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Muudatusettepanek 367
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et tagada abifondi toetuse 
läbipaistvus, säilitab korraldusasutus 
loendit abifondi poolt toetatavate 
toimingute kohta CSV- või XML-
vormingus, mis on kättesaadav veebisaidi 
kaudu. Loend peab sisaldama vähemalt 
toetusesaaja nime, aadressi, eraldatud ELi 
rahaliste vahendite summat ja käsitletava 
materiaalse puuduse liiki.

Selleks et tagada abifondi toetuse 
läbipaistvus, säilitab korraldusasutus 
loendit abifondi poolt toetatavate 
toimingute kohta CSV- või XML-
vormingus, mis on kättesaadav veebisaidi 
kaudu. Loend peab sisaldama vähemalt 
toetusesaaja nime, aadressi ja eraldatud 
ELi rahaliste vahendite summat.

Or. fi

Muudatusettepanek 368
Verónica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et tagada abifondi toetuse 
läbipaistvus, säilitab korraldusasutus 
loendit abifondi poolt toetatavate 
toimingute kohta CSV- või XML-
vormingus, mis on kättesaadav veebisaidi 
kaudu. Loend peab sisaldama vähemalt 
toetusesaaja nime, aadressi, eraldatud ELi 
rahaliste vahendite summat ja käsitletava 
materiaalse puuduse liiki.

Selleks et tagada abifondi toetuse 
läbipaistvus, säilitab korraldusasutus 
loendit abifondi poolt toetatavate 
toimingute kohta CSV- või XML-
vormingus, mis on kättesaadav veebisaidi 
kaudu, mis peab olema kättesaadav 
puudega inimestele. Loend peab sisaldama 
vähemalt toetusesaaja nime, aadressi, 
eraldatud ELi rahaliste vahendite summat 
ja käsitletava materiaalse puuduse liiki.

Or. es

Muudatusettepanek 369
Sari Essayah
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fi

Muudatusettepanek 370
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 371
Sylvie Guillaume
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 372
Emer Costello

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 373
Marije Cornelissen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 374
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr
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Muudatusettepanek 375
Frédéric Daerden

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kaasrahastamine Vabatahtlik kaasrahastamine

Or. fr

Muudatusettepanek 376
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kaasrahastamine Rahastamine

Or. fr

Muudatusettepanek 377
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kaasrahastamine Rahastamine

Or. fr

Muudatusettepanek 378
Sergio Gutiérrez Prieto
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kaasrahastamine Rahastamine

Or. es

Muudatusettepanek 379
Frédéric Daerden

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Igal liikmesriigil on vabadus toetada 
abifondide tegevust riiklikest fondidest.
Rakenduskava vabatahtliku
kaasrahastamise määr ei tohi olla suurem 
kui 85 % avaliku sektori abikõlblikest 
kuludest.

Or. fr

Muudatusettepanek 380
Csaba Őry

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Rakenduskava kaasrahastamise määr on
85 % avaliku sektori abikõlblikest 
kuludest.

Or. en

Muudatusettepanek 381
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 382
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Abifondist rahastatakse 
rakenduskavasid kuni 100 % ulatuses
avaliku sektori abikõlblikest kuludest.

See ei vähenda liikmesriikide kohustust 
rakendada riiklikke vaesuse vastu 
võitlemise strateegiaid. See ei välista 
liikmesriikide võimalust osaleda rahaliselt 
fondist rahastatavates tegevustes.

Or. fr

Muudatusettepanek 383
Sylvie Guillaume

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Rakenduskava kaasrahastamise määr on 
tavaliselt 85 % avaliku sektori 
abikõlblikest kuludest ning seda võib 
suurendada artikli 19 lõikes 1 kirjeldatud 
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asjaoludel.

Or. fr

Muudatusettepanek 384
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Rakenduskava kaasrahastamise määr ei 
tohi ületada:

(a) 60 % kogukuludest;
(b) 85 % kogukuludest toetuse korral 
liikmesriigis, mis on Euroopa 
Finantsstabiilsuse Fondi (EFSF), 
Euroopa stabiilsusmehhanismi või 
ühtekuuluvusfondide raames abikõlblik.

Or. en

Selgitus

Põhjendatus: fond peaks võtma eesmärgi ulatuda liikmesriikidesse, kus abi on kõige rohkem 
vaja. Eristades kaasfinantseerimise määra vastavalt üldise heaolutasemega 
(ühtekuuluvuskriteerium) või rahalise abiga, saab suurem summa vahendeid kasutatavaks 
riikide jaoks, kus tõsine materiaalne ja toidupuudus on suurim.

Muudatusettepanek 385
Sergio Gutiérrez Prieto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. 100 % avaliku sektori abikõlblikest 
kuludest rahastab Euroopa Liit. 
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Or. es

Muudatusettepanek 386
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Rakenduskava rahastamise määr peab 
olema 100 % avaliku sektori abikõlblikest 
kuludest.

Or. es

Selgitus

Vastavalt varasematel aastatel rakendatud toiduabiprogrammide 100 %-lisele 
kaasrahastamise määrale. Kaasrahastamine liikmesriikide vahenditest võib tekitada rahalisi 
raskusi programmi rakendamisel.

Muudatusettepanek 387
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kaasrahastamine liikmesriigi 
eelarvest võib lisaks rahalisele panusele 
hõlmata rahalisi vahendeid ning toidu- ja 
esmatarbekaupu, mis on hangitud 
iseseisvalt programmi eesmärke täitvate 
heategevusasutuste kaudu, samuti selliste 
asutuste panust lao- ja kontoriruumide 
pakkumise näol.

Or. pl

Selgitus

Võimalus arvestada omaosaluseks toidu- ja esmatarbekaubad ning lao- ja kontoriruumide 
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pakkumine lihtsustab programmi täitmist, eriti kriisiaegadel, kui 15 %-list rahalist panust 
võib olla keeruline saavutada.

Muudatusettepanek 388
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kõnealuse fondi tegevust ei 
kaasrahasta ühelgi juhul toetusesaajad.

Or. en

Selgitus

Põhjendatus: lisaks liikmesriikidele või nende asemel peaksid kaasrahastamises saama 
osaleda muud heategevusühingud peale toetusesaaja enda (sellest „kogukulud” „avaliku 
sektori kulude” asemel). Tuleb siiski vältida seda, et liikmesriigid kutsuksid kaasrahastama 
toetusesaajaid endid.

Muudatusettepanek 389
Sergio Gutiérrez Prieto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjoni otsuses rakenduskava 
vastuvõtmise kohta määratakse kindlaks 
rakenduskava suhtes kohaldatav 
kaasfinantseerimise määr ja abifondist 
eraldatava toetuse maksimaalne summa.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 390
Frédéric Daerden
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjoni otsuses rakenduskava 
vastuvõtmise kohta määratakse kindlaks 
rakenduskava suhtes kohaldatav 
kaasfinantseerimise määr ja abifondist 
eraldatava toetuse maksimaalne summa.

2. Komisjoni otsuses rakenduskava 
vastuvõtmise kohta määratakse kindlaks 
rakenduskava suhtes kohaldatav 
vabatahtliku kaasrahastamise määr ja 
abifondist eraldatava toetuse maksimaalne 
summa.

Or. fr

Muudatusettepanek 391
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjoni otsuses rakenduskava 
vastuvõtmise kohta määratakse kindlaks 
rakenduskava suhtes kohaldatav 
kaasfinantseerimise määr ja abifondist 
eraldatava toetuse maksimaalne summa.

2. Komisjoni otsuses rakenduskava 
vastuvõtmise kohta määratakse kindlaks 
abifondist eraldatava toetuse maksimaalne 
summa.

Or. fr

Muudatusettepanek 392
Csaba Őry

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni algatusel või komisjoni nimel 
rakendatavaid tehnilise abi meetmeid võib 
rahastada 100% ulatuses.

3. Komisjoni algatusel või komisjoni nimel 
rakendatavaid tehnilise abi meetmeid võib 
rahastada 85 % ulatuses.

Or. en
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Muudatusettepanek 393
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 välja jäetud
Maksete suurendamine liikmesriikidele, 
kellel esineb ajutisi eelarveraskusi
1. Liikmesriigi taotlusel võib vahemakseid 
ja lõppmakset suurendada 
10 protsendipunkti võrra üle 
rakenduskava suhtes kehtestatud 
kaasfinantseerimise määra. Suurendatud 
kaasfinantseerimismäära, mis ei tohi 
ületada 100%, kohaldatakse 
maksetaotluste suhtes, mis on seotud selle 
aruandeperioodiga, mil liikmesriik esitab 
taotluse, ning sellele järgnevate 
aruandeperioodidega, mil liikmesriigi 
puhul on täidetud mõni järgmistest 
tingimustest:
(a) kui asjaomane liikmesriik on võtnud 
kasutusele euro, saab ta liidult 
makromajanduslikku finantsabi nõukogu 
määruse (EL) nr 407/2010 raames
(b) kui asjaomane liikmesriik ei ole 
võtnud kasutusele eurot, saab ta keskmise 
tähtajaga finantsabi nõukogu määruse 
(EÜ) nr 332/2002 raames;
(c) liikmesriik saab finantsabi vastavalt 
Euroopa stabiilsusmehhanismi 
asutamislepingule.
2. Olenemata lõikest 1 ei tohi liidu toetus 
vahe- ja lõppmaksete kaudu olla suurem 
kui avaliku sektori toetus ja abifondist 
eraldatava toetuse maksimaalne summa, 
nagu on sätestatud komisjoni otsuses, 
millega rakenduskava heaks kiidetakse.

