuuksien ja unionin 
lainsäädännön rikkomusten ehkäisyyn, 
toteamiseen ja oikaisuun liittyvät 
jäsenvaltioiden velvoitteet.

Or. en
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Tarkistus 151
Milan Cabrnoch

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahaston olisi oltava 
osa ESR:n vuosien 2014–2020 yhteiseen 
strategiakehykseen kuuluvia 
ohjelmavaroja, ja rahastoa olisi 
hallinnoitava ja se olisi pantava 
täytäntöön sen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 152
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Jäsenvaltioiden on otettava 
käyttöön tarvittavat mekanismit 
edunsaajien hallinnollisen taakan 
yksinkertaistamiseksi ja keventämiseksi, 
jotta rahaston tehokas täytäntöönpano 
voidaan taata. Tämä on erityisen tärkeää, 
kun otetaan huomioon, että kyseisten 
edunsaajien tekemä työ on 
pääsääntöisesti vapaaehtoistyötä.

Or. es

Tarkistus 153
Milan Cabrnoch



PE506.141v01-00 48/151 AM\928565FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 154
Frédéric Daerden

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

jäsenvaltioiden olisi voitava nimetä 
välittäviä elimiä, jotka suorittavat tietyt 
hallintoviranomaisen tai 
todentamisviranomaisen tehtävät. Tässä 
tapauksessa jäsenvaltioiden olisi 
ilmoitettava selkeästi niiden velvollisuudet 
ja tehtävät. Jäsenvaltioiden on pyrittävä 
kaikin tavoin poistamaan 
hyväntekeväisyysjärjestöille mahdollisesti 
aiheutuvat hallinnolliseen taakkaan 
liittyvät esteet.

Or. fr

Tarkistus 155
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 156
Milan Cabrnoch

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Päävastuu rahaston vaikuttavasta ja 
tehokkaasta täytäntöönpanosta on 
hallintoviranomaisella, mistä syystä sillä 
on merkittävä määrä toimenpideohjelman 
hallintoon ja seurantaan, varainhoitoon 
ja valvontaan sekä hankkeiden valintaan 
liittyviä tehtäviä. Sen velvollisuudet ja 
tehtävät olisi vahvistettava.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 157
Milan Cabrnoch

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Todentamisviranomaisen olisi 
laadittava maksatushakemukset ja 
toimitettava ne komissiolle. Sen olisi 
laadittava tilinpäätökset ja todennettava 
tilinpäätöstietojen täydellisyys, 
oikeellisuus ja totuudenmukaisuus ja se, 
että tileihin kirjatut menot ovat 
sovellettavien unionin ja kansallisten 
sääntöjen mukaiset. Sen velvollisuudet ja 
tehtävät olisi vahvistettava.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 158
Milan Cabrnoch
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Tarkastusviranomaisen olisi 
varmistettava, että tehdään hallinto- ja 
valvontajärjestelmää, toimista poimittua 
asianmukaista otosta sekä tilinpäätöstä 
koskevia tarkastuksia. Sen velvollisuudet 
ja tehtävät olisi vahvistettava.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 159
Milan Cabrnoch

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 160
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

komission toimivaltaa rajoittamatta olisi 
varmistettava jäsenvaltioiden ja komission 
välinen yhteistyö tämän asetuksen 
puitteissa ja vahvistettava perusteet, joiden 
mukaisesti komissio voi kansallisten
järjestelmien valvontastrategiansa 
puitteissa määrittää, kuinka vakuuttavat 
takeet sen olisi saatava kansallisilta 
tarkastuslaitoksilta. Euroopan komission 
olisi varmistettava, että vaatimustaso ei 
lisää edunsaajien hallinnollista taakkaa, 
kun otetaan huomioon rahaston luonne ja 
se, että edunsaajat tekevät työtä 
pääasiassa vapaaehtoistyönä.

Or. en

Tarkistus 161
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Unionin talousarviositoumukset olisi 
toteutettava vuosittain. Ohjelman 
hallinnoinnin tehokkuuden 
varmistamiseksi on tarpeen vahvistaa
välimaksupyyntöjä, vuotuisen saldon 
maksamista sekä loppumaksun maksamista 
koskevat yhteiset säännöt.

(27) Unionin talousarviositoumukset olisi 
toteutettava vuosittain. Ohjelman 
hallinnoinnin tehokkuuden 
varmistamiseksi on tarpeen vahvistaa 
välimaksupyyntöjä, vuotuisen saldon 
maksamista sekä loppumaksun maksamista 
koskevat yksinkertaiset yhteiset säännöt.

Or. fr

Tarkistus 162
Milan Cabrnoch

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Jotta voitaisiin varmistaa, että (28) Jotta voitaisiin varmistaa, että 



AM\928565FI.doc 53/151 PE506.141v01-00

FI

komissiolla on riittävä varmuus asiassa, 
välimaksua koskevan hakemuksen 
yhteydessä maksettavan määrän olisi 
oltava 90 prosenttia
maksatushakemuksessa ilmoitetuista 
tukikelpoisista kustannuksista.

komissiolla on riittävä varmuus asiassa, 
välimaksua koskevan hakemuksen 
yhteydessä maksettavan määrän olisi 
oltava 100 prosenttia
maksatushakemuksessa ilmoitetuista 
tukikelpoisista kustannuksista.

Or. en

Tarkistus 163
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Jotta voitaisiin varmistaa, että unionin 
talousarviosta varainhoitovuonna rahoitetut 
menot käytetään sovellettavien sääntöjen 
mukaisesti, olisi luotava asianmukaiset 
puitteet vuotuista tilien tarkastusta ja 
hyväksymistä varten. Nimettyjen elinten 
olisi näissä puitteissa toimitettava 
komissiolle toimenpideohjelman osalta 
hallinnollinen vahvistuslausuma, 
varmennetut tilinpäätöstiedot, vuotuinen 
tiivistelmä lopullisista 
tilintarkastuskertomuksista ja suoritetuista 
tarkastuksista, riippumaton 
tarkastuslausunto ja tarkastuskertomus.

(32) Jotta voitaisiin varmistaa, että unionin 
talousarviosta varainhoitovuonna rahoitetut 
menot käytetään sovellettavien sääntöjen 
mukaisesti, olisi luotava asianmukaiset ja 
yksinkertaiset puitteet vuotuista tilien 
tarkastusta ja hyväksymistä varten. 
Nimettyjen elinten olisi näissä puitteissa 
toimitettava komissiolle 
toimenpideohjelman osalta hallinnollinen 
vahvistuslausuma, varmennetut 
tilinpäätöstiedot, vuotuinen tiivistelmä 
lopullisista tilintarkastuskertomuksista ja 
suoritetuista tarkastuksista, riippumaton 
tarkastuslausunto ja tarkastuskertomus.

Or. fr

Tarkistus 164
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Toimiin kohdistuvien tarkastusten 
tiheyden olisi oltava oikeassa suhteessa 

(35) Toimiin kohdistuvien tarkastusten 
tiheyden olisi oltava oikeassa suhteessa 
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rahastosta annettavan unionin tuen 
määrään. Olisi etenkin vähennettävä 
suoritettavien tarkastusten määrää, kun 
toimeen liittyvien tukikelpoisten menojen 
yhteismäärä on enintään 100 000 euroa. 
Olisi kuitenkin oltava mahdollista suorittaa 
tarkastuksia milloin tahansa, kun on 
näyttöä sääntöjenvastaisuudesta tai 
petoksesta, tai osana otantatarkastusta. 
Jotta komission tekemien tarkastusten 
määrä olisi oikeassa suhteessa riskiin, 
komission olisi voitava vähentää 
toimenpideohjelmia koskevaa 
tarkastustyötään, jos merkittäviä puutteita 
ei ole tai jos voidaan luottaa 
tarkastusviranomaiseen. Tarkastusten 
soveltamisalassa olisi lisäksi otettava 
täysimääräisesti huomioon rahaston tavoite 
ja kohderyhmien erityisominaisuudet.

rahastosta annettavan unionin tuen 
määrään. Olisi etenkin vähennettävä 
suoritettavien tarkastusten määrää, kun 
toimeen liittyvien tukikelpoisten menojen 
yhteismäärä on enintään 100 000 euroa. 
Olisi kuitenkin oltava mahdollista suorittaa 
tarkastuksia milloin tahansa, kun on 
näyttöä sääntöjenvastaisuudesta tai 
petoksesta, tai osana otantatarkastusta. 
Jotta komission tekemien tarkastusten 
määrä olisi oikeassa suhteessa riskiin, 
komission olisi voitava vähentää 
toimenpideohjelmia koskevaa 
tarkastustyötään, jos merkittäviä puutteita 
ei ole tai jos voidaan luottaa 
tarkastusviranomaiseen. Tarkastusten 
soveltamisalassa olisi lisäksi otettava 
täysimääräisesti huomioon rahaston 
tavoite, rahaston kohderyhmien 
erityisominaisuudet ja se, että rahaston 
edunsaajaorganisaatiot ovat 
vapaaehtoisorganisaatioita.

Or. fr

Tarkistus 165
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Tässä asetuksessa noudatetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustetut periaatteet, mukaan luettuina 
ihmisarvon sekä yksityis- ja perhe-elämän 
kunnioittaminen, oikeus henkilötietojen 
suojaan, lapsen oikeudet, ikääntyneiden 
henkilöiden oikeudet, naisten ja miesten 
välinen tasa-arvo ja syrjintäkielto. Tätä 
asetusta on sovellettava näiden oikeuksien 
ja periaatteiden mukaisesti.

(41) Tässä asetuksessa noudatetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustetut periaatteet, mukaan luettuina 
ihmisarvon sekä yksityis- ja perhe-elämän 
kunnioittaminen, oikeus henkilötietojen 
suojaan, lapsen oikeudet, oikeus 
sosiaaliturvaan ja asuntoon,
ikääntyneiden henkilöiden oikeudet, 
naisten ja miesten välinen tasa-arvo ja 
syrjintäkielto. Tätä asetusta on sovellettava 
näiden oikeuksien ja periaatteiden 



AM\928565FI.doc 55/151 PE506.141v01-00

FI

mukaisesti.

Or. fr

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(41 a) Jos tämän asetuksen 
täytäntöönpano viivästyy vuoden 2014 
alussa, komissio toteuttaa elintarvikeavun 
äkillisen vähentymisen välttämiseksi 
tarvittavat siirtymäkauden toimenpiteet, 
jotta varmistetaan, että rahaston tuesta 
riippuvaiset henkilöt eivät kärsi enää 
ruokaköyhyydestä.

Or. fr

Tarkistus 167
Frédéric Daerden

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(42 a) Kun otetaan huomioon 
päivämäärä, jolloin tarjouspyynnöt on 
tehtävä, tämän asetuksen hyväksymistä 
koskevat määräajat ja toimintaohjelmien 
valmistelu, olisi laadittava säännöt, joiden 
perusteella sujuva siirtyminen olisi 
mahdollista vuonna 2014, jotta estetään 
elintarvikkeiden jakeluun liittyvät 
toimitushäiriöt.

Or. fr
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Tarkistus 168
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(42 a) Olisi varmistettava, että rahaston 
avulla täydennetään ESR:n varoista 
rahoitettavia ohjelmia ja toimenpiteitä ja 
että rahastoa koordinoidaan 
mahdollisimman tiiviisti yhdessä ESR:n 
kanssa. Olisi vältettävä sellaisten 
köyhyyden torjuntaan liittyvien 
rinnakkaisten rakenteiden luomista, jotka 
lisäävät hallinnollista taakkaa ja 
vaikeuttavat koordinointia ja 
yhteisvaikutusten hyödyntämistä.

Or. en

Tarkistus 169
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä asetuksella perustetaan 
vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahasto, jäljempänä 
”rahasto”, 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 
päivän joulukuuta 2020 väliseksi ajaksi, 
määritellään rahaston tavoitteet, siitä 
myönnettävän tuen soveltamisala ja 
käytettävissä olevat varat ja niiden 
jakoperusteet sekä vahvistetaan säännöt, 
jotka ovat tarpeen rahaston vaikuttavuuden 
varmistamiseksi.

1. Tällä asetuksella perustetaan 
vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen elintarvikeavun rahasto, 
jäljempänä ”rahasto”, 1 päivän tammikuuta 
2014 ja 31 päivän joulukuuta 2020 
väliseksi ajaksi, määritellään rahaston 
tavoitteet, siitä myönnettävän tuen 
soveltamisala ja käytettävissä olevat varat 
ja niiden jakoperusteet sekä vahvistetaan 
säännöt, jotka ovat tarpeen rahaston 
vaikuttavuuden varmistamiseksi. Vuoteen 
2020 mennessä kansallisten toimijoiden 
tulee valmistautua vastaamaan 
elintarvikeavusta, mikäli jatkolle on 
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tarvetta.

Or. fi

Tarkistus 170
Sylvie Guillaume

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä asetuksella perustetaan 
vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahasto, jäljempänä 
’rahasto’, 1 päivän tammikuuta 2014 ja 
31 päivän joulukuuta 2020 väliseksi ajaksi, 
määritellään rahaston tavoitteet, siitä 
myönnettävän tuen soveltamisala ja 
käytettävissä olevat varat ja niiden 
jakoperusteet sekä vahvistetaan säännöt, 
jotka ovat tarpeen rahaston vaikuttavuuden 
varmistamiseksi.

1. Tällä asetuksella perustetaan 
vähävaraisille suunnatun eurooppalaisen 
elintarvikeavun rahasto, jäljempänä 
’rahasto’, 1 päivän tammikuuta 2014 ja 
31 päivän joulukuuta 2020 väliseksi ajaksi, 
määritellään rahaston tavoitteet, siitä 
myönnettävän tuen soveltamisala ja 
käytettävissä olevat varat ja niiden 
jakoperusteet sekä vahvistetaan säännöt, 
jotka ovat tarpeen rahaston vaikuttavuuden 
varmistamiseksi.

Or. fr

Tarkistus 171
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä asetuksella perustetaan 
vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahasto, jäljempänä 
’rahasto’, 1 päivän tammikuuta 2014 ja 
31 päivän joulukuuta 2020 väliseksi ajaksi, 
määritellään rahaston tavoitteet, siitä 
myönnettävän tuen soveltamisala ja 
käytettävissä olevat varat ja niiden 
jakoperusteet sekä vahvistetaan säännöt, 
jotka ovat tarpeen rahaston vaikuttavuuden 

1. Tällä asetuksella perustetaan
vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahasto, jäljempänä 
’rahasto’, 1 päivän tammikuuta 2014 ja 
31 päivän joulukuuta 2020 väliseksi ajaksi, 
määritellään rahaston tavoitteet, siitä 
myönnettävän tuen soveltamisala ja 
käytettävissä olevat varat ja niiden 
jakoperusteet sekä vahvistetaan säännöt, 
jotka ovat tarpeen rahaston vaikuttavuuden 
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varmistamiseksi. varmistamiseksi.

Rahaston tavoitteena on tukea sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta ja edistää köyhyyden 
torjumista koskevan Eurooppa 2020 
-tavoitteen saavuttamista sekä tukea 
ESR:n laajennettua soveltamisalaa 
köyhyyden torjuntaa koskevan kattavan 
lähestymistavan ja erityisesti ESR-
asetuksen 3 artiklan osalta.

Or. en

Tarkistus 172
Ria Oomen-Ruijten

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä asetuksella perustetaan 
vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahasto, jäljempänä 
’rahasto’, 1 päivän tammikuuta 2014 ja 
31 päivän joulukuuta 2020 väliseksi ajaksi, 
määritellään rahaston tavoitteet, siitä 
myönnettävän tuen soveltamisala ja 
käytettävissä olevat varat ja niiden 
jakoperusteet sekä vahvistetaan säännöt, 
jotka ovat tarpeen rahaston vaikuttavuuden 
varmistamiseksi.