Or. fi
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Muudatusettepanek 394
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 välja jäetud
Maksete suurendamine liikmesriikidele, 
kellel esineb ajutisi eelarveraskusi
1. Liikmesriigi taotlusel võib vahemakseid 
ja lõppmakset suurendada 
10 protsendipunkti võrra üle 
rakenduskava suhtes kehtestatud 
kaasfinantseerimise määra. Suurendatud 
kaasfinantseerimismäära, mis ei tohi 
ületada 100%, kohaldatakse 
maksetaotluste suhtes, mis on seotud selle 
aruandeperioodiga, mil liikmesriik esitab 
taotluse, ning sellele järgnevate 
aruandeperioodidega, mil liikmesriigi 
puhul on täidetud mõni järgmistest 
tingimustest:
(a) kui asjaomane liikmesriik on võtnud 
kasutusele euro, saab ta liidult 
makromajanduslikku finantsabi nõukogu 
määruse (EL) nr 407/2010 raames;
(b) kui asjaomane liikmesriik ei ole 
võtnud kasutusele eurot, saab ta keskmise 
tähtajaga finantsabi nõukogu määruse 
(EÜ) nr 332/2002 raames;
(c) liikmesriik saab finantsabi vastavalt 
Euroopa stabiilsusmehhanismi 
asutamislepingule.
2. Olenemata lõikest 1 ei tohi liidu toetus 
vahe- ja lõppmaksete kaudu olla suurem 
kui avaliku sektori toetus ja abifondist 
eraldatava toetuse maksimaalne summa, 
nagu on sätestatud komisjoni otsuses, 
millega rakenduskava heaks kiidetakse.

Or. fr
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Muudatusettepanek 395
Sergio Gutiérrez Prieto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 välja jäetud
Maksete suurendamine liikmesriikidele, 
kellel esineb ajutisi eelarveraskusi
1. Liikmesriigi taotlusel võib vahemakseid 
ja lõppmakset suurendada 
10 protsendipunkti võrra üle 
rakenduskava suhtes kehtestatud 
kaasfinantseerimise määra. Suurendatud 
kaasfinantseerimismäära, mis ei tohi 
ületada 100%, kohaldatakse 
maksetaotluste suhtes, mis on seotud selle 
aruandeperioodiga, mil liikmesriik esitab 
taotluse, ning sellele järgnevate 
aruandeperioodidega, mil liikmesriigi 
puhul on täidetud mõni järgmistest 
tingimustest:
(a) kui asjaomane liikmesriik on võtnud 
kasutusele euro, saab ta liidult 
makromajanduslikku finantsabi nõukogu 
määruse (EL) nr 407/2010 raames;
(b) kui asjaomane liikmesriik ei ole 
võtnud kasutusele eurot, saab ta keskmise 
tähtajaga finantsabi nõukogu määruse 
(EÜ) nr 332/2002 raames;
(c) liikmesriik saab finantsabi vastavalt 
Euroopa stabiilsusmehhanismi 
asutamislepingule.
2. Olenemata lõikest 1 ei tohi liidu toetus 
vahe- ja lõppmaksete kaudu olla suurem 
kui avaliku sektori toetus ja abifondist 
eraldatava toetuse maksimaalne summa, 
nagu on sätestatud komisjoni otsuses, 
millega rakenduskava heaks kiidetakse.

Or. es
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Muudatusettepanek 396
Sergio Gutiérrez Prieto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigi taotlusel võib vahemakseid 
ja lõppmakset suurendada 
10 protsendipunkti võrra üle 
rakenduskava suhtes kehtestatud 
kaasfinantseerimise määra. Suurendatud 
kaasfinantseerimismäära, mis ei tohi 
ületada 100%, kohaldatakse 
maksetaotluste suhtes, mis on seotud selle 
aruandeperioodiga, mil liikmesriik esitab 
taotluse, ning sellele järgnevate 
aruandeperioodidega, mil liikmesriigi 
puhul on täidetud mõni järgmistest 
tingimustest:

välja jäetud

(a) kui asjaomane liikmesriik on võtnud 
kasutusele euro, saab ta liidult 
makromajanduslikku finantsabi nõukogu 
määruse (EL) nr 407/2010 raames;
(b) kui asjaomane liikmesriik ei ole 
võtnud kasutusele eurot, saab ta keskmise 
tähtajaga finantsabi nõukogu määruse 
(EÜ) nr 332/2002 raames;
(c) liikmesriik saab finantsabi vastavalt 
Euroopa stabiilsusmehhanismi 
asutamislepingule.

Or. es

Muudatusettepanek 397
Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigi taotlusel võib vahemakseid 
ja lõppmakset suurendada 
10 protsendipunkti võrra üle rakenduskava 
suhtes kehtestatud kaasfinantseerimise 
määra. Suurendatud 
kaasfinantseerimismäära, mis ei tohi 
ületada 100%, kohaldatakse 
maksetaotluste suhtes, mis on seotud selle 
aruandeperioodiga, mil liikmesriik esitab 
taotluse, ning sellele järgnevate 
aruandeperioodidega, mil liikmesriigi 
puhul on täidetud mõni järgmistest 
tingimustest:

1. Liikmesriigi taotlusel võib vahemakseid 
ja lõppmakset suurendada 10–15
protsendipunkti võrra üle rakenduskava 
suhtes kehtestatud kaasfinantseerimise 
määra. Suurendatud 
kaasfinantseerimismäära kohaldatakse 
maksetaotluste suhtes, mis on seotud selle 
aruandeperioodiga, mil liikmesriik esitab 
taotluse, ning sellele järgnevate 
aruandeperioodidega, mil liikmesriigi 
puhul on täidetud mõni järgmistest 
tingimustest:

Or. pt

Muudatusettepanek 398
Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid, kes vastavad ühele 
punktides a ja b nimetatud tingimustest, 
võivad saada rakenduskava 
kaasrahastamist kuni 95 % ulatuses; 
liikmesriigid, kes vastavad kahele 
tingimusele, võivad saada rakenduskava 
kaasrahastamist 100 % ulatuses 
abikõlblikest kogukuludest.

Or. pt

Muudatusettepanek 399
Sergio Gutiérrez Prieto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kui asjaomane liikmesriik on võtnud 
kasutusele euro, saab ta liidult 
makromajanduslikku finantsabi nõukogu 
määruse (EL) nr 407/2010 raames;

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 400
Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kui asjaomane liikmesriik on võtnud 
kasutusele euro, saab ta liidult 
makromajanduslikku finantsabi nõukogu 
määruse (EL) nr 407/2010 raames;

(a) kui asjaomases liikmesriigis on 
tööpuuduse määr üle 10 %;

Or. pt

Muudatusettepanek 401
Sergio Gutiérrez Prieto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kui asjaomane liikmesriik ei ole 
võtnud kasutusele eurot, saab ta keskmise 
tähtajaga finantsabi nõukogu määruse 
(EÜ) nr 332/2002 raames;

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 402
Inês Cristina Zuber
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kui asjaomane liikmesriik ei ole 
võtnud kasutusele eurot, saab ta keskmise 
tähtajaga finantsabi nõukogu määruse 
(EÜ) nr 332/2002 raames;

(b) kui asjaomases liikmesriigis on 
vaesusriski ja/või sotsiaalse tõrjutuse riski 
määr üle 20 %;

Or. pt

Muudatusettepanek 403
Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) liikmesriik saab finantsabi vastavalt 
Euroopa stabiilsusmehhanismi 
asutamislepingule.

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 404
Sergio Gutiérrez Prieto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) liikmesriik saab finantsabi vastavalt 
Euroopa stabiilsusmehhanismi 
asutamislepingule.

välja jäetud

Or. es
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Muudatusettepanek 405
Sergio Gutiérrez Prieto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Olenemata lõikest 1 ei tohi liidu toetus 
vahe- ja lõppmaksete kaudu olla suurem 
kui avaliku sektori toetus ja abifondist 
eraldatava toetuse maksimaalne summa, 
nagu on sätestatud komisjoni otsuses, 
millega rakenduskava heaks kiidetakse.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 406
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Olenemata lõikest 1 ei tohi liidu toetus 
vahe- ja lõppmaksete kaudu olla suurem 
kui avaliku sektori toetus ja abifondist 
eraldatava toetuse maksimaalne summa, 
nagu on sätestatud komisjoni otsuses, 
millega rakenduskava heaks kiidetakse.

2. Olenemata lõikest 1 ei tohi liidu toetus 
vahe- ja lõppmaksete kaudu olla suurem 
kui avaliku ja/või erasektori toetus ja 
abifondist eraldatava toetuse maksimaalne 
summa, nagu on sätestatud komisjoni 
otsuses, millega rakenduskava heaks 
kiidetakse.

Or. en

Muudatusettepanek 407
Sari Essayah

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

partnerorganisatsioonid ise.

Or. fi

Muudatusettepanek 408
Frédéric Daerden

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Toiduaineid ja muid kaupu lõplike 
abisaajate jaoks võivad osta 
partnerorganisatsioonid ise.

Or. fr

Muudatusettepanek 409
Csaba Őry

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Toiduaineid ja muid kaupu vaesusest 
mõjutatud inimeste jaoks võivad osta 
partnerorganisatsioonid ise.

Or. en

Muudatusettepanek 410
Inês Cristina Zuber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

abisaajate jaoks võivad osta 
partnerorganisatsioonid ise.

Or. pt

Muudatusettepanek 411
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Toiduaineid ja muid kaupu lõplike 
abisaajate isiklikuks tarbeks võivad osta 
partnerorganisatsioonid ise.

Or. fr

Muudatusettepanek 412
Sylvie Guillaume

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Toiduaineid puudustkannatavate isikute
jaoks võivad osta partnerorganisatsioonid 
ise.

Or. fr

Muudatusettepanek 413
Marije Cornelissen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

isiklikuks tarbimiseks ning artikli 4 lõikes 
2 a osutatud meetmete võtmiseks ette 
nähtud vahendeid võivad osta 
partnerorganisatsioonid ise.

Or. en

Muudatusettepanek 414
Sergio Gutiérrez Prieto

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Toiduaineid ja muid kaupu enim 
puudustkannatavate isikute jaoks võivad 
osta partnerorganisatsioonid ise.

Or. es

Muudatusettepanek 415
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Toiduaineid ja muid kaupu enim 
puuduskannatavate isikute isiklikuks 
tarbeks võivad osta 
partnerorganisatsioonid ise.

Or. fr

Muudatusettepanek 416
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Toiduaineid ja muid kaupu fondi lõplike 
abisaajate jaoks võivad osta 
partnerorganisatsioonid ise.

Or. fr

Muudatusettepanek 417
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliseid kaupu võib osta ka avaliku sektori 
asutus ja anda need 
partnerorganisatsioonidele tasuta, Sellisel 
juhul võib toiduaineid hankida määruse 
(EL) nr [ühise turukorralduse ühtne 
määrus] artikli 15 kohaselt kättesaadavaks 
tehtud sekkumisvarudest pärit toodete 
kasutuse, töötlemise või müügi teel, kui see 
on majanduslikust seisukohast kõige 
soodsam toimimisviis ja ei too kaasa 
asjatuid viivitusi toiduainete 
kättetoimetamisel 
partnerorganisatsioonidele. Taoliste 
varudega tehtud tehingutest saadud 
summasid kasutatakse enim 
puudustkannatavate isikute hüvanguks; 
neid ei kasutata käesoleva määruse 
artiklis 18 sätestatud liikmesriikide 
kaasrahastamiskohustuste
vähendamiseks.

Selliseid kaupu võib osta ka avaliku sektori 
asutus ja anda need 
partnerorganisatsioonidele tasuta. Sellisel 
juhul võib toiduaineid hankida määruse 
(EL) nr [ühise turukorralduse ühtne 
määrus] artikli 15 kohaselt kättesaadavaks 
tehtud sekkumisvarudest pärit toodete 
kasutuse, töötlemise või müügi teel, kui see 
on majanduslikust seisukohast kõige 
soodsam toimimisviis ja ei too kaasa 
asjatuid viivitusi toiduainete 
kättetoimetamisel 
partnerorganisatsioonidele. Taoliste 
varudega tehtud tehingutest saadud 
summasid kasutatakse enim 
puudustkannatavate isikute hüvanguks, 
täiendades fondi vahendeid. Neid ei 
kasutata liikmesriikidele fondist eraldatud 
eelarvete vähendamiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 418
Sylvie Guillaume
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliseid kaupu võib osta ka avaliku sektori 
asutus ja anda need 
partnerorganisatsioonidele tasuta, Sellisel
juhul võib toiduaineid hankida määruse 
(EL) nr [ühise turukorralduse ühtne 
määrus] artikli 15 kohaselt kättesaadavaks 
tehtud sekkumisvarudest pärit toodete 
kasutuse, töötlemise või müügi teel, kui see 
on majanduslikust seisukohast kõige 
soodsam toimimisviis ja ei too kaasa 
asjatuid viivitusi toiduainete 
kättetoimetamisel 
partnerorganisatsioonidele. Taoliste 
varudega tehtud tehingutest saadud 
summasid kasutatakse enim 
puudustkannatavate isikute hüvanguks; 
neid ei kasutata käesoleva määruse 
artiklis 18 sätestatud liikmesriikide 
kaasrahastamiskohustuste vähendamiseks.

Selliseid kaupu võib osta ka avaliku sektori 
asutus ja anda need 
partnerorganisatsioonidele tasuta. Sellisel 
juhul võib toiduaineid hankida määruse 
(EL) nr [ühise turukorralduse ühtne 
määrus] artikli 15 kohaselt kättesaadavaks 
tehtud sekkumisvarudest pärit toodete 
kasutuse, töötlemise või müügi teel, kui see 
on majanduslikust seisukohast kõige 
soodsam toimimisviis ja ei too kaasa 
asjatuid viivitusi toiduainete 
kättetoimetamisel 
partnerorganisatsioonidele. Taoliste 
varudega tehtud tehingutest saadud 
summasid kasutatakse puudustkannatavate 
isikute hüvanguks; neid ei kasutata 
käesoleva määruse artiklis 18 sätestatud 
liikmesriikide kaasrahastamiskohustuste 
vähendamiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 419
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliseid kaupu võib osta ka avaliku sektori 
asutus ja anda need 
partnerorganisatsioonidele tasuta, Sellisel 
juhul võib toiduaineid hankida määruse 
(EL) nr [ühise turukorralduse ühtne 
määrus] artikli 15 kohaselt kättesaadavaks 
tehtud sekkumisvarudest pärit toodete 
kasutuse, töötlemise või müügi teel, kui see 
on majanduslikust seisukohast kõige 
soodsam toimimisviis ja ei too kaasa 
asjatuid viivitusi toiduainete 

Selliseid kaupu võib osta ka avaliku sektori 
asutus ja anda need 
partnerorganisatsioonidele tasuta. Sellisel 
juhul võib toiduaineid hankida määruse 
(EL) nr [ühise turukorralduse ühtne 
määrus] artikli 15 kohaselt kättesaadavaks 
tehtud sekkumisvarudest pärit toodete 
kasutuse, töötlemise või müügi teel, kui see 
on majanduslikust seisukohast kõige 
soodsam toimimisviis ja ei too kaasa 
asjatuid viivitusi toiduainete 
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kättetoimetamisel 
partnerorganisatsioonidele. Taoliste 
varudega tehtud tehingutest saadud 
summasid kasutatakse enim 
puudustkannatavate isikute hüvanguks; 
neid ei kasutata käesoleva määruse artiklis 
18 sätestatud liikmesriikide 
kaasrahastamiskohustuste vähendamiseks.

kättetoimetamisel 
partnerorganisatsioonidele. Taoliste 
varudega tehtud tehingutest saadud 
summasid kasutatakse enim 
puudustkannatavate isikute hüvanguks; 
neid ei kasutata käesoleva määruse artiklis 
18 sätestatud liikmesriikide 
kaasrahastamiskohustuste vähendamiseks 
või erasektori osalejate või muude 
heategevusasutuste kui abisaajad poolse 
kaasrahastamise garanteerimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 420
Sergio Gutiérrez Prieto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliseid kaupu võib osta ka avaliku sektori 
asutus ja anda need 
partnerorganisatsioonidele tasuta, Sellisel 
juhul võib toiduaineid hankida määruse 
(EL) nr [ühise turukorralduse ühtne 
määrus] artikli 15 kohaselt kättesaadavaks 
tehtud sekkumisvarudest pärit toodete 
kasutuse, töötlemise või müügi teel, kui see 
on majanduslikust seisukohast kõige 
soodsam toimimisviis ja ei too kaasa 
asjatuid viivitusi toiduainete 
kättetoimetamisel 
partnerorganisatsioonidele. Taoliste 
varudega tehtud tehingutest saadud 
summasid kasutatakse enim 
puudustkannatavate isikute hüvanguks; 
neid ei kasutata käesoleva määruse 
artiklis 18 sätestatud liikmesriikide 
kaasrahastamiskohustuste 
vähendamiseks.

Selliseid kaupu võib osta ka avaliku sektori 
asutus ja anda need 
partnerorganisatsioonidele tasuta. Sellisel 
juhul võib toiduaineid hankida määruse 
(EL) nr [ühise turukorralduse ühtne 
määrus] artikli 15 kohaselt kättesaadavaks 
tehtud sekkumisvarudest pärit toodete 
kasutuse, töötlemise või müügi teel, kui see 
on majanduslikust seisukohast kõige 
soodsam toimimisviis ja ei too kaasa 
asjatuid viivitusi toiduainete 
kättetoimetamisel 
partnerorganisatsioonidele. Taoliste 
varudega tehtud tehingutest saadud 
summasid kasutatakse enim 
puudustkannatavate isikute hüvanguks, 
täiendades nendega fondi vahendeid, ilma 
et seejuures arvestataks nende 
kasutamiskulusid eraldatud rahalistest 
vahenditest maha.