1. Tällä asetuksella perustetaan 
vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahasto, jäljempänä 
’rahasto’, 1 päivän tammikuuta 2014 ja 
31 päivän joulukuuta 2020 väliseksi ajaksi, 
ja sitä voidaan käyttää tilapäisistä
talousarviovaikeuksista kärsiviä 
jäsenvaltioita varten, koska niissä esiintyy 
eniten köyhyyttä. Tässä asetuksessa 
määritellään rahaston tavoitteet, siitä 
myönnettävän tuen soveltamisala ja 
käytettävissä olevat varat ja niiden 
jakoperusteet sekä vahvistetaan säännöt, 
jotka ovat tarpeen rahaston vaikuttavuuden 
varmistamiseksi.

Or. nl

Tarkistus 173
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä asetuksella perustetaan 
vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahasto, jäljempänä 
’rahasto’, 1 päivän tammikuuta 2014 ja 
31 päivän joulukuuta 2020 väliseksi ajaksi, 
määritellään rahaston tavoitteet, siitä 
myönnettävän tuen soveltamisala ja 
käytettävissä olevat varat ja niiden 
jakoperusteet sekä vahvistetaan säännöt, 
jotka ovat tarpeen rahaston vaikuttavuuden 
varmistamiseksi.

1. Tällä asetuksella perustetaan 
vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahasto, jäljempänä 
’rahasto’, 1 päivän tammikuuta 2014 ja 
31 päivän joulukuuta 2020 väliseksi ajaksi, 
määritellään rahaston tavoitteet, siitä 
myönnettävän tuen soveltamisala ja 
käytettävissä olevat varat ja niiden 
jakoperusteet sekä vahvistetaan säännöt, 
jotka ovat tarpeen rahaston vaikuttavuuden 
ja yksinkertaisuuden varmistamiseksi.

Or. fr

Tarkistus 174
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä asetuksella perustetaan 
vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahasto, jäljempänä 
’rahasto’, 1 päivän tammikuuta 2014 ja 
31 päivän joulukuuta 2020 väliseksi ajaksi, 
määritellään rahaston tavoitteet, siitä 
myönnettävän tuen soveltamisala ja 
käytettävissä olevat varat ja niiden 
jakoperusteet sekä vahvistetaan säännöt, 
jotka ovat tarpeen rahaston vaikuttavuuden 
varmistamiseksi.

1. Tällä asetuksella perustetaan 
vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahasto, jäljempänä 
’rahasto’, 1 päivän tammikuuta 2014 ja 
31 päivän joulukuuta 2020 väliseksi ajaksi, 
määritellään rahaston tavoitteet, siitä 
myönnettävän tuen soveltamisala ja 
käytettävissä olevat varat ja niiden 
jakoperusteet sekä vahvistetaan säännöt, 
jotka ovat tarpeen rahaston vaikuttavuuden 
ja yksinkertaisuuden varmistamiseksi.

Or. fr

Tarkistus 175
Sylvie Guillaume
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1) ’vähävaraisimmilla’ tarkoitetaan 
luonnollisia henkilöitä, jotka ovat 
yksittäisiä henkilöitä tai tällaisten 
henkilöiden muodostamia perheitä, 
kotitalouksia tai ryhmiä, joiden avuntarve 
on todettu kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten hyväksymin objektiivisin 
perustein tai kumppaniorganisaatioiden 
määrittelemin ja kyseisten toimivaltaisten 
viranomaisten hyväksymin perustein;

1) ’vähävaraisilla’ tarkoitetaan 
luonnollisia henkilöitä, jotka ovat 
yksittäisiä henkilöitä tai tällaisten 
henkilöiden muodostamia perheitä, 
kotitalouksia tai ryhmiä, joiden avuntarve 
on todettu kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten hyväksymin objektiivisin 
perustein tai kumppaniorganisaatioiden 
määrittelemin ja kyseisten toimivaltaisten 
viranomaisten hyväksymin perustein;

Or. fr

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

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1) ’vähävaraisimmilla’ tarkoitetaan 
luonnollisia henkilöitä, jotka ovat 
yksittäisiä henkilöitä tai tällaisten 
henkilöiden muodostamia perheitä, 
kotitalouksia tai ryhmiä, joiden avuntarve 
on todettu kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten hyväksymin objektiivisin 
perustein tai kumppaniorganisaatioiden 
määrittelemin ja kyseisten toimivaltaisten 
viranomaisten hyväksymin perustein;

1) 'vähävaraisimmilla' tarkoitetaan 
luonnollisia henkilöitä, jotka ovat 
yksittäisiä henkilöitä tai tällaisten 
henkilöiden muodostamia perheitä, 
kotitalouksia tai ryhmiä, joiden avuntarve 
on todettu kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten tiiviissä yhteistyössä 
kumppaniorganisaatioiden kanssa
hyväksymin objektiivisin ja syrjimättömin 
perustein¸ jotka kyseiset toimivaltaiset 
viranomaiset ovat vahvistaneet;

Or. fr

Tarkistus 177
Sergio Gutiérrez Prieto
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1) ’vähävaraisimmilla’ tarkoitetaan 
luonnollisia henkilöitä, jotka ovat 
yksittäisiä henkilöitä tai tällaisten 
henkilöiden muodostamia perheitä, 
kotitalouksia tai ryhmiä, joiden avuntarve 
on todettu kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten hyväksymin objektiivisin 
perustein tai kumppaniorganisaatioiden 
määrittelemin ja kyseisten toimivaltaisten 
viranomaisten hyväksymin perustein;

1) ’vähävaraisimmilla’ tarkoitetaan 
luonnollisia henkilöitä, jotka ovat 
yksittäisiä henkilöitä tai tällaisten 
henkilöiden muodostamia perheitä, 
kotitalouksia tai ryhmiä, joiden avuntarve 
on todettu kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten hyväksymin objektiivisin 
perustein yhteistyössä 
kumppaniorganisaatioiden kanssa ja 
kyseisten toimivaltaisten viranomaisten 
hyväksymin perustein;

Or. es

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

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1) ’vähävaraisimmilla’ tarkoitetaan 
luonnollisia henkilöitä, jotka ovat 
yksittäisiä henkilöitä tai tällaisten 
henkilöiden muodostamia perheitä, 
kotitalouksia tai ryhmiä, joiden avuntarve 
on todettu kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten hyväksymin objektiivisin 
perustein tai kumppaniorganisaatioiden 
määrittelemin ja kyseisten toimivaltaisten 
viranomaisten hyväksymin perustein;

1) ’vähävaraisimmilla’ tarkoitetaan 
luonnollisia henkilöitä, jotka ovat 
yksittäisiä henkilöitä tai tällaisten 
henkilöiden muodostamia perheitä, 
kotitalouksia tai ryhmiä, joiden avuntarve 
on todettu kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten määrittelemin objektiivisin 
perustein yhteistyössä toimivaltaisten 
alueellisten tai paikallisten viranomaisten 
ja kumppaniorganisaatioiden kanssa ja 
kyseisten toimivaltaisten viranomaisten 
hyväksymin perustein;

Or. es

Perustelu

Tarkistus on sopusoinnussa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa säädetyn 
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toissijaisuusperiaatteen kanssa.

Tarkistus 179
Csaba Őry

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1) ’vähävaraisimmilla’ tarkoitetaan 
luonnollisia henkilöitä, jotka ovat 
yksittäisiä henkilöitä tai tällaisten 
henkilöiden muodostamia perheitä, 
kotitalouksia tai ryhmiä, joiden avuntarve 
on todettu kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten hyväksymin objektiivisin 
perustein tai kumppaniorganisaatioiden 
määrittelemin ja kyseisten toimivaltaisten 
viranomaisten hyväksymin perustein;

1) ’vähävaraisimmilla’ tarkoitetaan 
luonnollisia henkilöitä, jotka ovat 
yksittäisiä henkilöitä tai tällaisten 
henkilöiden muodostamia perheitä, 
kotitalouksia tai ryhmiä, joiden avuntarve 
on todettu kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten hyväksymin objektiivisin 
perustein tai kumppaniorganisaatioiden 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
käyttöönottamien perusteiden mukaisesti 
määrittelemin ja kyseisten toimivaltaisten 
viranomaisten hyväksymin perustein;

Or. en

Tarkistus 180
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1) ’vähävaraisimmilla’ tarkoitetaan 
luonnollisia henkilöitä, jotka ovat 
yksittäisiä henkilöitä tai tällaisten 
henkilöiden muodostamia perheitä, 
kotitalouksia tai ryhmiä, joiden avuntarve 
on todettu kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten hyväksymin objektiivisin
perustein tai kumppaniorganisaatioiden 
määrittelemin ja kyseisten toimivaltaisten 
viranomaisten hyväksymin perustein;

1) 'vähävaraisimmilla' tarkoitetaan 
luonnollisia henkilöitä, jotka ovat 
yksittäisiä henkilöitä tai tällaisten 
henkilöiden muodostamia perheitä, 
kotitalouksia tai ryhmiä, joiden avuntarve 
on todettu kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten yhteistyössä 
kumppaniorganisaatioiden kanssa 
määrittelemin ja kyseisten toimivaltaisten 
viranomaisten hyväksymin objektiivisin 
perustein; nämä ovat etenkin kansallisia, 
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alueellisia tai paikallisia järjestöjä, jotka 
jo jakelevat elintarvikkeita 
vähävaraisimmille tai tarjoavat apua 
kodittomille ja köyhyydestä tai 
sosiaalisesta syrjäytymisestä kärsiville 
henkilöille;

Or. fr

Tarkistus 181
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) ”kumppaniorganisaatioilla” tarkoitetaan 
julkisia elimiä tai voittoa 
tavoittelemattomia organisaatioita, jotka 
jakavat elintarvikkeet tai tavarat
vähävaraisimmille suoraan tai muiden 
kumppaniorganisaatioiden välityksellä ja 
joiden toimet hallintoviranomainen on 
valinnut 29 artiklan 3 kohdan b alakohdan 
mukaisesti;

2) ”kumppaniorganisaatioilla” tarkoitetaan 
julkisia elimiä tai voittoa 
tavoittelemattomia organisaatioita, jotka 
jakavat elintarvikkeet vähävaraisimmille 
suoraan tai muiden 
kumppaniorganisaatioiden välityksellä ja 
joiden toimet hallintoviranomainen on 
valinnut 29 artiklan 3 kohdan b alakohdan 
mukaisesti;

Or. fi

Tarkistus 182
Csaba Őry

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) ’kumppaniorganisaatioilla’ tarkoitetaan 
julkisia elimiä tai voittoa 
tavoittelemattomia organisaatioita, jotka 
jakavat elintarvikkeet tai tavarat 
vähävaraisimmille suoraan tai muiden 
kumppaniorganisaatioiden välityksellä ja 
joiden toimet hallintoviranomainen on 

2) ’kumppaniorganisaatioilla’ tarkoitetaan 
julkisia elimiä tai voittoa 
tavoittelemattomia organisaatioita, jotka 
jakavat elintarvikkeet tai tavarat 
vähävaraisimmille suoraan ja joiden toimet 
hallintoviranomainen on valinnut 
29 artiklan 3 kohdan b alakohdan 
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valinnut 29 artiklan 3 kohdan b alakohdan 
mukaisesti;

mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 183
Sylvie Guillaume

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) ’kumppaniorganisaatioilla’ tarkoitetaan 
julkisia elimiä tai voittoa 
tavoittelemattomia organisaatioita, jotka 
jakavat elintarvikkeet tai tavarat
vähävaraisimmille suoraan tai muiden 
kumppaniorganisaatioiden välityksellä ja 
joiden toimet hallintoviranomainen on 
valinnut 29 artiklan 3 kohdan b alakohdan 
mukaisesti;

2) ’kumppaniorganisaatioilla’ tarkoitetaan 
julkisia elimiä tai voittoa 
tavoittelemattomia organisaatioita, jotka 
jakavat elintarvikkeet vähävaraisille
suoraan tai muiden 
kumppaniorganisaatioiden välityksellä ja 
joiden toimet hallintoviranomainen on 
valinnut 29 artiklan 3 kohdan b alakohdan 
mukaisesti;

Or. fr

Tarkistus 184
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) ’kumppaniorganisaatioilla’ tarkoitetaan 
julkisia elimiä tai voittoa 
tavoittelemattomia organisaatioita, jotka 
jakavat elintarvikkeet tai tavarat 
vähävaraisimmille suoraan tai muiden 
kumppaniorganisaatioiden välityksellä ja 
joiden toimet hallintoviranomainen on 
valinnut 29 artiklan 3 kohdan b alakohdan 
mukaisesti;

2) ’kumppaniorganisaatioilla’ tarkoitetaan 
julkisia elimiä tai voittoa 
tavoittelemattomia organisaatioita, jotka 
jakavat elintarvikkeet ja tavarat 
vähävaraisimmille suoraan tai muiden 
kumppaniorganisaatioiden välityksellä ja 
joiden toimet hallintoviranomainen on 
valinnut 29 artiklan 3 kohdan b alakohdan 
mukaisesti;

Or. es
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Tarkistus 185
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) ’kumppaniorganisaatioilla’ tarkoitetaan 
julkisia elimiä tai voittoa 
tavoittelemattomia organisaatioita, jotka 
jakavat elintarvikkeet tai tavarat
vähävaraisimmille suoraan tai muiden 
kumppaniorganisaatioiden välityksellä ja 
joiden toimet hallintoviranomainen on 
valinnut 29 artiklan 3 kohdan b alakohdan 
mukaisesti;

2) ’kumppaniorganisaatioilla’ tarkoitetaan 
julkisia elimiä tai voittoa 
tavoittelemattomia organisaatioita, jotka 
jakavat elintarvikkeet ja/tai tavarat 
vähävaraisimmille suoraan tai muiden 
kumppaniorganisaatioiden välityksellä ja 
joiden toimet hallintoviranomainen on 
valinnut 29 artiklan 3 kohdan b alakohdan 
mukaisesti;

Or. fr

Tarkistus 186
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a) 'jäsenvaltiolla' tarkoitetaan 
rahastoon osallistuvaa jäsenvaltiota;

Or. en

Tarkistus 187
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

6) ’tuensaajalla’ tarkoitetaan toimien 
käynnistämisestä tai käynnistämisestä ja 
täytäntöönpanosta vastaavaa julkista tai 
yksityistä tahoa;

6) ’tuensaajalla’ tarkoitetaan toimien 
käynnistämisestä tai käynnistämisestä ja 
täytäntöönpanosta vastaavaa julkisyhteisöä
tai voittoa tavoittelematonta yhdistystä;

Or. fr

Tarkistus 188
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fi

Tarkistus 189
Frédéric Daerden

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

7) ’loppukäyttäjillä’ tarkoitetaan 
vähävaraisimpia, jotka vastaanottavat 
elintarvikkeita tai tavaroita ja/tai hyötyvät 
liitännäistoimenpiteistä, jotka jäsenvaltiot 
määrittelevät kansallisten tilanteensa 
perusteella;

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

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

7) ’loppukäyttäjillä’ tarkoitetaan 
vähävaraisimpia − eli ruoan puutteesta 
ja/tai aineellisesta puutteesta kärsiviä 
henkilöitä, ketään syrjimättä − jotka 
vastaanottavat elintarvikkeita tai tavaroita 
ja/tai hyötyvät liitännäistoimenpiteistä;

Or. fr

Tarkistus 191
Sylvie Guillaume

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 192
Emer Costello

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i) 'liitännäistoimenpiteillä' tarkoitetaan 
toimenpiteitä, jotka ulottuvat laajemmalle 
kuin elintarvikkeiden ja tavaroiden jakelu 
ja joiden tavoitteena on torjua sosiaalista 
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syrjäytymistä ja parantaa loppukäyttäjien 
elinoloja, jotta voidaan mahdollistaa 
heille omaehtoinen ja itsenäinen elämä ja 
torjua sosiaalisia hätätilanteita enemmän 
vaikutusmahdollisuuksia tarjoavalla ja 
kestävämmällä tavalla;

Or. en

Tarkistus 193
Niccolò Rinaldi, Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i) 'liitännäistoimenpiteillä' tarkoitetaan 
toimenpiteitä, jotka ulottuvat laajemmalle 
kuin elintarvikkeiden ja tavaroiden jakelu 
ja joiden tavoitteena torjua sosiaalisia 
hätätilanteita enemmän 
vaikutusmahdollisuuksia tarjoavalla ja 
kestävämmällä tavalla;

Or. en

Tarkistus 194
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 8 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a) 'hallinto-, valvonta- ja 
tarkastusviranomaisilla' tarkoitetaan 
Euroopan sosiaalirahaston hallinto-, 
valvonta- ja tarkastusviranomaisia;

Or. en
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Tarkistus 195
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

9) ’välittävällä elimellä’ tarkoitetaan 
julkista tai yksityistä yhteisöä, joka toimii 
hallinto- tai todentamisviranomaisen 
alaisuudessa tai joka hoitaa tällaisen 
viranomaisen puolesta tuensaajien 
täytäntöönpanotoimiin liittyviä tehtäviä;

9) ’välittävällä elimellä’ tarkoitetaan 
julkisyhteisöä tai voittoa tavoittelematonta 
yhdistystä, joka toimii hallinto- tai 
todentamisviranomaisen alaisuudessa tai 
joka hoitaa tällaisen viranomaisen puolesta 
tuensaajien täytäntöönpanotoimiin liittyviä 
tehtäviä;

Or. fr

Tarkistus 196
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fi
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Tarkistus 197
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Rahaston avulla edistetään sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta unionissa 
myötävaikuttamalla siihen, että 
Eurooppa 2020 -strategian mukainen 
tavoite vähentää vähintään 20 miljoonalla 
köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen 
vaarassa olevien ihmisten määrää 
saavutetaan. Rahastosta tarjotaan 
vähävaraisimmille muuta kuin 
rahoitustukea, joten sillä edistetään ruoan 
puutteen poistamista unionissa koskevaa 
tavoitetta; Tämän tavoitteen saavuttamista 
mitataan rahastosta tukea saavien 
henkilöiden lukumäärällä.