Or. es
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Muudatusettepanek 421
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliseid kaupu võib osta ka avaliku sektori 
asutus ja anda need 
partnerorganisatsioonidele tasuta, Sellisel 
juhul võib toiduaineid hankida määruse 
(EL) nr [ühise turukorralduse ühtne 
määrus] artikli 15 kohaselt kättesaadavaks 
tehtud sekkumisvarudest pärit toodete 
kasutuse, töötlemise või müügi teel, kui see 
on majanduslikust seisukohast kõige 
soodsam toimimisviis ja ei too kaasa 
asjatuid viivitusi toiduainete 
kättetoimetamisel 
partnerorganisatsioonidele. Taoliste 
varudega tehtud tehingutest saadud 
summasid kasutatakse enim 
puudustkannatavate isikute hüvanguks; 
neid ei kasutata käesoleva määruse 
artiklis 18 sätestatud liikmesriikide 
kaasrahastamiskohustuste vähendamiseks.

Selliseid kaupu võib osta ka avaliku sektori 
asutus ja anda need 
partnerorganisatsioonidele tasuta. Sellisel 
juhul võib toiduaineid hankida määruse 
(EL) nr [ühise turukorralduse ühtne 
määrus] artikli 15 kohaselt kättesaadavaks 
tehtud sekkumisvarudest pärit toodete 
kasutuse, töötlemise või müügi teel, kui see 
on majanduslikust seisukohast kõige 
soodsam toimimisviis ja ei too kaasa 
asjatuid viivitusi toiduainete 
kättetoimetamisel 
partnerorganisatsioonidele. Taoliste 
varudega tehtud tehingutest saadud 
summasid kasutatakse enim 
puudustkannatavate isikute hüvanguks; 
neid ei kasutata käesoleva määruse 
artiklis 18 sätestatud liikmesriikide 
kaasrahastamiskohustuste vähendamiseks, 
vaid need on fondile lisaks.

Or. fr

Muudatusettepanek 422
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Sellist materiaalset abi antakse enim 
puudustkannatavatele isikutele tasuta.

4. Toiduabi antakse enim 
puudustkannatavatele isikutele tasuta.

Or. fi
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Muudatusettepanek 423
Sylvie Guillaume

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Sellist materiaalset abi antakse enim 
puudustkannatavatele isikutele tasuta.

4. Sellist materiaalset abi antakse 
puudustkannatavatele isikutele tasuta.

Or. fr

Muudatusettepanek 424
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Sellist materiaalset abi antakse enim 
puudustkannatavatele isikutele tasuta.

4. Toidu- ja materiaalset abi antakse enim 
puudustkannatavatele isikutele eranditult
tasuta.

Or. en

Muudatusettepanek 425
Emer Costello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Sellist materiaalset abi antakse enim 
puudustkannatavatele isikutele tasuta.

4. Toidu- ja materiaalset abi antakse enim 
puudustkannatavatele isikutele üldiselt 
tasuta. Kui see on rakenduskava raames 
ette nähtud, võivad programmi 
partnerorganisatsioonid nõuda 
abisaajatelt toiduainete või tarbekaupade 
eest sümboolse tasu maksmist.

Or. en
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Muudatusettepanek 426
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Sellist materiaalset abi antakse enim 
puudustkannatavatele isikutele tasuta.

4. Sellist toidu- ja/või materiaalset abi 
antakse enim puudustkannatavatele 
isikutele üldiselt tasuta. Kui selline enim 
puuduskannatavatele isikutele antav 
toidu- ja/või materiaalse abi eesmärgiks 
on ka integreerimine või sotsiaalne 
rehabiliteerimine, siis võidakse lõplikelt 
abisaajatelt küsida sümboolset tasu, mis ei 
ole rohkem kui 10 % turuhinnast.

Or. fr

Muudatusettepanek 427
Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Toiminguid, milleks saadakse toetust 
abifondilt, ei toetata muudest liidu 
vahenditest.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Euroopa abiprogramm enim puudustkannatavate isikute jaoks (FEAD) laiendab 
partnerorganisatsioonide poolt täidetavate ülesannete mahtu. Seetõttu tuleb nende 
rahastamisel tagada maksimaalne paindlikkus.

Muudatusettepanek 428
Marije Cornelissen
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Toiminguid, milleks saadakse toetust 
abifondilt, ei toetata muudest liidu 
vahenditest.

5. Toiminguid, milleks saadakse toetust 
abifondilt, ei toetata muudest liidu 
vahenditest. Toetusaajad peavad saama 
siiski kasutada tõhusalt ja optimaalselt 
Euroopa fonde, näiteks Euroopa 
Sotsiaalfondi, et võtta täiendavaid 
meetmeid, mille eesmärk on tegelda 
vaesuse leevendamise ja sotsiaalse 
kaasamisega, vältides samas 
topeltrahastamist. 

Or. en

Muudatusettepanek 429
Csaba Őry

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) hüvitamine ühikuhindade alusel; välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 430
Kinga Göncz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 431
Csaba Őry

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kindlasummaline rahastamine, mille 
korral kohaldatakse ühe või mitme 
konkreetse kulukategooria suhtes 
protsendimäära.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 432
Kinga Göncz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kindlasummaline rahastamine, mille 
korral kohaldatakse ühe või mitme 
konkreetse kulukategooria suhtes 
protsendimäära.

(d) hanke korraldamise eelrahastamisena
kindlasummaline rahastamine, mille korral 
kohaldatakse ühe või mitme konkreetse 
kulukategooria suhtes protsendimäära.

Or. en

Muudatusettepanek 433
Csaba Őry

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud vorme võib 
kombineerida üksnes selliselt, et eri 
kulukategooriate või toimingu eri 
etappide jaoks kasutatakse eri 

välja jäetud
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toetusvorme.

Or. en

Muudatusettepanek 434
Csaba Őry

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 1 punktides b, c ja d osutatud 
kulud määratakse kindlaks alljärgneva 
põhjal:

välja jäetud

(a) aus, õiglane ja kontrollitav 
arvutusmeetod, mis põhineb järgmisel:
i) statistilised andmed või muu objektiivne 
teave; või
ii) toetusesaajate varasemat tegevust 
puudutavad kontrollitud andmed või 
nende tavapärane kuluarvestustavade 
rakendamine;
(b) meetodid ja vastavad ühikukulud, 
ühekordsed summad ja kindlad 
toetusmäärad, mida kohaldatakse sama 
tüüpi toimingute ja toetusesaajatega 
seotud toetuseskeemide suhtes, mida 
rahastab täielikult asjaomane liikmesriik;
(c) käesoleva määrusega kehtestatud 
määrad;
(d) juhul kui avaliku sektori toetus ei 
ületa 100 000 eurot, iga üksikjuhtumi 
puhul eraldi tehtud arvutused, lähtudes 
korraldusasutusega eelnevalt 
kokkulepitud esialgsest eelarvest.

Or. en

Muudatusettepanek 435
Csaba Őry
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. VI jaotise kohaldamisel loetakse lõike 1 
punktides b, c ja d osutatud vormis 
arvestatud summad toetusesaaja poolt 
kantud ja tasutud abikõlblikeks kuludeks.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 436
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kodutute või laste jaoks toiduainete ja
isiklikuks kasutuseks mõeldud 
esmatarbekaupade ostukulud;

(a) toiduainete ostukulud;

Or. fi

Muudatusettepanek 437
Frédéric Daerden

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kodutute või laste jaoks toiduainete ja 
isiklikuks kasutuseks mõeldud 
esmatarbekaupade ostukulud;

(a) lõplike abisaajate jaoks toiduainete ja 
isiklikuks kasutuseks mõeldud 
esmatarbekaupade ostukulud;

Or. fr
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Muudatusettepanek 438
Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kodutute või laste jaoks toiduainete ja 
isiklikuks kasutuseks mõeldud 
esmatarbekaupade ostukulud;

(a) lõplike abisaajate jaoks toiduainete ja 
isiklikuks kasutuseks mõeldud 
esmatarbekaupade ostukulud;

Or. pt

Muudatusettepanek 439
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kodutute või laste jaoks toiduainete ja 
isiklikuks kasutuseks mõeldud 
esmatarbekaupade ostukulud;

(a) lõplike abisaajate jaoks toiduainete ja 
isiklikuks kasutuseks mõeldud 
esmatarbekaupade ostukulud;

Or. fr

Muudatusettepanek 440
Sylvie Guillaume

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kodutute või laste jaoks toiduainete ja
isiklikuks kasutuseks mõeldud 
esmatarbekaupade ostukulud;

(a) puudustkannatavate isikute jaoks 
isiklikuks kasutuseks mõeldud toiduainete
ostukulud;

Or. fr
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Muudatusettepanek 441
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kodutute või laste jaoks toiduainete ja 
isiklikuks kasutuseks mõeldud 
esmatarbekaupade ostukulud;

(a) abisaajate jaoks toiduainete ja 
isiklikuks kasutuseks mõeldud 
esmatarbekaupade ostukulud;

Or. en

Muudatusettepanek 442
Sergio Gutiérrez Prieto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kodutute või laste jaoks toiduainete ja 
isiklikuks kasutuseks mõeldud 
esmatarbekaupade ostukulud;

(a) enim puudustkannatavate isikute jaoks 
toiduainete ja isiklikuks kasutuseks 
mõeldud esmatarbekaupade ostukulud;

Or. es

Muudatusettepanek 443
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kodutute või laste jaoks toiduainete ja 
isiklikuks kasutuseks mõeldud 
esmatarbekaupade ostukulud;

(a) enim puudustkannatavate isikute jaoks 
toiduainete ja isiklikuks kasutuseks 
mõeldud esmatarbekaupade ostukulud;

Or. fr
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Muudatusettepanek 444
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kodutute või laste jaoks toiduainete ja 
isiklikuks kasutuseks mõeldud 
esmatarbekaupade ostukulud;

(a) lõplike abisaajate jaoks toiduainete ja 
isiklikuks kasutuseks mõeldud 
esmatarbekaupade ostukulud;

Or. fr

Muudatusettepanek 445
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) juhul kui toiduaineid ostab avaliku 
sektori asutus ja annab need 
partnerorganisatsioonidele, siis toiduainete 
partnerorganisatsioonile kuuluvasse 
hoiukohta transportimise kulud, mida 
arvutatakse kindla määrana, mis on 1 % 
punktis a osutatud ostukuludest;

Or. fi

Muudatusettepanek 446
Frédéric Daerden

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) juhul kui toiduaineid või 
esmatarbekaupu kodututele ja lastele

(b) juhul kui toiduaineid või 
esmatarbekaupu lõplikele abisaajatele
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isiklikuks tarbimiseks ostab avaliku sektori 
asutus ja annab need 
partnerorganisatsioonidele, siis toiduainete 
ja tarbekaupade partnerorganisatsioonile 
kuuluvasse hoiukohta transportimise kulud, 
mida arvutatakse kindla määrana, mis on 
1 % punktis a osutatud ostukuludest;

isiklikuks tarbimiseks ostab avaliku sektori 
asutus ja annab need 
partnerorganisatsioonidele, siis toiduainete 
ja tarbekaupade partnerorganisatsioonile 
kuuluvasse hoiukohta transportimise kulud, 
mida arvutatakse kindla määrana, mis on 
1 % punktis a osutatud ostukuludest;

Or. fr

Muudatusettepanek 447
Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

juhul kui toiduaineid või esmatarbekaupu 
lõplikele abisaajatele isiklikuks 
tarbimiseks ostab avaliku sektori asutus ja 
annab need partnerorganisatsioonidele, siis 
toiduainete ja tarbekaupade 
partnerorganisatsioonile kuuluvasse 
hoiukohta transportimise kulud, mida 
arvutatakse kindla määrana, mis on 1 % 
punktis a osutatud ostukuludest;

Or. pt

Muudatusettepanek 448
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) juhul kui toiduaineid või 
esmatarbekaupu kodututele ja lastele
isiklikuks tarbimiseks ostab avaliku sektori 
asutus ja annab need 
partnerorganisatsioonidele, siis toiduainete 
ja tarbekaupade partnerorganisatsioonile 

(b) juhul kui toiduaineid või 
esmatarbekaupu lõplikele abisaajatele
isiklikuks tarbimiseks ostab avaliku sektori 
asutus ja annab need 
partnerorganisatsioonidele, siis toiduainete 
ja tarbekaupade partnerorganisatsioonile 
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kuuluvasse hoiukohta transportimise kulud, 
mida arvutatakse kindla määrana, mis on 
1 % punktis a osutatud ostukuludest;

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

Or. fr

Muudatusettepanek 449
Sylvie Guillaume

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) juhul kui toiduaineid 
puudustkannatavatele isikutele isiklikuks 
tarbimiseks ostab avaliku sektori asutus ja 
annab need partnerorganisatsioonidele, siis 
toiduainete partnerorganisatsioonile 
kuuluvasse hoiukohta transportimise kulud, 
mida arvutatakse kindla määrana, mis on 
1 % punktis a osutatud ostukuludest;

Or. fr

Muudatusettepanek 450
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) juhul kui toiduaineid või 
esmatarbekaupu lõplikele abisaajatele
isiklikuks tarbimiseks ostab avaliku sektori 
asutus ja annab need 
partnerorganisatsioonidele, siis toiduainete 
ja tarbekaupade partnerorganisatsioonile 
kuuluvasse hoiukohta transportimise kulud, 
mida arvutatakse kindla määrana, mis on 
1 % punktis a osutatud ostukuludest;
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Or. en

Muudatusettepanek 451
Sergio Gutiérrez Prieto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 452
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) juhul kui toiduaineid või 
esmatarbekaupu lõplikele abisaajatele
isiklikuks tarbimiseks ostab avaliku sektori 
asutus ja annab need 
partnerorganisatsioonidele, siis toiduainete 
ja tarbekaupade partnerorganisatsioonile 
kuuluvasse hoiukohta transportimise kulud, 
mida arvutatakse kindla määrana, mis on 
1 % punktis a osutatud ostukuludest;

Or. fr
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Muudatusettepanek 453
Csaba Őry

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) partnerorganisatsioonile tekkinud 
haldus, transpordi ja hoiustamiskulud, 
mida arvutatakse kindla määrana, mis on 
5 % punktis a osutatud ostukuludest;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 454
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt q

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) partnerorganisatsioonile tekkinud 
haldus, transpordi ja hoiustamiskulud, 
mida arvutatakse kindla määrana, mis on 5 
% punktis a osutatud ostukuludest;

(c) partnerorganisatsioonile tekkinud 
haldus-, transpordi ja hoiustamiskulud, 
mida arvutatakse kindla määrana, mis on 7 
% punktis a osutatud ostukuludest või 
partnerorganisatsiooni taotluse korral 
kuni tegelikult tekkinud ja tasutud 
abikõlblike kuludeni;

Or. en

Muudatusettepanek 455
Marije Cornelissen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) avaliku sektori asutuste või 
partnerorganisatsioonide kaetud kulud, 
mille eesmärk on tugevdada kohalikke 
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toidutarneahelaid;

Or. en

Muudatusettepanek 456
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) partnerorganisatsiooni kantud ja 
deklareeritud kulud otsese materiaalse abi
osutamisel enim puudustkannatavate 
isikutele sotsiaalse kaasamise alase 
tegevuse raames; kulusid arvutatakse 
kindla määrana, mis on 5 % punktis a 
osutatud ostukuludest;

(d) partnerorganisatsiooni kantud ja 
deklareeritud kulud otsese toiduabi
osutamisel enim puudustkannatavate 
isikutele sotsiaalse kaasamise alase 
tegevuse raames; kulusid arvutatakse 
kindla määrana, mis on 5 % punktis a 
osutatud ostukuludest;

Or. fi

Muudatusettepanek 457
Sylvie Guillaume

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) partnerorganisatsiooni kantud ja 
deklareeritud kulud otsese materiaalse abi 
osutamisel enim puudustkannatavate 
isikutele sotsiaalse kaasamise alase 
tegevuse raames; kulusid arvutatakse 
kindla määrana, mis on 5 % punktis a 
osutatud ostukuludest;

(d) partnerorganisatsiooni kantud ja 
deklareeritud kulud otsese materiaalse abi 
osutamisel puudustkannatavate isikutele 
sotsiaalse kaasamise alase tegevuse 
raames; kulusid arvutatakse kindla 
määrana, mis on 5 % punktis a osutatud 
ostukuludest;

Or. fr

Muudatusettepanek 458
Marije Cornelissen
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) partnerorganisatsiooni kantud ja 
deklareeritud kulud otsese materiaalse abi 
osutamisel enim puudustkannatavate 
isikutele sotsiaalse kaasamise alase 
tegevuse raames; kulusid arvutatakse 
kindla määrana, mis on 5 % punktis a 
osutatud ostukuludest;

(d) partnerorganisatsiooni kantud ja 
deklareeritud kulud otsese materiaalse abi 
osutamisel enim puudustkannatavate 
isikutele sotsiaalse kaasamise alase 
tegevuse raames; kulusid arvutatakse 
kindla määrana, mis on 7 % punktis a 
osutatud ostukuludest või nende soovi 
korral kuni tegelikult kantud ja makstud 
abikõlblikud kulud;

Or. en

Muudatusettepanek 459
Danuta Jazłowiecka

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) tagastamisele mittekuuluv 
käibemaks.

Or. pl

Muudatusettepanek 460
Sari Essayah

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kasutatud kaupadega seotud kulud; välja jäetud

Or. fi
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Muudatusettepanek 461
Marije Cornelissen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kasutatud kaupadega seotud kulud; välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 462
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kasutatud kaupadega seotud kulud; välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 463
Csaba Őry

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriikide algatusel võib 
rakenduskava 4 % piires abifondi iga-
aastastest vahenditest rahastada käesoleva 
määruse rakendamiseks vajalikke 
ettevalmistus-, seire-, haldus-, tehnilise 
abi, auditeerimis-, teavitamis-, kontrolli-
ja hindamismeetmeid. Abifond võib 
rahastada ka partnerorganisatsioonide 
suutlikkuse suurendamise ja tehnilise abi 
meetmeid.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 464
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 26 välja jäetud
Liikmesriikide juhtimis- ja 
kontrollisüsteemide üldpõhimõtted
Juhtimis- ja kontrollisüsteemidega 
nähakse ette:
(a) iga juhtimis- ja kontrolliorgani 
ülesannete kirjeldus ja nende ülesannete 
asutusesisene jaotus;
(b) vastavus selliste organite omavaheliste 
ja organisiseste ülesannete lahususe 
põhimõttele;
(c) deklareeritud kulude õigsuse ja 
korrapärasuse tagamise kord;
(d) raamatupidamis- ja finantsandmete 
ning näitajaid käsitlevate andmete 
salvestamise, edastamise, järelevalve ja 
finantsaruandluse süsteemid 
elektroonilisel kujul;
(e) aruandlus- ja järelevalvesüsteemid, 
kui vastutav asutus usaldab ülesannete 
täitmise mõnele teisele organile;
(f) juhtimis- ja kontrollisüsteemide 
toimimise auditeerimise kord;
(g) piisava kontrolljälje tagamise 
süsteemid ja menetlused;
(h) eeskirjade eiramise, sealhulgas pettuse 
ja põhjendamatult makstud summade 
ning kogunenud intressi tagasinõudmise, 
ennetamine, avastamine ja parandamine.