Or. fr

Tarkistus 198
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Rahaston avulla edistetään sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta unionissa 
myötävaikuttamalla siihen, että 
Eurooppa 2020 -strategian mukainen 
tavoite vähentää vähintään 20 miljoonalla
köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen 
vaarassa olevien ihmisten määrää 
saavutetaan. Rahastolla edistetään 
erityistavoitetta, joka koskee köyhyyden 
pahimpien muotojen lieventämistä 

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

pahimpien muotojen lieventämistä ja 
poistamista unionissa tarjoamalla 
vähävaraisimmille muuta tukea kuin 
rahoitustukea ja tarjoamalla 
vähävaraisimpia hyödyttävää tukea 
paikallisten ja alueellisten 
elintarvikeketjujen avulla toimittamalla 
heille ravitsevia, terveellisiä ja 
laadukkaita elintarvikkeita, joiden osalta 
on kiinnitetty asianmukaista huomioita 
tuoreuteen ja kausituotteisiin.
Tämän tavoitteen saavuttamista mitataan 
rahastosta tukea saavien henkilöiden 
lukumäärällä ja arvioimalla laadullisesti ja 
määrällisesti tuen ja paikallisten ja
alueellisten elintarvikeketjujen 
hyödyntämisen avulla saavutetut 
loppukäyttäjiä koskevat rakenteelliset 
parannukset.

Or. en

Tarkistus 199
Sylvie Guillaume

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 200
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

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

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Rahaston avulla edistetään sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta unionissa 
myötävaikuttamalla siihen, että 
Eurooppa 2020 -strategian mukainen 
tavoite vähentää vähintään 20 miljoonalla 
köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen 

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

vaarassa olevien ihmisten määrää 
saavutetaan. Rahastolla edistetään 
erityistavoitetta, joka koskee köyhyyden 
pahimpien muotojen lieventämistä 
unionissa tarjoamalla vähävaraisimmille 
muuta tukea kuin rahoitustukea. Tämän 
tavoitteen saavuttamista mitataan 
rahastosta tukea saavien henkilöiden 
lukumäärällä. Rahastolla vahvistetaan 
paikallisia ja alueellisia elintarvikkeiden 
tuotanto- ja jakeluketjuja 
vähävaraisimpien henkilöiden 
tukemiseksi siten, että huomioon otetaan 
ruokapyramidi.

Or. es

Perustelu

Tarkistus on sopusoinnussa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa säädetyn 
toissijaisuusperiaatteen kanssa.

Tarkistus 202
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 203
Csaba Őry, Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 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

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Rahaston avulla on täydennettävä 
kansallisia strategioita sen sijaan, että 
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sillä korvattaisiin jäsenvaltioiden 
vastuulla säilyvät kansalliset 
pitkäkestoiset ja kestävät köyhyyden 
poistamista ja sosiaalisen osallisuuden 
lisäämistä koskevat ohjelmat tai 
vähennettäisiin niitä.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden on jatkettava pitkäkestoisten ja kestävien hankkeiden kehittämistä köyhyyden, 
puutteen ja sosiaalisen syrjäytymisen poistamiseksi. Tätä velvollisuutta ei voida missään 
tapauksessa korvata tai rajoittaa käyttämällä eurooppalaisen rahaston varoja.

Tarkistus 205
Sylvie Guillaume

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Rahastosta tuetaan kansallisia ohjelmia, 
joiden puitteissa elintarvikkeita jaetaan 
vähävaraisille.

Or. fr

Tarkistus 206
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahastosta tuetaan kansallisia ohjelmia, 
joiden puitteissa elintarvikkeita ja 
asunnottomien tai lasten 
henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja 

1. Rahastosta tuetaan kansallisia ohjelmia, 
joiden puitteissa elintarvikkeita jaetaan 
vähävaraisimmille jäsenvaltioiden 
valitsemien kumppaniorganisaatioiden 
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peruskulutustavaroita jaetaan 
vähävaraisimmille jäsenvaltioiden 
valitsemien kumppaniorganisaatioiden 
välityksellä.

välityksellä.

Or. fi

Tarkistus 207
Minodora Cliveti

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 208
Frédéric Daerden

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr
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Tarkistus 209
Ria Oomen-Ruijten

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Rahastosta voidaan tukea kansallisia 
ohjelmia ja sitä voidaan käyttää 
asunnottomien tai lasten henkilökohtaiseen 
käyttöön tarkoitettuihin elintarvikkeisiin 
ja peruskulutustavaroihin, ja
jäsenvaltioiden valitsemat 
kumppaniorganisaatiot jakavat ne 
vähävaraisimmille.

Or. nl

Tarkistus 210
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Rahastosta voidaan tukea jäsenvaltion 
pyynnöstä kansallisia ohjelmia, joiden 
puitteissa laadukkaita elintarvikkeita ja 
asunnottomien tai lasten henkilökohtaiseen 
käyttöön tarkoitettuja peruskulutustavaroita 
jaetaan vähävaraisimmille jäsenvaltioiden 
valitsemien kumppaniorganisaatioiden 
välityksellä.

Or. en

Tarkistus 211
Sergio Gutiérrez Prieto
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 212
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 213
Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

Elintarvikkeiden ja perushyödykkeiden jakamisen on oltava etusijalla muihin toimiin nähden, 
jotta varmistetaan, että lähes 43 miljoonaa eurooppalaista, jotka eivät pysty saamaan ruokaa 
tarpeeksi tai asianmukaisesti, saavat ainakin vähimmäistoimeentulon.

Tarkistus 214
Csaba Őry

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Rahastosta tuetaan kansallisia ohjelmia, 
joiden puitteissa elintarvikkeita ja 
henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja 
peruskulutustavaroita jaetaan 
vähävaraisimmille jäsenvaltioiden 
valitsemien sopeuttamista uudelleen 
yhteiskuntaan koskeviin toimenpiteisiin 
osallistuvien kumppaniorganisaatioiden 
välityksellä.

Or. en

Tarkistus 215
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 216
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Rahastosta tuetaan kansallisia ohjelmia, 
joiden puitteissa vähävaraisimmille 
jaetaan terveellisiä elintarvikkeita ja 
henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja 
peruskulutustavaroita.

Or. fr

Tarkistus 217
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Rahaston avulla on katettava myös 
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elintarvikkeiden jakaminen 
epäsuotuisissa oloissa eläville lapsille 
kesälomien aikana, jolloin kouluissa ei 
tarjota päivittäisiä aterioita.

Or. en

Tarkistus 218
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rahastosta voidaan tukea 
liitännäistoimenpiteitä, joilla täydennetään 
elintarvike- ja tavara-avun jakamista ja 
edistetään vähävaraisimpien sosiaalista 
osallisuutta.

2. Rahastosta voidaan tukea 
liitännäistoimenpiteitä, joilla täydennetään 
elintarvikeavun jakamista ja edistetään 
vähävaraisimpien sosiaalista osallisuutta.

Or. fi

Tarkistus 219
Minodora Cliveti

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rahastosta voidaan tukea 
liitännäistoimenpiteitä, joilla täydennetään 
elintarvike- ja tavara-avun jakamista ja 
edistetään vähävaraisimpien sosiaalista 
osallisuutta.

2. Rahastosta voidaan tukea 
liitännäistoimenpiteitä, joilla täydennetään 
elintarvike- ja tavara-avun jakamista ja 
edistetään vähävaraisimpien ja erityisesti 
maaseutualueilla asuvien vanhojen 
naisten, romanivähemmistöön kuuluvien 
naisten, perheistä huolehtivien naisten ja 
yli 45-vuotiaiden naisten sosiaalista 
osallisuutta.

.

Or. en
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Tarkistus 220
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rahastosta voidaan tukea 
liitännäistoimenpiteitä, joilla täydennetään 
elintarvike- ja tavara-avun jakamista ja 
edistetään vähävaraisimpien sosiaalista 
osallisuutta.

2. Rahastosta voidaan tukea 
liitännäistoimenpiteitä, joilla täydennetään 
elintarvike- ja tavara-avun jakamista ja 
edistetään vähävaraisimpien sosiaalista 
osallisuutta. Kaikki mahdolliset 
liitännäistoimenpiteet on kuitenkin 
toteutettava tiiviissä yhteistyössä 
Euroopan sosiaalirahaston hankkeiden 
kanssa, kun otetaan huomioon, että 
rahastolle on osoitettu vain rajallinen 
määrä varoja, kun taas vakavasta 
aineellisesta puutteesta kärsivien ihmisten 
määrä on 40 miljoonaa ihmistä.

Or. en

Tarkistus 221
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rahastosta voidaan tukea 
liitännäistoimenpiteitä, joilla 
täydennetään elintarvike- ja tavara-avun 
jakamista ja edistetään vähävaraisimpien 
sosiaalista osallisuutta.

2. Rahastosta voidaan tukea jäsenvaltion 
pyynnöstä toimenpiteitä, joilla edistetään 
vähävaraisimpien sosiaalista osallisuutta ja 
vähennetään heidän tulevaa 
riippuvuuttaan 1 kohdassa mainittuun 
apuun.

Or. en
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Tarkistus 222
Sylvie Guillaume

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rahastosta voidaan tukea 
liitännäistoimenpiteitä, joilla täydennetään 
elintarvike- ja tavara-avun jakamista ja 
edistetään vähävaraisimpien sosiaalista 
osallisuutta.

2. Rahastosta voidaan tukea 
liitännäistoimenpiteitä, joilla täydennetään 
elintarvikeavun jakamista ja edistetään 
vähävaraisten sosiaalista osallisuutta.

Or. fr

Tarkistus 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

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rahastosta voidaan tukea 
liitännäistoimenpiteitä, joilla täydennetään 
elintarvike- ja tavara-avun jakamista ja 
edistetään vähävaraisimpien sosiaalista 
osallisuutta.

2. Rahastosta voidaan tukea 
liitännäistoimenpiteitä, joilla täydennetään 
ensisijaisesti elintarvike- ja tavara-avun 
jakamista ja edistetään vähävaraisimpien 
sosiaalista osallisuutta, ja lisäksi rahaston 
avulla on kannustettava yhteistyöhön 
köyhyyden poistamiseen ja 
pitkäkestoiseen yhteiskuntaan uudelleen 
sopeuttamiseen keskittyvien 
organisaatioiden kanssa.

Or. en

Perustelu

Tämä rahasto on luonteeltaan symbolinen, minkä vuoksi siinä on keskityttävä ensisijaisesti 
elintarvikeapuun. Elintarvikeavun tarjoaminen poikkeaa merkittävällä tavalla pitkäkestoiseen 
köyhyyden poistamiseen keskittyvien organisaatioiden työstä ja edellyttää usein erityistä 
koulutusta ja/tai pätevyyttä. Nämä organisaatiot voivat kuitenkin hyötyä saatavilla olevista 
elintarvikevarastoista, ja erilaisissa tehtävissä toimivat eri organisaatiot voisivat löytää 
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keinoja tehostaa toimintansa vaikutusta yhteistyön avulla.

Tarkistus 224
Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rahastosta voidaan tukea 
liitännäistoimenpiteitä, joilla täydennetään 
elintarvike- ja tavara-avun jakamista ja 
edistetään vähävaraisimpien sosiaalista 
osallisuutta.

2. Rahastosta voidaan tukea 
liitännäistoimenpiteitä, joilla täydennetään 
elintarvike- ja tavara-avun jakamista ja 
edistetään vähävaraisimpien sosiaalista 
osallisuutta. Elintarvikkeiden ja 
perushyödykkeiden jakamisen on 
pysyttävä kuitenkin painopisteenä.

Or. fr

Perustelu

Elintarvikkeiden ja perushyödykkeiden jakamisen on oltava etusijalla muihin toimiin nähden, 
jotta varmistetaan, että lähes 43 miljoonaa eurooppalaista, jotka eivät pysty saamaan ruokaa 
tarpeeksi tai asianmukaisesti, saavat ainakin vähimmäistoimeentulon.

Tarkistus 225
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rahastosta voidaan tukea 
liitännäistoimenpiteitä, joilla täydennetään 
elintarvike- ja tavara-avun jakamista ja 
edistetään vähävaraisimpien sosiaalista 
osallisuutta.

2. Rahastosta voidaan tukea 
kumppaniorganisaatioiden kautta
liitännäistoimenpiteitä, joilla täydennetään 
elintarvike- ja tavara-avun jakamista, 
joiden avulla pyritään edistämään 
vähävaraisimpien sosiaalista osallisuutta ja 
parantamaan heidän elämänlaatuaan
ja/tai suojelemaan heidän ihmisarvoaan.

Or. fr
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Tarkistus 226
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Rahastosta voidaan tarjota 
jäsenvaltion pyynnöstä edunsaajille tukea 
ja/tai varusteita paikallisten 
elintarvikeketjujen hyödyntämisen 
lisäämiseksi tai tehostamiseksi, minkä 
avulla voidaan lisätä ja monipuolistaa 
elintarvikkeiden tarjontaa 
vähävaraisimmille henkilöille ja myös 
estää elintarvikejätteen syntymistä.

Or. en

Tarkistus 227
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Rahastosta voidaan tarjota tukea 
edunsaajille, jotta ne voivat hyödyntää 
paremmin paikallisia elintarvikeketjuja ja 
vähentää samalla elintarvikejätteen 
määrää.

Or. en

Tarkistus 228
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Rahastosta tuetaan vähävaraisimmille 
annettavan muun kuin rahoitustuen 
alaan liittyvää keskinäistä oppimista, 
verkottumista ja hyvien toimintatapojen 
levittämistä.

3. Rahastosta tuetaan vähävaraisimmille 
annettavaan elintarvikeapuun liittyvää 
keskinäistä oppimista, verkottumista ja 
hyvien toimintatapojen levittämistä.