Or. fr
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Selgitus

Vastavalt käesoleva määruse artiklile 27 viivad liikmesriigid läbi asjakohaseid haldus- ja 
füüsilisi kontrolle ning kehtestavad eeskirjade eiramise korral sanktsioonid, et tagada 
rakenduskavade nõuetekohane rakendamine.

Muudatusettepanek 465
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõik -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Liikmesriigid nimetavad rakenduskava 
jaoks Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide korraldusasutuse, 
sertifitseerimisasutuse ja funktsionaalselt 
sõltumatu auditeerimisasutuse.

Or. en

Muudatusettepanek 466
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 27 välja jäetud
Liikmesriikide kohustused
1. Liikmesriigid täidavad juhtimise, 
kontrollimise ja auditeerimisega seotud 
kohustusi ning võtavad enda kanda 
finantsmääruses ja käesolevas määruses 
sätestatud ühise juhtimise eeskirjadest 
tuleneva vastutusala. Vastavalt ühise 
juhtimise põhimõttele vastutavad 
liikmesriigid rakenduskavade juhtimise ja 
kontrolli eest.
2. Liikmesriigid ennetavad, avastavad ja 
kõrvaldavad eeskirjade eiramisi ning 
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nõuavad sisse liigselt makstud summad 
koos hilinenud maksete viivistega. Nad 
teatavad eeskirjade eiramisest komisjonile 
ning hoiavad komisjoni kursis haldus- ja 
kohtumenetluste käiguga.
Kui toetusesaajale alusetult makstud 
summasid ei ole võimalik sisse nõuda ja 
selle põhjuseks on liikmesriigi viga või 
hooletus, vastutab liikmesriik asjaomaste 
summade liidu üldeelarvesse 
tagasimaksmise eest.
Komisjonile antakse volitus võtta 
artikli 59 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, milles sätestatakse eeskirjad 
käesolevas lõikes sätestatud liikmesriikide 
kohustuste kohta.
3. Liikmesriigid kehtestavad ja 
rakendavad korra, mille kohaselt kaebusi, 
mis puudutavad abifondist 
kaasrahastatavate toimingute valimist või 
rakendamist kontrollitakse ja 
lahendatakse sõltumatult. Liikmesriigid 
teatavad taoliste kontrollide tulemustest 
komisjonile, kui komisjon seda taotleb.
4. Kogu liikmesriikide ja komisjoni 
vaheline ametlik teabevahetus toimub 
elektroonilise andmevahetussüsteemi 
kaudu, mis luuakse komisjoni poolt 
rakendusaktidega kehtestatavate 
tingimuste alusel. Nimetatud 
rakendusaktid võetakse vastu artikli 60 
lõikes 3 osutatud kontrollimenetluse 
kohaselt.

Or. fr

Muudatusettepanek 467
Sergio Gutiérrez Prieto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid täidavad juhtimise, 
kontrollimise ja auditeerimisega seotud 
kohustusi ning võtavad enda kanda 
finantsmääruses ja käesolevas määruses 
sätestatud ühise juhtimise eeskirjadest 
tuleneva vastutusala. Vastavalt ühise 
juhtimise põhimõttele vastutavad 
liikmesriigid rakenduskavade juhtimise ja 
kontrolli eest.

1. Liikmesriigid täidavad koostöös 
kaasatud kodanikuorganisatsioonidega
juhtimise, kontrollimise ja auditeerimisega 
seotud kohustusi ning võtavad enda kanda 
finantsmääruses ja käesolevas määruses 
sätestatud ühise juhtimise eeskirjadest 
tuleneva vastutusala. Vastavalt ühise 
juhtimise põhimõttele vastutavad 
liikmesriigid rakenduskavade juhtimise ja 
kontrolli eest.

Or. es

Muudatusettepanek 468
Sergio Gutiérrez Prieto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid kehtestavad ja rakendavad 
korra, mille kohaselt kaebusi, mis 
puudutavad abifondist kaasrahastatavate
toimingute valimist või rakendamist 
kontrollitakse ja lahendatakse sõltumatult. 
Liikmesriigid teatavad taoliste kontrollide 
tulemustest komisjonile, kui komisjon seda 
taotleb.

3. Liikmesriigid kehtestavad ja rakendavad 
korra, mille kohaselt kaebusi, mis 
puudutavad abifondist rahastatavate
toimingute valimist või rakendamist 
kontrollitakse ja lahendatakse sõltumatult. 
Liikmesriigid teatavad taoliste kontrollide 
tulemustest komisjonile, kui komisjon seda 
taotleb.

Or. es

Muudatusettepanek 469
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Artikkel 28 välja jäetud
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Juhtimis- ja kontrolliasutuste määramine 
ja nende töö korraldus
1. Liikmesriik määrab korraldusasutuseks 
riikliku avaliku sektori asutuse.
2. Liikmesriik määrab 
sertifitseerimisasutuseks riikliku avaliku 
sektori asutuse, ilma et see piiraks lõike 3 
kohaldamist.
3. Liikmesriik võib määrata 
korraldusasutuse, mis täidab ka 
sertifitseerimisasutuse ülesandeid.
4. Liikmesriik määrab 
auditeerimisasutuseks korraldus- ja 
sertifitseerimisasutusest täielikult 
sõltumatu riikliku avaliku sektori asutuse.
5. Vajaduse korral ja tingimusel, et 
järgitakse ülesannete lahususe põhimõtet, 
võivad korraldusasutus, 
sertifitseerimisasutus ja 
auditeerimisasutus kuuluda samasse 
avaliku sektori asutusse.
6. Liikmesriik võib määrata ühe või mitu 
vahendusasutust, mis täidavad teatavaid 
korraldus- või sertifitseerimisasutuse 
ülesandeid selle asutuse vastutusel. 
Korraldus- või sertifitseerimis- ja 
vahendusasutuste vastavasisulised 
omavahelised kokkulepped vormistatakse 
ametlikult kirjaliku dokumendina.
7. Liikmesriik või korraldusasutus võib 
usaldada rakenduskava mõne osa 
haldamise vahendusasutusele; selleks 
sõlmitakse vahendusasutuse ja 
liikmesriigi või korraldusasutuse vahel 
kirjalik leping. Vahendusasutus esitab 
tagatise enda maksevõime kohta ja 
pädevuse kohta nii asjaomases 
valdkonnas kui ka haldus- ja 
finantsjuhtimise alal.
8. Liikmesriik sätestab kirjalikult 
eeskirjad, millega reguleeritakse tema 
suhteid korraldus-, sertifitseerimis- ja 
auditeerimisasutustega, nende asutuste 
omavahelisi suhteid ning nende suhteid 
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komisjoniga.

Or. fr

Muudatusettepanek 470
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Artikkel 28 välja jäetud
Juhtimis- ja kontrolliasutuste määramine 
ja nende töö korraldus
1. Liikmesriik määrab korraldusasutuseks 
riikliku avaliku sektori asutuse.
2. Liikmesriik määrab 
sertifitseerimisasutuseks riikliku avaliku 
sektori asutuse, ilma et see piiraks lõike 3 
kohaldamist.
3. Liikmesriik võib määrata 
korraldusasutuse, mis täidab ka 
sertifitseerimisasutuse ülesandeid.
4. Liikmesriik määrab 
auditeerimisasutuseks korraldus- ja 
sertifitseerimisasutusest täielikult 
sõltumatu riikliku avaliku sektori asutuse.
5. Vajaduse korral ja tingimusel, et 
järgitakse ülesannete lahususe põhimõtet, 
võivad korraldusasutus, 
sertifitseerimisasutus ja 
auditeerimisasutus kuuluda samasse 
avaliku sektori asutusse.
6. Liikmesriik võib määrata ühe või mitu 
vahendusasutust, mis täidavad teatavaid 
korraldus- või sertifitseerimisasutuse 
ülesandeid selle asutuse vastutusel. 
Korraldus- või sertifitseerimis- ja 
vahendusasutuste vastavasisulised 
omavahelised kokkulepped vormistatakse 
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ametlikult kirjaliku dokumendina.
7. Liikmesriik või korraldusasutus võib 
usaldada rakenduskava mõne osa 
haldamise vahendusasutusele; selleks 
sõlmitakse vahendusasutuse ja 
liikmesriigi või korraldusasutuse vahel 
kirjalik leping. Vahendusasutus esitab 
tagatise enda maksevõime kohta ja 
pädevuse kohta nii asjaomases 
valdkonnas kui ka haldus- ja 
finantsjuhtimise alal.
8. Liikmesriik sätestab kirjalikult 
eeskirjad, millega reguleeritakse tema 
suhteid korraldus-, sertifitseerimis- ja 
auditeerimisasutustega, nende asutuste 
omavahelisi suhteid ning nende suhteid 
komisjoniga.