Or. fi

Tarkistus 229
Sylvie Guillaume

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rahastosta tuetaan vähävaraisimmille
annettavan muun kuin rahoitustuen alaan 
liittyvää keskinäistä oppimista, 
verkottumista ja hyvien toimintatapojen 
levittämistä.

3. Rahastosta tuetaan vähävaraisille
annettavan muun kuin rahoitustuen alaan 
liittyvää keskinäistä oppimista, 
verkottumista ja hyvien toimintatapojen 
levittämistä.

Or. fr

Tarkistus 230
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rahastosta tuetaan vähävaraisimmille 
annettavan muun kuin rahoitustuen alaan 
liittyvää keskinäistä oppimista, 
verkottumista ja hyvien toimintatapojen 
levittämistä.

3. Rahastosta tuetaan vähävaraisimmille 
annettavan muun kuin rahoitustuen alaan 
liittyvää keskinäistä oppimista, 
verkottumista ja hyvien toimintatapojen 
levittämistä, myös rahastoa hyödyntävien 
edunsaajien ja sellaisten voittoa 
tavoittelemattomien organisaatioiden 
välillä, joilla on samat tavoitteet mutta 
jotka eivät hyödynnä rahastoa ja/tai 
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muuta julkista rahoitusta.

Or. en

Tarkistus 231
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rahastosta tuetaan vähävaraisimmille 
annettavan muun kuin rahoitustuen alaan 
liittyvää keskinäistä oppimista, 
verkottumista ja hyvien toimintatapojen 
levittämistä.

3. Rahastosta tuetaan unionin tasolla
vähävaraisimmille annettavan muun kuin 
rahoitustuen alaan liittyvää keskinäistä
oppimista, verkottumista ja hyvien 
toimintatapojen levittämistä.

Or. fr

Tarkistus 232
Frédéric Daerden

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Rahasto toteuttaa kaikki toimenpiteet, 
joilla tuetaan elintarvikejätteen torjuntaa 
koskevia paikallisen tason aloitteita 
(kuten toimiluvan saantiin liittyvää ehtoa 
siitä, että supermarkettien myymättömät 
ja kulutettavaksi kelpaavat tuotteet 
pakataan ruokapankkeja varten) sekä 
köyhyyden ja syrjäytymisen torjuntaa.

Or. fr

Tarkistus 233
Marije Cornelissen
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltiot voivat valita, että ne 
käyttävät ainoastaan 2, 2 a (uusi) tai 
3 kohdan tavoitteita. Jäsenvaltioiden, 
jotka käyttävät 1 kohdan tavoitetta, on 
käytettävä myös 2 a (uusi) ja 3 kohdan 
tavoitteita.

Or. en

Tarkistus 234
Ria Oomen-Ruijten

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. nl

Tarkistus 235
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 12 kohta



AM\928565FI.doc 89/151 PE506.141v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 236
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a) Tämän vuoksi suositellaan, että 
rahaston edunsaajille olisi annettava 
mahdollisuus osallistua tuetun 
työllisyyden ja ammatillisen koulutuksen 
ohjelmiin esimerkiksi Euroopan 
sosiaalirahaston avulla, jotta kyseiset 
henkilöt voisivat hankkia paremman 
pätevyyden työmarkkinoille palaamista 
varten ja jotta heidän sosiaalista 
osallisuuttaan edistettäisiin aktiivisesti 
tällä tavoin.

Or. pt

Tarkistus 237
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
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 13 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a. Rahaston avulla on täydennettävä 
jäsenvaltioiden viranomaisten 
velvollisuuksien korvaamisen sijaan 
kansallisia köyhyyden poistamista ja 
sosiaalisen osallisuuden edistämistä 
koskevia strategioita perustamalla 
erityisesti pitkäkestoisia ja kestäviä 
ohjelmia, joiden tavoitteena on pelkän 
välittömän elintarvikkeiden puutteen ja 
aineellisten tarpeiden lieventämisen 
sijaan sopeuttaminen uudelleen 
yhteiskuntaan.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden on jatkettava pitkäkestoisten ja kestävien hankkeiden kehittämistä köyhyyden, 
puutteen ja sosiaalisen syrjäytymisen poistamiseksi. Tätä velvollisuutta ei voida missään 
tapauksessa korvata tai rajoittaa käyttämällä eurooppalaisen rahaston varoja.

Tarkistus 238
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3) Rahastosta annettava tuki pannaan 
täytäntöön tiiviissä yhteistyössä komission 
ja jäsenvaltioiden välillä.

3) Rahastosta annettava tuki pannaan 
täytäntöön tiiviissä yhteistyössä komission 
ja jäsenvaltioiden välillä yhteistyössä 
asiaankuuluvien kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjen kanssa.

Or. es

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

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3) Rahastosta annettava tuki pannaan 
täytäntöön tiiviissä yhteistyössä komission 
ja jäsenvaltioiden välillä.

3) Rahastosta annettava tuki jaetaan 
tiiviissä yhteistyössä komission ja 
jäsenvaltioiden välillä sekä toimivaltaisten 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten, 
kansalaisyhteiskuntaa edustavien elinten 
ja asiaankuuluvien organisaatioiden 
kanssa.

Or. es

Perustelu

Tarkistus on sopusoinnussa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa säädetyn 
toissijaisuusperiaatteen kanssa.

Tarkistus 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

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 14 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a. Jäsenvaltioiden ja niiden 
osoittamien elinten on luotava 
kumppanuussuhteita eri tasolla 
elintarvikeketjua oleviin yrityksiin 
sellaisten ohjelmien luomiseksi, joiden 
avulla elintarvikealan yritykset voivat 
vähentää elintarvikejätteen määrää ja 
täyttää yritys- ja 
yhteiskuntavastuuohjelmansa tavoitteet ja 
joiden ansiosta Euroopan 
vähävaraisimpien henkilöiden kanssa 
työskentelevät järjestöt voivat saada 
elintarvikkeita.
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Or. en

Perustelu

Valintamyymälöissä ja elintarvikeketjussa päätyy jätteeksi ja kaatopaikalle merkittäviä 
määriä täysin syömäkelpoisia elintarvikkeita. Tästä aiheutuu kustannuksia yrityksille, haittoja 
ympäristölle ja jätettä, joka ei ole hyväksyttävissä. Tämän sijaan yritysten olisi lahjoitettava 
elintarvikkeet Euroopan vähävaraisimpien henkilöiden parissa työskenteleville järjestöille. Se 
parantaisi yrityksen mainetta, tarjoaisi tärkeitä varoja näille järjestöille ja vähentäisi 
tarpeettoman jätteen määrää.

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

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4) Jäsenvaltiot ja niiden tätä varten 
nimeämät elimet vastaavat 
toimenpideohjelmien täytäntöönpanosta 
sekä tämän asetuksen mukaisten 
tehtäviensä suorittamisesta jäsenvaltion 
institutionaalisen, oikeudellisen ja 
rahoituskehyksen mukaisesti edellyttäen, 
ettei tämän asetuksen noudattamisesta 
muuta johdu.

4) Jäsenvaltiot ja niiden tätä varten 
nimeämät elimet tai tarvittaessa 
toimivaltaiset alueelliset viranomaiset
vastaavat toimenpideohjelmien 
täytäntöönpanosta sekä tämän asetuksen 
mukaisten tehtäviensä suorittamisesta 
jäsenvaltion institutionaalisen, 
oikeudellisen ja rahoituskehyksen 
mukaisesti edellyttäen, ettei tämän 
asetuksen noudattamisesta muuta johdu.

Or. es

Tarkistus 242
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat 
kukin oman vastuualueensa mukaisesti 
yhteensovittamisen Euroopan 
sosiaalirahaston sekä unionin muiden 

6. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat 
kukin oman vastuualueensa mukaisesti 
yhteensovittamisen Euroopan 
sosiaalirahaston sekä unionin muiden 
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politiikkojen ja välineiden välillä. politiikkojen ja välineiden välillä, myös 
kaksinkertaisen rahoituksen 
ehkäisemiseksi.

Or. pl

Tarkistus 243
Emer Costello

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 19 kohta

Komission teksti Tarkistus

(19) Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat 
rahaston vaikuttavuuden erityisesti 
seurannan, raportoinnin ja arvioinnin 
kautta.

(19) Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat 
rahaston vaikuttavuuden erityisesti 
seurannan, raportoinnin ja arvioinnin 
kautta ja kuulemalla säännöllisesti ja 
tiiviisti rahaston täytäntöönpanosta 
vastaavia paikallisia ja alueellisia 
viranomaisia ja kumppaniorganisaatioita 
vaikutustenarviointien yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 244
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 19 kohta

Komission teksti Tarkistus

(19) Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat 
rahaston vaikuttavuuden erityisesti 
seurannan, raportoinnin ja arvioinnin 
kautta.

(19) Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat 
rahaston vaikuttavuuden erityisesti 
seurannan, raportoinnin ja arvioinnin 
kautta ja kuulemalla säännöllisesti ja 
tiiviisti rahaston täytäntöönpanosta 
vastaavia paikallisia ja alueellisia 
viranomaisia ja kumppaniorganisaatioita 
vaikutustenarviointien yhteydessä.

Or. en
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Tarkistus 245
Csaba Őry, Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 20 kohta

Komission teksti Tarkistus

(20) Suorittaessaan rahastoon liittyviä 
tehtäviään komissio ja jäsenvaltiot pyrkivät 
tuensaajien hallinnollisen rasituksen 
vähentämiseen.

(20) Suorittaessaan rahastoon liittyviä 
tehtäviään komissio ja jäsenvaltiot pyrkivät 
tuensaajien hallinnollisen rasituksen 
vähentämiseen ja voivat käyttää ESR:n 
hallintorakenteita.

Or. en

Tarkistus 246
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9) Suorittaessaan rahastoon liittyviä 
tehtäviään komissio ja jäsenvaltiot 
pyrkivät tuensaajien hallinnollisen 
rasituksen vähentämiseen.

9) Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat 
rahaston vaikuttavuuden erityisesti 
seurannan, raportoinnin ja arvioinnin
kautta. Ne varmistavat myös, että sen 
toteuttaminen on yksinkertaista 
kumppaniorganisaatioille ja tuensaajille.

Or. fr

Tarkistus 247
Csaba Őry

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 21 kohta

Komission teksti Tarkistus

(21) Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat, 
että naisten ja miesten välistä tasa-arvoa 
sekä sukupuolinäkökulman mukaan 

(21) Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, 
että miesten ja naisten välistä tasa-arvoa ja 
sukupuolinäkökohtien huomioon ottamista 
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ottamista edistetään rahaston toteuttamisen 
eri vaiheissa. Komissio ja jäsenvaltiot 
toteuttavat tarvittavat toimet estääkseen 
sukupuoleen, rotuun tai etniseen 
alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvan syrjinnän 
rahastosta saatavilla olevan tuen osalta.

edistetään rahaston
liitännäistoimenpiteissä. Komissio ja 
jäsenvaltiot toteuttavat tarvittavat toimet 
estääkseen sukupuoleen, rotuun tai etniseen 
alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvan syrjinnän 
rahastosta saatavilla olevan tuen osalta.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10) Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat, 
että naisten ja miesten välistä tasa-arvoa 
sekä sukupuolinäkökulman mukaan 
ottamista edistetään rahaston toteuttamisen 
eri vaiheissa. Komissio ja jäsenvaltiot 
toteuttavat tarvittavat toimet estääkseen 
sukupuoleen, rotuun tai etniseen 
alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvan syrjinnän 
rahastosta saatavilla olevan tuen osalta.

10) Komissio ja jäsenvaltiot sitoutuvat 
edistämään naisten ja miesten välistä tasa-
arvoa sekä sukupuolinäkökulman mukaan 
ottamista rahaston toteuttamisen eri 
vaiheissa. Komissio ja jäsenvaltiot 
toteuttavat tarvittavat toimet estääkseen 
sukupuoleen, rotuun tai etniseen 
alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvan syrjinnän 
rahastosta saatavilla olevan tuen osalta.

Or. es

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

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a) Komissio ja jäsenvaltiot toteuttavat 
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tarvittavat toimet estääkseen sukupuoleen, 
rotuun tai etniseen alkuperään, 
uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvan syrjinnän 
rahastosta saatavilla olevan tuen osalta.

Or. es

Perustelu

10 kohdan erottaminen kahdeksi erilliseksi kohdaksi on järkevää, koska kohdissa puhutaan 
kahdesta erilaisesta arviointiluokasta, ja tämä erotus olisi syytä rajata selvästi.

Tarkistus 250
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

11. Rahastosta rahoitettavien toimien on 
oltava unionin ja kansallisen lainsäädännön 
mukaisia. Rahastoa voidaan käyttää vain 
sellaisten elintarvikkeiden ja tavaroiden
jakamiseen, jotka ovat kulutustavaroiden
turvallisuutta koskevan unionin 
lainsäädännön mukaisia.

11. Rahastosta rahoitettavien toimien on 
oltava unionin ja kansallisen lainsäädännön 
mukaisia. Rahastoa voidaan käyttää vain 
sellaisten elintarvikkeiden jakamiseen, 
jotka ovat elintarvikkeiden turvallisuutta 
koskevan unionin lainsäädännön mukaisia.

Or. fi

Tarkistus 251
Sylvie Guillaume

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

11) Rahastosta rahoitettavien toimien on 
oltava unionin ja kansallisen lainsäädännön 
mukaisia. Rahastoa voidaan käyttää vain 
sellaisten elintarvikkeiden ja tavaroiden

11) Rahastosta rahoitettavien toimien on 
oltava unionin ja kansallisen lainsäädännön 
mukaisia. Rahastoa voidaan käyttää vain 
sellaisten elintarvikkeiden jakamiseen, 
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jakamiseen, jotka ovat kulutustavaroiden 
turvallisuutta koskevan unionin 
lainsäädännön mukaisia.

jotka ovat kulutustavaroiden turvallisuutta 
koskevan unionin lainsäädännön mukaisia.

Or. fr

Tarkistus 252
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 22 kohta

Komission teksti Tarkistus

(22) Rahastosta rahoitettavien toimien on 
oltava unionin ja kansallisen lainsäädännön 
mukaisia. Rahastoa voidaan käyttää vain 
sellaisten elintarvikkeiden ja tavaroiden 
jakamiseen, jotka ovat kulutustavaroiden 
turvallisuutta koskevan unionin 
lainsäädännön mukaisia.

(22) Rahastosta rahoitettavien toimien on 
oltava unionin ja kansallisen lainsäädännön 
mukaisia. Rahastoa voidaan käyttää vain 
sellaisten elintarvikkeiden ja tavaroiden 
jakamiseen, jotka ovat kulutustavaroiden 
turvallisuutta koskevan unionin 
lainsäädännön mukaisia ja edistävät 
terveellisempää ruokavaliota.

Or. en

Tarkistus 253
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

12) Jäsenvaltioiden ja tuensaajien on 
valittava elintarvikkeet ja tavarat
objektiivisin perustein. Elintarvikkeisiin –
ja tapauksen mukaan tavaroihin –
sovellettavissa valintaperusteissa on myös 
otettava huomioon ilmastoon ja 
ympäristöön liittyvät näkökohdat, jotta 
voidaan etenkin vähentää elintarvikejätteen 
määrää.

12) Jäsenvaltioiden ja tuensaajien on 
valittava elintarvikkeet objektiivisin 
perustein. Elintarvikkeisiin sovellettavissa 
valintaperusteissa on myös otettava 
huomioon ravinnon terveellisyys sekä
ilmastoon ja ympäristöön liittyvät 
näkökohdat, jotta voidaan etenkin vähentää 
elintarvikejätteen määrää.

Or. fi
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Tarkistus 254
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

12) Jäsenvaltioiden ja tuensaajien on 
valittava elintarvikkeet ja tavarat 
objektiivisin perustein. Elintarvikkeisiin –
ja tapauksen mukaan tavaroihin –
sovellettavissa valintaperusteissa on myös
otettava huomioon ilmastoon ja 
ympäristöön liittyvät näkökohdat, jotta 
voidaan etenkin vähentää 
elintarvikejätteen määrää.