Or. fr

Selgitus

Vastavalt käesoleva määruse artiklile 27 viivad liikmesriigid läbi asjakohaseid haldus- ja 
füüsilisi kontrolle ning kehtestavad eeskirjade eiramise korral sanktsioonid, et tagada 
rakenduskavade nõuetekohane rakendamine.

Muudatusettepanek 471
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik määrab korraldusasutuseks 
riikliku avaliku sektori asutuse.

1. Liikmesriik määrab Euroopa struktuuri-
ja investeerimisfondi korraldusasutuseks 
riikliku avaliku sektori asutuse.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid vältima topeltstruktuuride loomist ja kasutama kõnealuse fondi 
juhtimiseks ja kontrolliks võimalikult palju olemasolevaid organeid.
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Muudatusettepanek 472
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik määrab 
sertifitseerimisasutuseks riikliku avaliku 
sektori asutuse, ilma et see piiraks lõike 3 
kohaldamist.

2. Liikmesriik määrab Euroopa struktuuri-
ja investeerimisfondi
sertifitseerimisasutuseks riikliku avaliku 
sektori asutuse, ilma et see piiraks lõike 3 
kohaldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 473
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriik võib määrata 
korraldusasutuse, mis täidab ka 
sertifitseerimisasutuse ülesandeid.

3. Liikmesriik võib määrata Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondi
korraldusasutuse, mis täidab ka 
sertifitseerimisasutuse ülesandeid.

Or. en

Muudatusettepanek 474
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriik võib määrata ühe või mitu 
vahendusasutust, mis täidavad teatavaid 
korraldus- või sertifitseerimisasutuse 

6. Liikmesriik võib määrata ühe või mitu 
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondi
vahendusasutust, mis täidavad teatavaid 
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ülesandeid selle asutuse vastutusel. 
Korraldus- või sertifitseerimis- ja 
vahendusasutuste vastavasisulised 
omavahelised kokkulepped vormistatakse 
ametlikult kirjaliku dokumendina.

korraldus- või sertifitseerimisasutuse 
ülesandeid selle asutuse vastutusel. 
Korraldus- või sertifitseerimis- ja 
vahendusasutuste vastavasisulised 
omavahelised kokkulepped vormistatakse 
ametlikult kirjaliku dokumendina.

Or. en

Muudatusettepanek 475
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 [...] välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 476
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 [...] välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Vastavalt käesoleva määruse artiklile 27 viivad liikmesriigid läbi asjakohaseid haldus- ja 
füüsilisi kontrolle ning kehtestavad eeskirjade eiramise korral sanktsioonid, et tagada 
rakenduskavade nõuetekohane rakendamine.

Muudatusettepanek 477
Sergio Gutiérrez Prieto
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kontrollib, et kaasrahastatavad tooted 
on tarnitud ja teenused osutatud ning et 
toetusesaajad on deklareeritud kulud 
tasunud ning et kulud vastavad 
kohaldatavatele liidu ja riiklikele 
õigusnormidele, rakenduskavale ning 
toimingu toetuse tingimustele;

(a) kontrollib, et rahastatavad tooted on 
tarnitud ja teenused osutatud ning et 
toetusesaajad on deklareeritud kulud 
tasunud ning et kulud vastavad 
kohaldatavatele liidu ja riiklikele 
õigusnormidele, rakenduskavale ning 
toimingu toetuse tingimustele;

Or. es

Muudatusettepanek 478
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 [...] välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 479
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõik 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. pidada arvestust sissenõutud summade 
ning toimingu või rakenduskava kogu 
toetuse või selle osa tühistamise järel 
tühistatud summade kohta. Sissenõutud 
summad makstakse liidu üldeelarvesse
tagasi enne rakenduskava lõpetamist, 
arvates need maha kulude järgmisest 
eelarvestusest.

8. pidada arvestust sissenõutud summade 
ning toimingu või rakenduskava kogu 
toetuse või selle osa tühistamise järel 
tühistatud summade kohta. Sissenõutud 
summad makstakse fondi tagasi enne 
rakenduskava lõpetamist, arvates need 
maha kulude järgmisest eelarvestusest.



AM\928613ET.doc 55/80 PE506.148v01-00

ET

Or. fr

Muudatusettepanek 480
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Auditeerimisasutus tagab, et 
auditeeritakse haldus- ja 
kontrollisüsteeme, sobivat toiminguvalimit 
ning raamatupidamise aastaaruandeid.

välja jäetud

Komisjonile antakse volitus võtta 
artikli 59 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, milles sätestatakse tingimused, 
millele auditid peavad vastama.

Or. fr

Muudatusettepanek 481
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Artikkel 32 välja jäetud
Korraldus- ja sertifitseerimisasutuse 
määramise menetlus
1. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
korraldus- ja vajaduse korral 
sertifitseerimisasutuse määramisest kuue 
kuu jooksul rakenduskava vastuvõtmise 
otsuse tegemisest.
2. Lõikes 1 osutatud määramine põhineb 
auditiaruandel ja audiitori 
järeldusotsusel, mille koostab sõltumatu 
auditeerimisasutus, kes hindab juhtimis-
ja kontrollisüsteemi, sealhulgas 
vahendusasutuste rolli selles, ning 
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süsteemi vastavust artiklitele 26, 27, 29 ja 
30 kooskõlas sisekeskkonda, 
kontrollimeetmeid, teavet ja 
kommunikatsiooni ning järelevalvet 
puudutavate kriteeriumidega, mis 
komisjon on delegeeritud õigusaktidega 
kehtestanud vastavalt artiklile 59.
3. Sõltumatu auditeerimisasutus teeb oma 
tööd, võttes arvesse rahvusvaheliselt 
tunnustatud auditeerimisstandardeid.
4. Liikmesriigid võivad otsustada, et 
käesoleva määruse kohaldamisel loetakse 
määratuks korraldusasutus või 
sertifitseerimisasutus, mis on määratud 
ESFi kaasrahastatava rakenduskava 
teostamiseks määruse (EL) nr 
[vaesusevastast võitlust käsitlev määrus] 
alusel.
Komisjon võib kahe kuu jooksul lõikes 1 
osutatud teatise kättesaamisest taotleda 
sõltumatu auditeerimisorgani aruannet ja 
järeldusotsust ning juhtimis- ja 
kontrollisüsteemi kirjeldust.
Komisjon võib teha tähelepanekuid kahe 
kuu jooksul dokumentide kättesaamisest.
5. Liikmesriik teostab määratud asutuse 
järelevalvet ja tühistab tema määramise 
ametliku otsusega, kui ei täideta enam üht 
või enamat lõikes 2 osutatud kriteeriumi, 
välja arvatud juhul, kui katseaja jooksul, 
mille liikmesriik määrab sõltuvalt 
probleemi tõsidusest, võtab asutus 
vajalikke parandusmeetmeid. Liikmesriik 
teatab komisjonile viivitamata igast 
juhust, mil ta kehtestab määratud 
asutusele katseaja või otsustab määramise 
tühistada.

Or. fr

Muudatusettepanek 482
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Artikkel 32 välja jäetud
Korraldus- ja sertifitseerimisasutuse 
määramise menetlus
1. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
korraldus- ja vajaduse korral 
sertifitseerimisasutuse määramisest kuue 
kuu jooksul rakenduskava vastuvõtmise 
otsuse tegemisest.
2. Lõikes 1 osutatud määramine põhineb 
auditiaruandel ja audiitori 
järeldusotsusel, mille koostab sõltumatu 
auditeerimisasutus, kes hindab juhtimis-
ja kontrollisüsteemi, sealhulgas 
vahendusasutuste rolli selles, ning 
süsteemi vastavust artiklitele 26, 27, 29 ja 
30 kooskõlas sisekeskkonda, 
kontrollimeetmeid, teavet ja 
kommunikatsiooni ning järelevalvet 
puudutavate kriteeriumidega, mis 
komisjon on delegeeritud õigusaktidega 
kehtestanud vastavalt artiklile 59.
3. Sõltumatu auditeerimisasutus teeb oma 
tööd, võttes arvesse rahvusvaheliselt 
tunnustatud auditeerimisstandardeid.
4. Liikmesriigid võivad otsustada, et 
käesoleva määruse kohaldamisel loetakse 
määratuks korraldusasutus või 
sertifitseerimisasutus, mis on määratud 
ESFi kaasrahastatava rakenduskava 
teostamiseks määruse (EL) nr 
[vaesusevastast võitlust käsitlev määrus] 
alusel.
Komisjon võib kahe kuu jooksul lõikes 1 
osutatud teatise kättesaamisest taotleda 
sõltumatu auditeerimisorgani aruannet ja 
järeldusotsust ning juhtimis- ja 
kontrollisüsteemi kirjeldust.
Komisjon võib teha tähelepanekuid kahe 
kuu jooksul dokumentide kättesaamisest.
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5. Liikmesriik teostab määratud asutuse 
järelevalvet ja tühistab tema määramise 
ametliku otsusega, kui ei täideta enam üht 
või enamat lõikes 2 osutatud kriteeriumi, 
välja arvatud juhul, kui katseaja jooksul, 
mille liikmesriik määrab sõltuvalt 
probleemi tõsidusest, võtab asutus 
vajalikke parandusmeetmeid. Liikmesriik 
teatab komisjonile viivitamata igast 
juhust, mil ta kehtestab määratud 
asutusele katseaja või otsustab määramise 
tühistada.