12) Jäsenvaltioiden ja tuensaajien on 
valittava elintarvikkeet ja tavarat 
objektiivisin perustein. Elintarvikkeiden 
valinnan on perustuttava tasapainoisen 
ravitsemuksen periaatteisiin ja edistettävä 
loppukäyttäjien terveyttä ja hyvinvointia.
Elintarvikkeisiin – ja tapauksen mukaan 
tavaroihin – sovellettavissa 
valintaperusteissa on otettava huomioon 
tuotantoalueiden läheisyys ja 
varmistettava, että tuotantomenetelmissä 
kunnioitetaan unionin määrittelemiä 
ympäristötavoitteita ja että niillä 
edistetään siirtymistä vähähiiliseen 
talouteen.

Or. fr

Tarkistus 255
Sylvie Guillaume

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

12) Jäsenvaltioiden ja tuensaajien on 
valittava elintarvikkeet ja tavarat
objektiivisin perustein. Elintarvikkeisiin –
ja tapauksen mukaan tavaroihin –
sovellettavissa valintaperusteissa on myös 
otettava huomioon ilmastoon ja 
ympäristöön liittyvät näkökohdat, jotta 
voidaan etenkin vähentää elintarvikejätteen 
määrää.

12) Jäsenvaltioiden ja tuensaajien on 
valittava elintarvikkeet objektiivisin 
perustein. Elintarvikkeisiin sovellettavissa 
valintaperusteissa on myös otettava 
huomioon ilmastoon ja ympäristöön 
liittyvät näkökohdat, jotta voidaan etenkin 
vähentää elintarvikejätteen määrää.
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Or. fr

Tarkistus 256
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 23 kohta

Komission teksti Tarkistus

(23) Jäsenvaltioiden ja tuensaajien on 
valittava elintarvikkeet ja tavarat 
objektiivisin perustein. Elintarvikkeisiin –
ja tapauksen mukaan tavaroihin –
sovellettavissa valintaperusteissa on myös 
otettava huomioon ilmastoon ja 
ympäristöön liittyvät näkökohdat, jotta 
voidaan etenkin vähentää elintarvikejätteen 
määrää.

(23) Jäsenvaltioiden ja tuensaajien on 
valittava laadukkaat elintarvikkeet ja 
tavarat vähävaraisimpien henkilöiden 
tarpeisiin liittyvin objektiivisin perustein. 
Mieluiten paikallisista tuottajilta 
hankittaviin elintarvikkeisiin – ja 
tapauksen mukaan tavaroihin –
sovellettavissa valintaperusteissa on myös 
otettava huomioon ilmastoon ja 
ympäristöön liittyvät näkökohdat, jotta 
voidaan etenkin vähentää elintarvikejätteen 
määrää.

Or. en

Tarkistus 257
Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

12) Jäsenvaltioiden ja tuensaajien on 
valittava elintarvikkeet ja tavarat 
objektiivisin perustein. Elintarvikkeisiin –
ja tapauksen mukaan tavaroihin –
sovellettavissa valintaperusteissa on myös 
otettava huomioon ilmastoon ja 
ympäristöön liittyvät näkökohdat, jotta 
voidaan etenkin vähentää elintarvikejätteen 
määrää.

12) Jäsenvaltioiden ja tuensaajien on 
valittava elintarvikkeet ja tavarat 
objektiivisin ja oikeudenmukaisin
perustein siten, että elintarvikkeiden ja 
perushyödykkeiden jakamisen 
ensisijaisuus varmistetaan. 
Elintarvikkeisiin – ja tapauksen mukaan 
tavaroihin – sovellettavissa 
valintaperusteissa on myös otettava 
huomioon ilmastoon ja ympäristöön 
liittyvät näkökohdat, jotta voidaan etenkin 
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vähentää elintarvikejätteen määrää.

Or. fr

Perustelu

Elintarvikkeiden ja perushyödykkeiden jakamisen on oltava etusijalla muihin toimiin nähden, 
jotta varmistetaan, että lähes 43 miljoonaa eurooppalaista, jotka eivät pysty saamaan ruokaa 
tarpeeksi tai asianmukaisesti, saavat ainakin vähimmäistoimeentulon.

Tarkistus 258
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

12) Jäsenvaltioiden ja tuensaajien on 
valittava elintarvikkeet ja tavarat 
objektiivisin perustein. Elintarvikkeisiin –
ja tapauksen mukaan tavaroihin –
sovellettavissa valintaperusteissa on myös 
otettava huomioon ilmastoon ja 
ympäristöön liittyvät näkökohdat, jotta 
voidaan etenkin vähentää elintarvikejätteen 
määrää.

12) Jäsenvaltioiden ja tuensaajien on 
valittava elintarvikkeet ja tavarat 
objektiivisin perustein. Elintarvikkeisiin –
ja tapauksen mukaan tavaroihin –
sovellettavissa valintaperusteissa on myös 
otettava huomioon ilmastoon ja 
ympäristöön liittyvät näkökohdat, jotta 
voidaan etenkin vähentää elintarvikejätteen 
määrää jakeluketjun jokaisessa vaiheessa.

Or. fr

Tarkistus 259
Csaba Őry

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 23 kohta

Komission teksti Tarkistus

(23) Jäsenvaltioiden ja tuensaajien on 
valittava elintarvikkeet ja tavarat 
objektiivisin perustein. Elintarvikkeisiin –
ja tapauksen mukaan tavaroihin –
sovellettavissa valintaperusteissa on myös

(23) Jäsenvaltioiden ja tuensaajien on 
valittava elintarvikkeet ja tavarat 
objektiivisin perustein. Elintarvikkeisiin –
ja tapauksen mukaan tavaroihin –
sovellettavissa valintaperusteissa voidaan
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otettava huomioon ilmastoon ja 
ympäristöön liittyvät näkökohdat, jotta 
voidaan etenkin vähentää elintarvikejätteen 
määrää.

myös ottaa huomioon ilmastoon ja 
ympäristöön liittyvät näkökohdat, jotta 
voidaan etenkin vähentää elintarvikejätteen 
määrää.

Or. en

Tarkistus 260
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

12) Jäsenvaltioiden ja tuensaajien on 
valittava elintarvikkeet ja tavarat 
objektiivisin perustein. Elintarvikkeisiin –
ja tapauksen mukaan tavaroihin –
sovellettavissa valintaperusteissa on myös 
otettava huomioon ilmastoon ja 
ympäristöön liittyvät näkökohdat, jotta 
voidaan etenkin vähentää elintarvikejätteen 
määrää.

12) Jäsenvaltioiden ja tuensaajien on 
valittava elintarvikkeet ja tavarat 
objektiivisin perustein. Elintarvikkeisiin 
sovellettavissa valintaperusteissa on
asetettava etusijalle eurooppalaista 
alkuperää olevat elintarvikkeet.
Elintarvikkeisiin sovellettavat 
valintaperusteet vahvistetaan siten, että 
niillä edistetään loppukäyttäjien 
terveellistä ja tasapainoista ruokavaliota. 
Elintarvikkeisiin – ja tapauksen mukaan 
tavaroihin – sovellettavissa 
valintaperusteissa on myös otettava 
huomioon ilmastoon ja ympäristöön 
liittyvät näkökohdat, jotta voidaan etenkin 
vähentää elintarvikejätteen määrää.

Or. fr

Tarkistus 261
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 12 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a) Komission, jäsenvaltioiden ja 
asiaankuuluvien järjestöjen on 
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osallistuttava elintarvikehävikin 
torjuntaan jakeluketjun kaikissa vaiheissa 
ja myös elintarvikkeiden jakelun 
yhteydessä.

Or. es

Tarkistus 262
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 12 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a) Komission, jäsenvaltioiden, 
toimivaltaisten alueellisten viranomaisten 
ja asiaankuuluvien järjestöjen on 
osallistuttava elintarvikehävikin 
torjuntaan jakeluketjun kaikissa 
vaiheissa.

Or. es

Perustelu

Tarkistus on sopusoinnussa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa säädetyn 
toissijaisuusperiaatteen kanssa.

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

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 12 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a) Komission ja jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että tukea myönnetään 
vähävaraisimpien ihmisarvoa 
kunnioittaen;
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Or. fr

Tarkistus 264
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 12 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 b) Komission ja jäsenvaltioiden on 
kaikissa tapauksissa varmistettava, että 
jaettavat elintarvikkeet ovat 
terveysvaatimusten mukaiset ja että ne 
edistävät asianomaisten henkilöiden 
hyvää terveydentilaa.

Or. fr

Tarkistus 265
Frédéric Daerden

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahaston talousarviositoumuksiin 
käytettävissä olevat kokonaismäärärahat 
kaudella 2014–2020 ovat 
2 500 000 000 euroa vuoden 2011 hintoina 
liitteessä II vahvistetun vuosijakauman 
mukaisesti.

1. Rahaston talousarviositoumuksiin 
käytettävissä olevat kokonaismäärärahat 
kaudella 2014–2020 ovat vähintään 
2 500 000 000 euroa vuoden 2011 hintoina 
liitteessä II vahvistetun vuosijakauman 
mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 266
Sylvie Guillaume

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Rahaston talousarviositoumuksiin 
käytettävissä olevat kokonaismäärärahat 
kaudella 2014–2020 ovat
2 500 000 000 euroa vuoden 2011 hintoina 
liitteessä II vahvistetun vuosijakauman 
mukaisesti.

1. Rahaston talousarviositoumuksiin 
käytettävissä olevat kokonaismäärärahat 
kaudella 2014–2020 eivät voi olla
vähemmän kuin 2 500 000 000 euroa 
vuoden 2011 hintoina liitteessä II 
vahvistetun vuosijakauman mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 267
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

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahaston talousarviositoumuksiin 
käytettävissä olevat kokonaismäärärahat 
kaudella 2014–2020 ovat 2 500 000 000 
euroa vuoden 2011 hintoina liitteessä II 
vahvistetun vuosijakauman mukaisesti.

1. Rahaston talousarviositoumuksiin
käytettävissä olevat kokonaismäärärahat 
kaudella 2014–2020 ovat 
3 500 000 000 euroa vuoden 2011 hintoina 
liitteessä II vahvistetun vuosijakauman 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tähän rahastoon liittyvä summa on joka tapauksessa symbolinen. Koska EU:ssa vallitsee 
kuitenkin yhä kriisi, on mahdotonta ajatella, että Euroopan vähävaraisimmille myönnettäisiin 
vähemmän rahoitusta kuin edeltävässä järjestelyssä. Tämän summan pyytäminen on tärkeää 
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen alussa. Jos sosiaalinen tilanne paranee ja jos tälle 
rahastolle ei ole enää tarvetta, monivuotiseen rahoituskehykseen sisältyvä tarkistuslauseke 
mahdollistaa summan pienentämisen.

Tarkistus 268
Frédéric Daerden
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahaston talousarviositoumuksiin 
käytettävissä olevat kokonaismäärärahat 
kaudella 2014–2020 ovat 
2 500 000 000 euroa vuoden 2011 hintoina 
liitteessä II vahvistetun vuosijakauman 
mukaisesti.

1. Rahaston talousarviositoumuksiin 
käytettävissä olevat kokonaismäärärahat 
kaudella 2014–2020 ovat 
3 500 000 000 euroa vuoden 2011 hintoina 
liitteessä II vahvistetun vuosijakauman 
mukaisesti.

Or. fr

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

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahaston talousarviositoumuksiin 
käytettävissä olevat kokonaismäärärahat 
kaudella 2014–2020 ovat 
2 500 000 000 euroa vuoden 2011 hintoina 
liitteessä II vahvistetun vuosijakauman 
mukaisesti.

1. Rahaston talousarviositoumuksiin 
käytettävissä olevat kokonaismäärärahat 
kaudella 2014–2020 ovat 
3 500 000 000 euroa vuoden 2011 hintoina 
liitteessä II vahvistetun vuosijakauman 
mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Komission ehdottamalla talousarviolla ei vastata riittävästi vähävaraisimpien tarpeisiin, ja 
sen määrä on huomattavasti kuluvaa kautta alhaisempi, vaikka toiminta-ala on laajempi. Kun 
otetaan huomioon köyhyyden lisääntyminen EU:ssa, vähävaraisimmille suunnatulle 
eurooppalaisen avun rahastolle varatun vuotuisen määrän pitäisi olla ajanjaksolla 
2014−2020 vähintään 500 000 000 euroa vuodessa.

Tarkistus 270
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Younous Omarjee
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahaston talousarviositoumuksiin 
käytettävissä olevat kokonaismäärärahat 
kaudella 2014–2020 ovat 
2 500 000 000 euroa vuoden 2011 hintoina 
liitteessä II vahvistetun vuosijakauman 
mukaisesti.

1. Rahaston talousarviositoumuksiin 
käytettävissä olevat kokonaismäärärahat 
kaudella 2014–2020 ovat vähintään 
5 000 000 000 euroa vuoden 2011 hintoina 
liitteessä II vahvistetun vuosijakauman 
mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 271
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä mainittuja määrärahoja on 
lisättävä, jotta voidaan taata rahaston 
riittävyys sen tavoitteiden ja päämäärien 
saavuttamiseksi vuosien 2014–2020 
monivuotisen rahoituskehyksen 
yhteydessä.

Or. es

Tarkistus 272
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen, jossa 
vahvistetaan jäsenvaltiokohtaisten 
kokonaismäärärahojen vuosijakauma, 
asetuksen (EU) N:o … (CPR) 84 artiklan 

3. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen, jossa 
vahvistetaan jäsenvaltiokohtaisten 
kokonaismäärärahojen vuosijakauma 
niiden jäsenvaltioiden kesken, jotka ovat 
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5 kohdan mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta tämän artiklan 4 kohdan 
soveltamista; tässä otetaan huomioon
seuraavat Eurostatin vahvistamat 
indikaattorit:

ilmoittaneet haluavansa osallistua 
rahastoon, asetuksen (EU) N:o … (CPR) 
84 artiklan 5 kohdan mukaisesti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 
4 kohdan soveltamista, seuraavien 
Eurostatin vahvistamien indikaattoreiden 
perusteella:

Or. en

Tarkistus 273
Csaba Őry, Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen, jossa 
vahvistetaan jäsenvaltiokohtaisten 
kokonaismäärärahojen vuosijakauma, 
asetuksen (EU) N:o … (CPR) 84 artiklan 
5 kohdan mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta tämän artiklan 4 kohdan 
soveltamista; tässä otetaan huomioon 
seuraavat Eurostatin vahvistamat 
indikaattorit:

3. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen, jossa 
vahvistetaan jäsenvaltiokohtaisten 
kokonaismäärärahojen vuosijakauma, 
ESR:n sääntöjen ja asetuksen (EU) N:o … 
(CPR) 84 artiklan 5 kohdan mukaisesti, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän 
artiklan 4 kohdan soveltamista; tässä 
otetaan huomioon seuraavat Eurostatin 
vahvistamat indikaattorit:

Or. en

Tarkistus 274
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio ottaa huomioon 
päätöksessään, missä määrin 
vähävaraisimmat henkilöt ovat 
riippuvaisia vähävaraisimmille 
suunnatuista unionin 
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elintarvikeohjelmista sen vuoksi, että 
jäsenvaltiot osallistuvat neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1290/2005, neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1234/2007 tai 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 121/2012 mukaisiin 
ohjelmiin.

Or. en

Tarkistus 275
Minodora Cliveti

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vakavaa aineellista puutetta kokeva 
väestö;

a) vakavaa aineellista puutetta kokevan 
väestön osuus koko väestöstä, 
sukupuoleen perustuvat indikaattorit 
mukaan luettuina;

Or. en

Tarkistus 276
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vakavaa aineellista puutetta kokeva 
väestö;

a) vakavaa aineellista puutetta kokevan 
väestön osuus koko väestöstä;

Or. en

Tarkistus 277
Marian Harkin
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vakavaa aineellista puutetta kokeva 
väestö;

a) vakavaa aineellista puutetta kokevan 
väestön osuus koko väestöstä;

Or. en

Tarkistus 278
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vakavaa aineellista puutetta kokeva
väestö;

a) suhteellisen köyhyysrajan alapuolella 
elävä väestö;

Or. es

Tarkistus 279
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vakavaa aineellista puutetta kokeva
väestö;

a) ruokaköyhyydestä kärsivä väestö;

Or. fr

Tarkistus 280
Frédéric Daerden

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – a a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

a a) suhteellinen köyhyysraja, eli sen 
väestönosan prosentuaalinen osuus, joka 
elää kotitalouksissa, jonka tulot ovat alle 
60 prosenttia kansallisesta 
mediaanitulosta;

Or. fr

Perustelu

Suhteellinen köyhyysraja on köyhyyden määrittelemistä koskeva peruste Eurooppa 2020 
-strategiassa.

Tarkistus 281
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) vakavaa aineellista puutetta kokeva 
väestö;

Or. fr

Tarkistus 282
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) erittäin alhaisen työssäkäyntiasteen 
kotitalouksissa elävä väestö.

Poistetaan.

Or. es
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Tarkistus 283
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) erittäin alhaisen työssäkäyntiasteen 
kotitalouksissa elävä väestö.

b) erittäin alhaisen työssäkäyntiasteen 
kotitalouksissa elävän väestön 
viimeaikaiset muutokset.

Or. en

Tarkistus 284
Inês Cristina Zuber

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

Komission teksti Tarkistus

b a) köyhyysuhan alla elävä väestö.

Or. pt

Tarkistus 285
Danuta Jazłowiecka

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

Komission teksti Tarkistus

b a) tulonsiirtojen huomioimisen jälkeen 
köyhyysuhan alaisina elävien ihmisten 
lukumäärä, mukaan lukien köyhyysuhan 
alaisten lasten lukumäärä.

Or. pl

Perustelu

Köyhyysriskiaste tulonsiirtojen jälkeen on parhaiten jäsenvaltioiden ongelmia kuvaava 
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mittari ja koskee ohjelman tuensaajia suoraan. Lisäksi kolme köyhyysindikaattoria ovat 
Eurooppa 2020 -strategissa hyväksyttyjen indikaattorien mukaisia.

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

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

Komission teksti Tarkistus

b a) köyhyysriski kussakin jäsenvaltiossa.

Or. fr

Tarkistus 287
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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

Komission teksti Tarkistus

b a) tulonsiirtojen huomioimisen jälkeen 
köyhyysuhan alaisina elävien ihmisten 
lukumäärä.

Or. pl

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

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

Komission teksti Tarkistus

b a) suhteellisen köyhyysrajan alapuolella 
elävä väestönosa, eli sen väestönosan 
prosentuaalinen osuus, joka elää 
kotitalouksissa, jonka tulot ovat alle 
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60 prosenttia kansallisesta 
mediaanitulosta;

Or. fr

Tarkistus 289
Ria Oomen-Ruijten

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kokonaismäärärahoista 0,35 prosenttia 
kohdennetaan komission aloitteesta 
annettavaan tekniseen tukeen.

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 290
Csaba Őry

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komission aloitteesta 0,35 prosenttia 
kokonaismäärärahoista kohdennetaan 
tekniseen tukeen.

4. Komission aloitteesta 0,25 prosenttia 
kokonaismäärärahoista kohdennetaan 
tekniseen tukeen.

Or. en

Tarkistus 291
Milan Cabrnoch

Ehdotus asetukseksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.
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Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. [...] Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään vähentämään toimenpideohjelman toteuttamiseen liittyvää 
hallinnollista taakkaa ja varmistamaan siten, että jäsenvaltiot ja kumppaniorganisaatiot 
voivat käyttää yksinkertaisesti, nopeasti ja tehokkaasti tämänhetkisen rahaston tukea.

Tarkistus 293
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava 
komissiolle kolmen kuukauden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta 
1 päivänä tammikuuta 2014 alkavaa ja 
31 päivänä joulukuuta 2020 päättyvää 
jaksoa koskeva yksi toimenpideohjelma, 
joka sisältää seuraavat seikat:
a) toimenpideohjelman kohteena olevat 
aineellisen ja ruoan puutteen tyypit;
b) kuvaus kuhunkin toimien kohteena 
olevaan puutteen tyyppiin kohdistuvista 
vastaavista kansallisista ohjelmista;
c) rahoitussuunnitelma, jossa on 
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seuraavat taulukot:
c) taulukko, jossa eritellään 
vuosikohtaisesti 18 artiklan mukaisesti 
rahastosta annettavaan tukeen varatut 
määrärahat ja 18 artiklan mukainen 
osarahoitus;
c c) taulukko, jossa täsmennetään koko 
ohjelmakauden osalta 
toimenpideohjelmasta kuhunkin 
aineellisen puutteen tyyppiin 
kohdistettavan tuen kokonaismäärärahat 
sekä vastaavat liitännäistoimenpiteet.
d) elintarvikkeita tai tavaroita suoraan 
jakavien toimivaltaisten viranomaisten, 
kumppaniorganisaatioiden ja välittävien 
elimien on sitouduttava toteuttamaan 
aineellisen avun tarjoamista täydentäviä 
toimenpiteitä, joiden tavoitteena on 
vähävaraisimpien sosiaalinen osallisuus, 
riippumatta siitä, tuetaanko näitä 
toimenpiteitä rahastosta.

Or. fr

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään vähentämään toimenpideohjelman toteuttamiseen liittyvää 
hallinnollista taakkaa ja varmistamaan siten, että jäsenvaltiot ja kumppaniorganisaatiot 
voivat käyttää yksinkertaisesti, nopeasti ja tehokkaasti tämänhetkisen rahaston tukea.

Tarkistus 294
Inês Cristina Zuber

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

Komission teksti Tarkistus

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

Kukin jäsenvaltio voi toimittaa
komissiolle kolmen kuukauden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta 1 päivänä 
tammikuuta 2014 alkavaa ja 31 päivänä 
joulukuuta 2020 päättyvää jaksoa koskeva 
yksi toimenpideohjelma, joka sisältää 
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seuraavat seikat: seuraavat seikat:

Or. pt

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

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 296
Sylvie Guillaume

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 297
Pervenche Berès
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 298
Marije Cornelissen

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 299
Ria Oomen-Ruijten

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

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

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

Or. nl

Tarkistus 300
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

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

Komission teksti Tarkistus

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

Kunkin jäsenvaltion on toimitettava 
komissiolle kolmen kuukauden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta yksi 
toimenpideohjelma, joka valmistellaan 
yhteistyössä paikallisten viranomaisten, 
köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen 
torjunnan parissa toimivien järjestöjen, 
erityisesti elintarvikejakeluohjelmasta 
aikaisemmin tukea saaneiden järjestöjen, 
kanssa. Tämä toimenpideohjelma kattaa 
1 päivänä tammikuuta 2014 alkavan ja 
31 päivänä joulukuuta 2020 päättyvän 
jakson ja se sisältää seuraavat seikat:

Or. fr

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

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

Toimenpideohjelmiin on sisällytettävä 
kuvaus konkreettisista toimenpiteistä ja 
osoitetuista varoista 5 artiklassa 
säädettyjen periaatteiden noudattamista 
varten. 

Or. es

Perustelu

Sekä toimenpideohjelman sisältö että rahaston toimintaa säätelevien periaatteiden 
noudattamista varten osoitetut toimenpiteet ja varat olisi täsmennettävä.

Tarkistus 302
Sari Essayah

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

Komission teksti Tarkistus

a) toimenpideohjelman kohteena olevat 
aineellisen puutteen tyypit ja perustelut 
niiden valinnalle sekä kuvaus kustakin 
kohteena olevasta aineellisen puutteen 
tyypistä, kuvaus elintarvikkeiden tai 
tavaroiden jakamisen pääpiirteistä ja 
tavoitteista sekä kuvaus tarjottavista 
liitännäistoimenpiteistä, ottaen huomioon 
14 artiklan mukaisesti suoritetun 
ennakkoarvioinnin tulokset;

a) toimenpideohjelman kohteena olevat 
aineellisen puutteen tyypit ja perustelut 
niiden valinnalle sekä kuvaus kustakin 
kohteena olevasta aineellisen puutteen 
tyypistä, kuvaus elintarvikkeiden 
jakamisen pääpiirteistä ja tavoitteista sekä 
kuvaus tarjottavista 
liitännäistoimenpiteistä, ottaen huomioon 
14 artiklan mukaisesti suoritetun 
ennakkoarvioinnin tulokset;

Or. fi

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

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

a) toimenpideohjelman kohteena olevat 
aineellisen puutteen tyypit ja perustelut
niiden valinnalle sekä kuvaus kustakin 
kohteena olevasta aineellisen puutteen 
tyypistä, kuvaus elintarvikkeiden tai 
tavaroiden jakamisen pääpiirteistä ja 
tavoitteista sekä kuvaus tarjottavista 
liitännäistoimenpiteistä, ottaen huomioon 
14 artiklan mukaisesti suoritetun 
ennakkoarvioinnin tulokset;

a) toimenpideohjelman kohteena olevat 
aineellisen puutteen tyypit ja tavoitteet
niiden valinnalle sekä kuvaus kustakin 
kohteena olevasta aineellisen puutteen 
tyypistä, kuvaus elintarvikkeiden tai 
tavaroiden jakamisen pääpiirteistä ja 
tavoitteista sekä kuvaus tarjottavista 
liitännäistoimenpiteistä, ottaen huomioon 
14 artiklan mukaisesti suoritetun 
ennakkoarvioinnin tulokset; 

Or. fr

Tarkistus 304
Sylvie Guillaume

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

Komission teksti Tarkistus

a) toimenpideohjelman kohteena olevat 
aineellisen puutteen tyypit ja perustelut 
niiden valinnalle sekä kuvaus kustakin 
kohteena olevasta aineellisen puutteen 
tyypistä, kuvaus elintarvikkeiden tai 
tavaroiden jakamisen pääpiirteistä ja 
tavoitteista sekä kuvaus tarjottavista 
liitännäistoimenpiteistä, ottaen huomioon 
14 artiklan mukaisesti suoritetun 
ennakkoarvioinnin tulokset;

a) toimenpideohjelman kohteena olevat 
aineellisen puutteen tyypit ja perustelut 
niiden valinnalle sekä kuvaus kustakin 
kohteena olevasta aineellisen puutteen 
tyypistä, kuvaus elintarvikkeiden 
jakamisen pääpiirteistä ja tavoitteista sekä 
kuvaus tarjottavista 
liitännäistoimenpiteistä, ottaen huomioon 
14 artiklan mukaisesti suoritetun 
ennakkoarvioinnin tulokset;

Or. fr

Tarkistus 305
Marije Cornelissen

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

a) toimenpideohjelman kohteena olevat 
aineellisen puutteen tyypit ja perustelut 
niiden valinnalle sekä kuvaus kustakin 
kohteena olevasta aineellisen puutteen 
tyypistä, kuvaus elintarvikkeiden tai 
tavaroiden jakamisen pääpiirteistä ja 
tavoitteista sekä kuvaus tarjottavista 
liitännäistoimenpiteistä, ottaen huomioon 
14 artiklan mukaisesti suoritetun 
ennakkoarvioinnin tulokset;

a) toimenpideohjelman kohteena olevat 
aineellisen puutteen tyypit ja perustelut 
niiden valinnalle sekä kuvaus kustakin 
kohteena olevasta aineellisen puutteen 
tyypistä, kuvaus laadukkaiden 
elintarvikkeiden tai tavaroiden jakamisen 
pääpiirteistä ja tavoitteista ja/tai kuvaus 
tarjottavista liitännäistoimenpiteistä ja/tai 
paikallisten ja alueellisten 
elintarvikeketjujen kehittämistä tai 
vahvistamista koskevista toimenpiteistä, 
ottaen huomioon 14 artiklan mukaisesti 
suoritetun ennakkoarvioinnin tulokset;

Or. en

Tarkistus 306
Rachida Dati

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

Komission teksti Tarkistus

a) toimenpideohjelman kohteena olevat 
aineellisen puutteen tyypit ja perustelut 
niiden valinnalle sekä kuvaus kustakin 
kohteena olevasta aineellisen puutteen 
tyypistä, kuvaus elintarvikkeiden tai 
tavaroiden jakamisen pääpiirteistä ja 
tavoitteista sekä kuvaus tarjottavista 
liitännäistoimenpiteistä, ottaen huomioon 
14 artiklan mukaisesti suoritetun 
ennakkoarvioinnin tulokset;

a) toimenpideohjelman kohteena olevat 
aineellisen puutteen tyypit ja perustelut 
niiden valinnalle sekä kuvaus kustakin 
kohteena olevasta aineellisen puutteen 
tyypistä, kuvaus elintarvikkeiden tai 
tavaroiden jakamisen pääpiirteistä ja 
tavoitteista sekä mahdollisesti kuvaus 
tarjottavista liitännäistoimenpiteistä, ottaen 
huomioon 14 artiklan mukaisesti suoritetun 
ennakkoarvioinnin tulokset;

Or. fr

Perustelu

Elintarvikkeiden ja perushyödykkeiden jakamisen on oltava etusijalla muihin toimiin nähden, 
jotta varmistetaan, että lähes 43 miljoonaa eurooppalaista, jotka eivät pysty saamaan ruokaa 
tarpeeksi tai asianmukaisesti, saavat ainakin vähimmäistoimeentulon.
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Tarkistus 307
Csaba Őry, Elisabeth Morin-Chartier

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

Komission teksti Tarkistus

a) toimenpideohjelman kohteena olevat 
aineellisen puutteen tyypit ja perustelut 
niiden valinnalle sekä kuvaus kustakin 
kohteena olevasta aineellisen puutteen 
tyypistä, kuvaus elintarvikkeiden tai 
tavaroiden jakamisen pääpiirteistä ja 
tavoitteista sekä kuvaus tarjottavista 
liitännäistoimenpiteistä, ottaen huomioon 
14 artiklan mukaisesti suoritetun 
ennakkoarvioinnin tulokset;

a) toimenpideohjelman kohteena olevat 
aineellisen puutteen tyypit ja perustelut 
niiden valinnalle sekä kuvaus kustakin 
kohteena olevasta aineellisen puutteen 
tyypistä, kuvaus elintarvikkeiden tai 
tavaroiden jakamisen pääpiirteistä ja 
tavoitteista sekä kuvaus tarjottavista 
liitännäistoimenpiteistä sosiaalisen 
syrjäytymisen poistamiseksi, ottaen 
huomioon 14 artiklan mukaisesti suoritetun 
ennakkoarvioinnin tulokset;

Or. en

Tarkistus 308
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) strategia, jossa esitetään 
pääpiirteissään, miten tukitoimilla 
tuetaan paikallisten ja alueellisten 
elintarvikejakeluketjujen kehittämistä tai 
vahvistamista vähävaraisimpien eduksi;

Or. en

Tarkistus 309
Marian Harkin
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) ehdotus, jossa esitetään, kuinka 
rahastossa voidaan hyödyntää paikallisia 
elintarvikeketjuja;

Or. en

Tarkistus 310
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) strategia, jossa esitetään, kuinka 
ohjelmassa hyödynnetään muussa 
tapauksessa jätteeksi päätyviä 
elintarvikkeita;

Or. en

Tarkistus 311
Sari Essayah

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

Komission teksti Tarkistus

b) kuvaus kuhunkin toimien kohteena 
olevaan aineellisen puutteen tyyppiin 
kohdistuvista vastaavista kansallisista 
ohjelmista;

Poistetaan

Or. fi
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Tarkistus 312
Sari Essayah

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan

Or. fi

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

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 314
Sylvie Guillaume

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

Komission teksti Tarkistus

c) kuvaus vähävaraisimpiin sovellettavien 
tukikelpoisuusperusteiden 
vahvistamismenettelystä, joka on 
tarvittaessa eriytetty kohteena olevien 

c) kuvaus vähävaraisiin sovellettavien 
tukikelpoisuusperusteiden 
vahvistamismenettelystä;
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aineellisen puutteen tyyppien mukaan;

Or. fr

Tarkistus 315
Sari Essayah

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

Komission teksti Tarkistus

d) toimien valintaperusteet ja kuvaus 
valintamenettelystä, joka on tarvittaessa 
eriytetty kohteena olevien aineellisen 
puutteen tyyppien mukaan;

Poistetaan

Or. fi

Tarkistus 316
Sari Essayah

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

Komission teksti Tarkistus

e) kumppaniorganisaatioiden 
valintaperusteet, jotka on tarvittaessa 
eriytetty toiminnan kohteena olevien 
aineellisen puutteen tyyppien mukaan;

e) kumppaniorganisaatioiden 
valintaperusteet;

Or. fi

Tarkistus 317
Marije Cornelissen

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

g) kuvaus toimenpideohjelman 
täytäntöönpanosäännöksistä, joihin 
sisältyvät hallintoviranomaisen, 
soveltuvissa tapauksissa 
todentamisviranomaisen,
tarkastusviranomaisen ja sen elimen 
tunnistetiedot, jolle komissio suorittaa 
maksut, sekä kuvaus seurantamenettelystä;

g) kuvaus toimenpideohjelman 
täytäntöönpanosäännöksistä, joihin 
sisältyvät vahvistus ERI-rahastoista 
vastaavan hallintoviranomaisen, 
soveltuvissa tapauksissa 
todentamisviranomaisen ja
tarkastusviranomaisen vastuusta, ja sen 
elimen tunnistetiedot, jolle komissio 
suorittaa maksut, sekä kuvaus 
seurantamenettelystä;

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
7 artikla − 1 kohta − 1 alakohta − j alakohta −i alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 319
Sergio Gutiérrez Prieto

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 320
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
7 Artikla – 1 kohta – 1 alakohta – j alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) taulukko, jossa täsmennetään koko 
ohjelmakauden osalta 
toimenpideohjelmasta kuhunkin 
aineellisen puutteen tyyppiin 
kohdistettavan tuen kokonaismäärärahat 
sekä vastaavat liitännäistoimenpiteet.

ii) taulukko, jossa täsmennetään koko 
ohjelmakauden osalta tuen 
kokonaismäärärahat sekä vastaavat 
liitännäistoimenpiteet.

Or. fi

Tarkistus 321
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä e alakohdassa tarkoitettujen 
elintarvikkeita tai tavaroita suoraan 
jakavien kumppaniorganisaatioiden on 
sitouduttava toteuttamaan aineellisen avun
tarjoamista täydentäviä toimenpiteitä, 
joiden tavoitteena on vähävaraisimpien 
sosiaalinen osallisuus, riippumatta siitä, 
tuetaanko näitä toimenpiteitä rahastosta.

Edellä e alakohdassa tarkoitettujen 
elintarvikkeita suoraan jakavien 
kumppaniorganisaatioiden on sitouduttava 
toteuttamaan elintarvikeavun tarjoamista 
täydentäviä toimenpiteitä, joiden 
tavoitteena on vähävaraisimpien 
sosiaalinen osallisuus, riippumatta siitä, 
tuetaanko näitä toimenpiteitä rahastosta.

Or. fi

Tarkistus 322
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä e alakohdassa tarkoitettujen
elintarvikkeita tai tavaroita suoraan 
jakavien kumppaniorganisaatioiden on 
sitouduttava toteuttamaan aineellisen avun 
tarjoamista täydentäviä toimenpiteitä, 
joiden tavoitteena on vähävaraisimpien 
sosiaalinen osallisuus, riippumatta siitä, 
tuetaanko näitä toimenpiteitä rahastosta.

Edellä e alakohdassa tarkoitetut
elintarvikkeita ja/tai tavaroita suoraan
jakavat kumppaniorganisaatiot voivat 
toteuttaa aineellisen avun tarjoamista 
täydentäviä toimenpiteitä, joiden 
tavoitteena on vähävaraisimpien 
sosiaalinen osallisuus, riippumatta siitä, 
tuetaanko näitä toimenpiteitä rahastosta.

Or. fr

Tarkistus 323
Sylvie Guillaume

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä e alakohdassa tarkoitettujen
elintarvikkeita tai tavaroita suoraan 
jakavien kumppaniorganisaatioiden on 
sitouduttava toteuttamaan aineellisen avun 
tarjoamista täydentäviä toimenpiteitä, 
joiden tavoitteena on vähävaraisimpien
sosiaalinen osallisuus, riippumatta siitä, 
tuetaanko näitä toimenpiteitä rahastosta.

Edellä e alakohdassa tarkoitetut
elintarvikkeita suoraan jakavat 
kumppaniorganisaatiot voivat toteuttaa 
itse tai yhteistyössä muiden järjestöjen 
kanssa aineellisen avun tarjoamisen 
lisäksi toimenpiteitä, joiden tavoitteena on 
vähävaraisten sosiaalinen osallisuus.

Or. fr

Tarkistus 324
Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Edellä e alakohdassa tarkoitettujen 
elintarvikkeita tai tavaroita suoraan 
jakavien kumppaniorganisaatioiden on 
sitouduttava toteuttamaan aineellisen avun 
tarjoamista täydentäviä toimenpiteitä, 
joiden tavoitteena on vähävaraisimpien 
sosiaalinen osallisuus, riippumatta siitä, 
tuetaanko näitä toimenpiteitä rahastosta.

Edellä e alakohdassa tarkoitetut 
elintarvikkeita tai tavaroita suoraan jakavat 
kumppaniorganisaatiot voivat toteuttaa, 
jos niillä on tämän tehtävän 
suorittamiseen tarvittavat välineet,
aineellisen avun tarjoamista täydentäviä 
toimenpiteitä, joiden tavoitteena on 
vähävaraisimpien sosiaalinen osallisuus, 
riippumatta siitä, tuetaanko näitä 
toimenpiteitä rahastosta.

Or. fr

Perustelu

Elintarvikkeiden ja perushyödykkeiden jakamisen on oltava etusijalla muihin toimiin nähden, 
jotta varmistetaan, että lähes 43 miljoonaa eurooppalaista, jotka eivät pysty saamaan ruokaa 
tarpeeksi tai asianmukaisesti, saavat ainakin vähimmäistoimeentulon. Elintarvikkeiden 
jakelusta vastaaville järjestöille ei pitäisi asettaa liian raskaita velvoitteita, mikä voisi saada 
ne luopumaan tehtävästä tai tehdä siitä liian vaikean.

Tarkistus 325
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimenpideohjelman laatii jäsenvaltio 
tai sen nimeämä viranomainen yhteistyössä 
toimivaltaisten alue-, paikallis- ja muiden 
viranomaisten sekä kansalaisyhteiskuntaa 
edustavien elimien ja tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden edistämisestä vastaavien 
elimien kanssa.

2. Toimenpideohjelman laatii jäsenvaltio 
tai sen nimeämä ERI-rahastojen 
viranomainen yhteistyössä toimivaltaisten 
alue-, paikallis- ja muiden viranomaisten 
sekä kansalaisyhteiskuntaa edustavien 
elimien ja tasa-arvon ja syrjimättömyyden 
edistämisestä vastaavien elimien kanssa. 
Jäsenvaltiot varmistavat, että 
toimenpideohjelmat ovat tiiviisti 
sidoksissa kansallisiin sosiaalista 
osallisuutta edistäviin politiikkoihin ja 
jatkuvasti yleistyvän naisten köyhyyden 
torjumiseen liittyviin toimenpiteisiin.
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Or. en

Tarkistus 326
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Toimenpideohjelmilla voi olla 
alueellinen soveltamisala jäsenvaltioissa, 
joissa alueelliset viranomaiset ovat 
toimivaltaisia sosiaaliseen osallisuuteen ja 
köyhyyden torjuntaan liittyvissä asioissa.

Or. es

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 327
Sylvie Guillaume

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 328
Sylvie Guillaume

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy toimenpideohjelman 
täytäntöönpanosäädöksellä aikaisintaan 
1 päivänä tammikuuta 2014 ja viimeistään 
kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun 
jäsenvaltio on virallisesti toimittanut 
ohjelmaehdotuksensa, edellyttäen että 
komission 2 kohdan mukaisesti esittämät 
huomautukset on otettu riittävällä tavalla 
huomioon.

3. Komissio hyväksyy toimenpideohjelman 
täytäntöönpanosäädöksellä aikaisintaan 
1 päivänä tammikuuta 2014 ja viimeistään 
neljän kuukauden kuluttua siitä, kun 
jäsenvaltio on virallisesti toimittanut 
ohjelmaehdotuksensa, edellyttäen että 
komission 2 kohdan mukaisesti esittämät 
huomautukset on otettu riittävällä tavalla 
huomioon.

Or. fr

Tarkistus 329
Sylvie Guillaume

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr
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Tarkistus 330
Milan Cabrnoch

Ehdotus asetukseksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
7 a. Vähävaraisimmille suunnattua 
eurooppalaisen avun rahastoa ei pidä 
hallinnoida tai panna täytäntöön 
itsenäisenä rahastona (lisärakenteineen), 
vaan sen on oltava osa ESR:n vuosien 
2014–2020 yhteiseen strategiakehykseen 
liittyviä ohjelmavaroja.

Or. en

Tarkistus 331
Sylvie Guillaume

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio perustaa EU-tason foorumin, 
jolla helpotetaan vähävaraisimmille
annettavaa muuta tukea kuin rahoitustukea 
koskevaa kokemusten vaihtoa, valmiuksien 
parantamista ja verkottumista sekä 
aiheeseen liittyvien tulosten levittämistä.

1. Komissio perustaa EU-tason foorumin, 
jolla helpotetaan vähävaraisille annettavaa 
muuta tukea kuin rahoitustukea koskevaa 
kokemusten vaihtoa, valmiuksien 
parantamista ja verkottumista sekä 
aiheeseen liittyvien tulosten levittämistä.

Or. fr

Tarkistus 332
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta



AM\928565FI.doc 133/151 PE506.141v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio perustaa EU-tason foorumin, 
jolla helpotetaan vähävaraisimmille 
annettavaa muuta tukea kuin rahoitustukea 
koskevaa kokemusten vaihtoa, valmiuksien 
parantamista ja verkottumista sekä 
aiheeseen liittyvien tulosten levittämistä.

1. Komissio perustaa EU-tason foorumin, 
jolla helpotetaan vähävaraisimmille 
annettavaa muuta tukea kuin rahoitustukea 
koskevaa kokemusten vaihtoa, valmiuksien 
parantamista, verkottumista ja innovointia 
sekä aiheeseen liittyvien tulosten 
levittämistä, myös sellaisten 
vähävaraisimpia tukevien 
organisaatioiden kanssa, jotka eivät 
hyödynnä rahastoa ja/tai muuta julkista 
rahoitusta.

Or. en

Tarkistus 333
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio perustaa EU-tason foorumin, 
jolla helpotetaan vähävaraisimmille 
annettavaa muuta tukea kuin 
rahoitustukea koskevaa kokemusten 
vaihtoa, valmiuksien parantamista ja 
verkottumista sekä aiheeseen liittyvien 
tulosten levittämistä.

1. Komissio perustaa EU-tason foorumin, 
jolla helpotetaan vähävaraisimmille 
jaettavien elintarvikkeiden ja tavaroiden 
alaa koskevaa kokemusten ja osaamisen 
vaihtoa, valmiuksien parantamista ja 
verkottumista, jakeluverkostojen 
hyödyntämistä koko Euroopan alueella ja 
erityisesti niillä kunkin jäsenvaltion 
alueilla, joilla köyhyys ja syrjäytyminen 
on suurinta, monikansallisen ja 
rajatylittävän toiminnan kehittämistä sekä 
aiheeseen liittyvien ja innovatiivisten 
tulosten levittämistä.

Komissio ottaa mukaan tähän foorumiin 
kumppaniorganisaatioita unionin tasolla 
edustavat organisaatiot sekä kussakin 
jäsenvaltiossa vaikuttavat 
kumppaniorganisaatiot ja edunsaajat ja 
luo niiden välille yhteyden.
Komissio perustaa nimenomaisesti tähän 
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foorumiin keskittyvän verkkosivuston, 
jota se hallinnoi. Sivustolla esitellään 
erityisesti kumppaniorganisaatioita, 
niiden toimintaa ja niiden käyttöä koko 
EU:n alueella, myös syrjäisimmillä 
alueilla. Sivustolla on esillä myös kaikki 
foorumin toimintaan ja työhön liittyvät 
asiakirjat ja tiedot.

Or. fr

Tarkistus 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

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tämän foorumin avulla on 
kannustettava välittömän aineellisen 
puutteen lieventämisen parissa 
työskentelevien ja pidempikestoisen ja 
kestävän yhteiskuntaan uudelleen 
sopeuttamisen parissa työskentelevien 
organisaatioiden välistä vaihtoa ja 
tarkasteltava, kuinka näiden eri 
tavoitteiden välille voidaan luoda 
yhteyksiä.

Or. en

Perustelu

Elintarvikeavun tarjoaminen poikkeaa merkittävällä tavalla pitkäkestoiseen köyhyyden 
poistamiseen keskittyvien organisaatioiden työstä ja edellyttää usein erityistä koulutusta ja/tai 
pätevyyttä. Erilaisissa tehtävissä toimivat eri organisaatiot voisivat kuitenkin löytää keinoja 
tehostaa toimintansa vaikutusta yhteistyön avulla, ja komission olisi mahdollistettava 
tällaisen vaihdon toteutuminen.

Tarkistus 335
Joanna Katarzyna Skrzydlewska
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Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kumppaniorganisaatioiden 
rajatylittävien toimien rahoittaminen 
tulisi erottaa vähävaraisimpien suoraan 
tukeen tarkoitetusta määrärahasta.

Or. pl

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

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Lisäksi komissio kuulee vähintään 
kerran vuodessa kumppaniorganisaatioita 
rahastosta annettavan tuen 
täytäntöönpanosta.

Or. fr

Tarkistus 337
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Lisäksi komissio kuulee vähintään 
kerran vuodessa kumppaniorganisaatioita 
unionin tasolla edustavia organisaatioita 
sekä tärkeimpiä kussakin jäsenvaltiossa 
vaikuttavia kumppaniorganisaatioita 
rahastosta annettavan tuen 
täytäntöönpanosta ja käytön helppoudesta. 
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Komissio ilmoittaa kuulemisen tuloksista 
foorumin verkkosivustolla.

Or. fr

Tarkistus 338
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot voivat perustaa 
seurantakomitean varmistaakseen 
kansallisten toimenpideohjelmien 
menestyksekkään täytäntöönpanon.

Or. pl

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

Ehdotus asetukseksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 340
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vuosina 2015–2022 
toimitettava komissiolle vuosittain 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 

1. Jäsenvaltioiden on vuosina 2015–2022 
toimitettava komissiolle, parlamentille ja 
neuvostolle vuosittain viimeistään 
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toimenpideohjelman vuotuinen 
täytäntöönpanokertomus edelliseltä 
varainhoitovuodelta.

30 päivänä kesäkuuta toimenpideohjelman 
vuotuinen täytäntöönpanokertomus 
edelliseltä varainhoitovuodelta.

Or. es

Tarkistus 341
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on vuosina 2015–2022 
toimitettava komissiolle vuosittain 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 
toimenpideohjelman vuotuinen 
täytäntöönpanokertomus edelliseltä 
varainhoitovuodelta. Komission on 
esitettävä yhteenveto näistä kertomuksista 
vuosittain Euroopan parlamentille.

Or. fr

Tarkistus 342
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Näihin indikaattoreihin kuuluvat
a) viimeaikaiset muutokset 
sosiaalimenoissa, joilla puututaan 
vakavaan aineelliseen puutteeseen 
absoluuttisesti, suhteessa BKT:hen ja 



PE506.141v01-00 138/151 AM\928565FI.doc

FI

suhteessa kaikkiin julkisiin menoihin;
b) viimeaikaiset muutokset 
sosiaalipolitiikkaa koskevassa 
lainsäädännössä, jossa käsitellään 
edunsaajien ja muiden vakavan 
aineellisen puutteen ratkaisemiseen 
pyrkivien organisaatioiden rahoituksen 
saantia.

Or. en

Tarkistus 343
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on toimitettava 
toimenpideohjelmaa koskeva lopullinen 
täytäntöönpanokertomus viimeistään 
30 päivänä syyskuuta 2023.

Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle, 
parlamentille ja neuvostolle 
toimenpideohjelmaa koskeva lopullinen 
täytäntöönpanokertomus viimeistään 
30 päivänä syyskuuta 2023.

Or. es

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

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Kertomuksiin on sisällytettävä 
sukupuoleen liittyvät indikaattorit, jotka 
tarjoavat tietoja naisten ja miesten 
tilanteesta. Indikaattoreiden avulla 
kirjataan ja käsitellään tietoja sukupuolen 
perusteella jaoteltuina.
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Or. es

Perustelu

Sukupuoleen liittyvät indikaattorit tarjoavat tietoja osallistumisesta, lähtötilanteesta ja 
erilaisten toimenpiteiden vaikutuksesta naisten ja miesten elämässä. Nämä tiedot 
mahdollistavat lähtötilanteen ja siihen mahdollisesti liittyvien erityispiirteiden 
(yksinhuoltajaperheet, palkkakuilu...) tuntemisen ja tarvittaessa toimenpideohjelmien 
mukauttamisen tärkeimpien väestön tarpeiden ja naisten ja miesten erityispiirteiden 
mukaisesti.

Tarkistus 345
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Ehdotus asetukseksi
11 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla
Täytäntöönpanokertomus

Jäsenvaltioiden on vuosina 2015–2022 
toimitettava komissiolle vuosittain 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 
toimenpideohjelman vuotuinen 
täytäntöönpanokertomus edelliseltä 
varainhoitovuodelta.
Komissio tarkastelee vuotuista 
täytäntöönpanokertomusta ja ilmoittaa 
jäsenvaltiolle huomautuksensa kahden 
kuukauden kuluessa vuotuisen 
täytäntöönpanokertomuksen 
vastaanottamisesta.
Mikäli komissio ei esitä huomautuksia 
tässä määräajassa, kertomus katsotaan 
hyväksytyksi.
Komissio hyväksyy vuotuisen 
täytäntöönpanokertomuksen mallin, 
yhteisten indikaattoreiden luettelo 
mukaan luettuna, ja lopullisen 
täytäntöönpanokertomuksen mallin 
täytäntöönpanosäädöksellä. Tällainen 
täytäntöönpanosäädös hyväksytään 
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noudattaen 60 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä.
Komissio voi esittää jäsenvaltiolle 
huomautuksia toimenpideohjelman 
täytäntöönpanosta.

Or. fr

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään vähentämään toimenpideohjelman toteuttamiseen liittyvää 
hallinnollista taakkaa ja varmistamaan siten, että jäsenvaltiot ja kumppaniorganisaatiot 
voivat käyttää yksinkertaisesti, nopeasti ja tehokkaasti tämänhetkisen rahaston tukea.

Tarkistus 346
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Sylvie Goulard, Nathalie Griesbeck, Robert 
Rochefort

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kahdenvälinen tarkastelukokous Kolmenvälinen tarkastelukokous

Or. fr

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

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

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

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 349
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio ja kukin jäsenvaltio tapaavat 
vuosittain vuosina 2014–2022, jollei muuta 
sovita, tarkastellakseen 
toimenpideohjelman täytäntöönpanon 
edistymistä ottaen soveltuvin osin 
huomioon vuotuisen 
täytäntöönpanokertomuksen sekä 

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

11 artiklan 7 kohdassa tarkoitetut 
komission huomautukset.

Or. fr

Tarkistus 350
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
14 artikla

Komission teksti Tarkistus

14 artikla Poistetaan.
Ennakkoarviointi
1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpideohjelmaa koskeva 
ennakkoarviointi.
2. Ennakkoarviointi on toteutettava 
toimenpideohjelmien valmistelusta 
vastaavan viranomaisen vastuulla. Se on 
esitettävä komissiolle samanaikaisesti 
toimenpideohjelman kanssa, ja mukaan 
on liitettävä tiivistelmä.
3. Ennakkoarvioinneissa on arvioitava 
seuraavia seikkoja:
a) myötävaikutus unionin tavoitteeseen 
vähentää vuoteen 2020 mennessä 
vähintään 20 miljoonalla köyhyyden tai 
sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevien 
ihmisten määrää, ottaen huomioon 
toimien kohteeksi valittu aineellisen 
puutteen tyyppi sekä köyhyyttä, sosiaalista 
syrjäytymistä ja aineellista puutetta 
koskevat kansalliset olosuhteet;
b) ehdotetun toimenpideohjelman 
sisäinen johdonmukaisuus ja suhde 
muihin asiaan liittyviin 
rahoitusvälineisiin;
c) talousarviomäärärahojen jaon ja 
toimenpideohjelman tavoitteiden 
keskinäinen vastaavuus;
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d) odotettujen tuotosten vaikutus 
tuloksiin;
e) toimenpideohjelman seurannassa ja 
arvioinneissa tarvittavien tietojen 
keräämisessä sovellettavien menettelyjen 
soveltuvuus.

Or. fr

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

Ehdotus asetukseksi
14 artikla

Komission teksti Tarkistus

14 artikla Poistetaan.
Ennakkoarviointi
1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpideohjelmaa koskeva 
ennakkoarviointi.
2. Ennakkoarviointi on toteutettava 
toimenpideohjelmien valmistelusta 
vastaavan viranomaisen vastuulla. Se on 
esitettävä komissiolle samanaikaisesti 
toimenpideohjelman kanssa, ja mukaan 
on liitettävä tiivistelmä.
3. Ennakkoarvioinneissa on arvioitava 
seuraavia seikkoja:
a) myötävaikutus unionin tavoitteeseen 
vähentää vuoteen 2020 mennessä 
vähintään 20 miljoonalla köyhyyden tai 
sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevien 
ihmisten määrää, ottaen huomioon 
toimien kohteeksi valittu aineellisen 
puutteen tyyppi sekä köyhyyttä, sosiaalista 
syrjäytymistä ja aineellista puutetta 
koskevat kansalliset olosuhteet;
b) ehdotetun toimenpideohjelman 
sisäinen johdonmukaisuus ja suhde 
muihin asiaan liittyviin 
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rahoitusvälineisiin;
c) talousarviomäärärahojen jaon ja 
toimenpideohjelman tavoitteiden 
keskinäinen vastaavuus;
d) odotettujen tuotosten vaikutus 
tuloksiin;
e) toimenpideohjelman seurannassa ja 
arvioinneissa tarvittavien tietojen 
keräämisessä sovellettavien menettelyjen 
soveltuvuus.

Or. fr

Perustelu

Jäsenvaltioiden on arvioitava vapaasti tavoitteitaan ja painopisteitään tuen jakamiseksi 
vähävaraisimmille, jotta tätä asetusta yksinkertaistetaan ja jotta säilytetään rahaston 
toiminnan selväpiirteisyys.

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

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 353
Sari Essayah
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Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) myötävaikutus elintarvikehävikin 
vähentämiseen;

Or. fi

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

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) naisten ja miesten tasa-arvon 
edistämistä varten suunniteltujen 
toimenpiteiden riittävyys;

Or. es

Perustelu

14 artiklassa ja myöhemmissä artikloissa säädettyihin arviointeihin on sisällytettävä 
sukupuolinäkökulma, jotta voidaan havaita ja tarvittaessa korjata naisten epätasa-arvoon ja 
haavoittuvaisempaan asemaan liittyvät tilanteet ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-
arvoa.

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

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) odotettujen tuotosten vaikutus tuloksiin; d) odotettujen tuotosten vaikutus rahaston 
tavoitteisiin;

Or. fr
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Tarkistus 356
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
15 artikla

Komission teksti Tarkistus

15 artikla Poistetaan.
Arviointi ohjelmakauden aikana
1. Hallintoviranomainen voi 
ohjelmakauden aikana toteuttaa 
arviointeja, joissa arvioidaan 
toimenpideohjelman vaikuttavuutta ja 
tehokkuutta.
2. Hallintoviranomaisen on vuosina 2017 
ja 2021 toteutettava loppukäyttäjiä 
koskeva jäsennelty selvitys komission 
antaman mallin mukaisesti. Komissio 
hyväksyy mallin 
täytäntöönpanosäädöksellä. Tällainen 
täytäntöönpanosäädös hyväksytään 
noudattaen 60 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä.
3. Komissio voi toteuttaa omasta 
aloitteestaan toimenpideohjelmien 
arvioinnin.

Or. fr

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

Ehdotus asetukseksi
15 artikla

Komission teksti Tarkistus

15 artikla Poistetaan.
Arviointi ohjelmakauden aikana
1. Hallintoviranomainen voi 
ohjelmakauden aikana toteuttaa 
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arviointeja, joissa arvioidaan 
toimenpideohjelman vaikuttavuutta ja 
tehokkuutta.
2. Hallintoviranomaisen on vuosina 2017 
ja 2021 toteutettava loppukäyttäjiä 
koskeva jäsennelty selvitys komission 
antaman mallin mukaisesti. Komissio 
hyväksyy mallin 
täytäntöönpanosäädöksellä. Tällainen 
täytäntöönpanosäädös hyväksytään 
noudattaen 60 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä.
3. Komissio voi toteuttaa omasta 
aloitteestaan toimenpideohjelmien 
arvioinnin.

Or. fr

Perustelu

Jäsenvaltioiden on arvioitava vapaasti tuen jakamista vähävaraisimmille, jotta tätä asetusta 
yksinkertaistetaan ja jotta säilytetään rahaston toiminnan selväpiirteisyys.

Tarkistus 358
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoviranomainen voi 
ohjelmakauden aikana toteuttaa
arviointeja, joissa arvioidaan 
toimenpideohjelman vaikuttavuutta ja 
tehokkuutta.

1. Hallintoviranomaisen on
ohjelmakauden aikana toteutettava 
arviointeja, joissa arvioidaan 
toimenpideohjelman vaikuttavuutta ja 
tehokkuutta.

Or. fr

Tarkistus 359
Sergio Gutiérrez Prieto
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Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hallintoviranomaisen on vuosina 2017 
ja 2021 toteutettava loppukäyttäjiä koskeva 
jäsennelty selvitys komission antaman 
mallin mukaisesti. Komissio hyväksyy 
mallin täytäntöönpanosäädöksellä. Tämä 
täytäntöönpanosäädös annetaan 60 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen.

2. Hallintoviranomaisen on vuosina 2017 
ja 2021 toteutettava loppukäyttäjiä koskeva 
ja yhteistyössä intressitahojen kanssa 
laadittu jäsennelty selvitys komission 
antaman mallin mukaisesti. Komissio 
hyväksyy mallin 
täytäntöönpanosäädöksellä. Tämä 
täytäntöönpanosäädös annetaan 60 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen.

Or. es

Tarkistus 360
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hallintoviranomaisen on vuosina 2017
ja 2021 toteutettava loppukäyttäjiä koskeva 
jäsennelty selvitys komission antaman 
mallin mukaisesti. Komissio hyväksyy 
mallin täytäntöönpanosäädöksellä. Tämä 
täytäntöönpanosäädös annetaan 60 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen.

2. Hallintoviranomaisen on vuosina 2015
ja 2021 toteutettava loppukäyttäjiä koskeva 
jäsennelty selvitys komission antaman 
mallin mukaisesti. Komissio hyväksyy 
mallin täytäntöönpanosäädöksellä. Tämä 
täytäntöönpanosäädös annetaan 60 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 361
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 a. Komission on esitettävä rahastosta 
väliarviointi viimeistään maaliskuussa 
2018 ja toimitettava se parlamentille ja 
neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 362
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Komissio toteuttaa omasta aloitteestaan 
ja tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa ulkoisten asiantuntijoiden 
avustuksella jälkiarvioinnin ohjelmien 
vaikuttavuudesta, ja hallinnan 
yksinkertaisuudesta, ja siinä tarkastellaan 
saatujen tulosten kestävyyttä, 
kumppaniorganisaatioiden välittämiä 
tarpeita sekä mitataan rahaston tuoma 
lisäarvo. Jälkiarviointi on suoritettava 
loppuun 31 päivään joulukuuta 2023 
mennessä.

Or. fr

Tarkistus 363
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on tiedotettava rahastosta 
rahoitettavista toimista ja tehtävä niitä 
tunnetuiksi. Tiedotustoimet on suunnattava 
vähävaraisimmille, tiedotusvälineille ja
laajemmalle yleisölle. Siinä on 

1. Jäsenvaltion on tiedotettava rahastosta 
rahoitettavista toimista ja tehtävä niitä 
tunnetuiksi. Tiedotustoimet on suunnattava 
erityisesti vähävaraisimmille, yleisölle ja 
tiedotusvälineille. Niissä välitetään viesti 
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korostettava unionin roolia ja 
varmistettava, että rahastosta myönnettävä 
tuki saa näkyvyyttä.

solidaarisuudesta ja torjutaan 
loppukäyttäjien leimaamista. Niissä on 
korostettava unionin roolia ja 
varmistettava, että rahastosta myönnettävä 
tuki unionin sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden tavoitteille saa 
näkyvyyttä.

Or. fr

Tarkistus 364
Sylvie Guillaume

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on tiedotettava rahastosta 
rahoitettavista toimista ja tehtävä niitä 
tunnetuiksi. Tiedotustoimet on suunnattava 
vähävaraisimmille, tiedotusvälineille ja 
laajemmalle yleisölle. Siinä on korostettava 
unionin roolia ja varmistettava, että 
rahastosta myönnettävä tuki saa 
näkyvyyttä.

1. Jäsenvaltion on tiedotettava rahastosta 
rahoitettavista toimista ja tehtävä niitä 
tunnetuiksi. Tiedotustoimet on suunnattava 
vähävaraisille, tiedotusvälineille ja 
laajemmalle yleisölle. Siinä on korostettava 
unionin roolia ja varmistettava, että 
rahastosta myönnettävä tuki saa 
näkyvyyttä.

Or. fr

Tarkistus 365
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on tiedotettava rahastosta 
rahoitettavista toimista ja tehtävä niitä 
tunnetuiksi. Tiedotustoimet on suunnattava 
vähävaraisimmille, tiedotusvälineille ja 
laajemmalle yleisölle. Siinä on 
korostettava unionin roolia ja 
varmistettava, että rahastosta myönnettävä

1. Komission ja jäsenvaltioiden on 
tiedotettava rahastosta rahoitettavista 
toimista ja tehtävä niitä tunnetuiksi. 
Tiedotustoimet on suunnattava 
vähävaraisimmille, tiedotusvälineille ja 
laajemmalle yleisölle. Niissä on 
korostettava unionin roolia ja 
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tuki saa näkyvyyttä. varmistettava, että rahaston, 
kumppaniorganisaatioiden ja niiden 
vapaaehtoistyöntekijöiden tuki saa 
näkyvyyttä.

Or. fr

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

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden ja 
hallintoviranomaisen on valvottava, että 
rahastosta rahoitettavia toimenpiteitä ja 
edistämis- ja levittämistoimia koskevat 
tiedot ovat sukupuolinäkökulmaa 
koskevien vaatimusten mukaisia. 

Or. es

Perustelu

On hyödyllistä asettaa takeet seksistisen kielenkäytön ja seksististen kuvien käytön estämiseksi 
rahastosta rahoitettavien levitystoimien yhteydessä.