Or. fr

Selgitus

Vastavalt käesoleva määruse artiklile 27 viivad liikmesriigid läbi asjakohaseid haldus- ja 
füüsilisi kontrolle ning kehtestavad eeskirjade eiramise korral sanktsioonid, et tagada 
rakenduskavade nõuetekohane rakendamine.

Muudatusettepanek 483
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
korraldus- ja vajaduse korral 
sertifitseerimisasutuse määramisest kuue 
kuu jooksul rakenduskava vastuvõtmise 
otsuse tegemisest.

1. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondi
korraldus- ja vajaduse korral 
sertifitseerimisasutuse määramisest kuue 
kuu jooksul rakenduskava vastuvõtmise 
otsuse tegemisest.

Or. en

Muudatusettepanek 484
Sergio Gutiérrez Prieto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 4 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Liikmesriigid võivad otsustada, et 
käesoleva määruse kohaldamisel loetakse 
määratuks korraldusasutus või 
sertifitseerimisasutus, mis on määratud 
ESFi kaasrahastatava rakenduskava 
teostamiseks määruse (EL) nr 
[vaesusevastast võitlust käsitlev määrus] 
alusel.

Liikmesriigid võivad otsustada, et 
käesoleva määruse kohaldamisel loetakse 
määratuks korraldusasutus või 
sertifitseerimisasutus, mis on määratud 
ESFi rahastatava rakenduskava 
teostamiseks määruse (EL) nr 
[vaesusevastast võitlust käsitlev määrus] 
alusel.

Or. es

Muudatusettepanek 485
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 [...] välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 486
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 [...] välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Vastavalt käesoleva määruse artiklile 27 viivad liikmesriigid läbi asjakohaseid haldus- ja 
füüsilisi kontrolle ning kehtestavad eeskirjade eiramise korral sanktsioonid, et tagada 
rakenduskavade nõuetekohane rakendamine.
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Muudatusettepanek 487
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib liikmesriigilt nõuda 
abifondist rahastatavate toimingute valiku 
või rakendamise või juhtimis- ja 
kontrollisüsteemi toimimise kohta 
komisjonile esitatud kaebuse kontrollimist.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. fr

Muudatusettepanek 488
Sergio Gutiérrez Prieto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib liikmesriigilt nõuda 
abifondist rahastatavate toimingute valiku 
või rakendamise või juhtimis- ja 
kontrollisüsteemi toimimise kohta 
komisjonile esitatud kaebuse kontrollimist.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. es

Muudatusettepanek 489
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Artikkel 34 välja jäetud
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Koostöö auditeerimisasutustega
1. Komisjon teeb auditeerimisasutustega 
koostööd nende auditeerimiskavade ja -
meetodite koordineerimiseks ning annab 
neile viivitamata teada juhtimis- ja 
kontrollisüsteemide auditite tulemustest.
2. Komisjon ja auditeerimisasutus 
kohtuvad korrapäraselt ning vähemalt 
kord aastas, kui ei ole lepitud kokku 
teisiti, et tutvuda iga-aastase 
kontrolliaruande ja auditiarvamuse ja 
auditistrateegiaga ning vahetada 
arvamusi juhtimis- ja kontrollisüsteemide 
täiustamisega seotud küsimustes.

Or. fr

Muudatusettepanek 490
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Artikkel 34 välja jäetud
Koostöö auditeerimisasutustega
1. Komisjon teeb auditeerimisasutustega 
koostööd nende auditeerimiskavade ja -
meetodite koordineerimiseks ning annab 
neile viivitamata teada juhtimis- ja 
kontrollisüsteemide auditite tulemustest.
2. Komisjon ja auditeerimisasutus 
kohtuvad korrapäraselt ning vähemalt 
kord aastas, kui ei ole lepitud kokku 
teisiti, et tutvuda iga-aastase 
kontrolliaruande ja auditiarvamuse ja 
auditistrateegiaga ning vahetada 
arvamusi juhtimis- ja kontrollisüsteemide 
täiustamisega seotud küsimustes.

Or. fr
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Selgitus

Vastavalt käesoleva määruse artiklile 27 viivad liikmesriigid läbi asjakohaseid haldus- ja 
füüsilisi kontrolle ning kehtestavad eeskirjade eiramise korral sanktsioonid, et tagada 
rakenduskavade nõuetekohane rakendamine.

Muudatusettepanek 491
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 27 a
1. Liikmesriigid täidavad juhtimise, 
kontrollimise ja auditeerimisega seotud 
kohustusi ning võtavad enda kanda 
finantsmääruses ja käesolevas määruses 
sätestatud ühise juhtimise eeskirjadest 
tuleneva vastutusala.
2. Liikmesriigid ennetavad, avastavad ja 
kõrvaldavad eeskirjade eiramisi ning 
nõuavad sisse liigselt makstud summad 
koos hilinenud maksete viivistega.
3. Liikmesriigid kehtestavad ja 
rakendavad korra, mille kohaselt kaebusi, 
mis puudutavad abifondist 
kaasrahastatavate toimingute valimist või 
rakendamist kontrollitakse ja 
lahendatakse sõltumatult.

Or. fr

Selgitus

Liikmesriigid peavad viima läbi asjakohaseid haldus- ja füüsilisi kontrolle ning kehtestama 
sanktsioonid eeskirjade eiramise korral, et tagada rakenduskavade rakendamine 
kohaldatavate meetmete kohaselt.

Muudatusettepanek 492
Marian Harkin
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Maksed tehakse eel- ja vahemaksetena, 
vajaduse korral aastabilansi maksena ning 
lõppmaksena.

2. Maksed tehakse piisavate eel- ja 
vahemaksetena, vajaduse korral 
aastabilansi maksena ning lõppmaksena.

Or. en

Muudatusettepanek 493
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon hüvitab vahemaksetena 90 %
summast, mis saadakse, kui maksetaotlusse 
kantud avaliku sektori abikõlblikele 
kuludele kohaldatakse rakenduskava 
vastuvõtmise otsuses sätestatud 
kaasrahastamise määra. Aastabilanss 
määratakse kooskõlas artikli 47 lõikega 2.

1. Komisjon hüvitab vahemaksetena 100 %
summast, mis saadakse, kui maksetaotlusse 
kantud avaliku sektori abikõlblikele 
kuludele kohaldatakse rakenduskava 
vastuvõtmise otsuses sätestatud 
kaasrahastamise määra. Aastabilanss 
määratakse kooskõlas artikli 47 lõikega 2.

Or. en

Muudatusettepanek 494
Sergio Gutiérrez Prieto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon hüvitab vahemaksetena 90 % 
summast, mis saadakse, kui 
maksetaotlusse kantud avaliku sektori 
abikõlblikele kuludele kohaldatakse 
rakenduskava vastuvõtmise otsuses 
sätestatud kaasrahastamise määra. 

välja jäetud
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Aastabilanss määratakse kooskõlas artikli 
47 lõikega 2.

Or. es

Muudatusettepanek 495
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Korraldusasutus tagab, et 
partnerorganisatsioonidest toetusesaajad 
saavad toetust rahavoona, mis võimaldab 
neil oma toiminguid nõuetekohaselt läbi 
viia.

1. Korraldusasutus tagab, et 
partnerorganisatsioonidest toetusesaajad 
saavad toetust rahavoona, mis võimaldab 
neil oma toiminguid nõuetekohaselt läbi 
viia, s.t et partnerorganisatsioonidele 
tagatakse programmide alustamisel 
eelrahastamine.

Or. en

Muudatusettepanek 496
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Vabade vahendite olemasolul teeb 
komisjon vahemaksed hiljemalt 60 päeva
jooksul pärast kuupäeva, mil maksetaotlus 
komisjonis registreeritakse.

5. Vabade vahendite olemasolul teeb 
komisjon vahemaksed hiljemalt 30 päeva
jooksul pärast kuupäeva, mil maksetaotlus 
komisjonis registreeritakse.

Or. pl

Selgitus

Programmi tõhusamaks täitmiseks tuleks lühendada vahendite liikumise tähtaega Euroopa 
Komisjoni kaudu 30 päevani.
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Muudatusettepanek 497
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Artikkel 43 välja jäetud
Maksetähtaja edasilükkamine
1. Volitatud eelarvevahendite käsutaja 
finantsmääruse tähenduses võib 
vahemakse nõude maksetähtaja 
maksimaalselt üheksaks kuuks edasi 
lükata järgmistel tingimustel:
(a) kui liikmesriigi või liidu 
auditeerimisasutuse andmetel on 
tõendeid, mis võimaldavad väita, et 
juhtimis- ja kontrollisüsteemi toimimises 
on märkimisväärseid puudusi;
(b) volitatud eelarvevahendite käsutaja 
peab korraldama täiendava kontrollimise 
pärast temani jõudnud teavet, et 
tõendatud kuluaruandes sisalduvad kulud 
on seotud eeskirjade eiramisega, millel on 
rängad rahalised tagajärjed;
(c) jäetakse esitamata üks artikli 45 
lõikes 1 nõutavatest dokumentidest.
2. Volitatud eelarvevahendite käsutaja 
võib piirata edasilükkamist nii, et see 
puudutab ainult kulude seda osa, mis on 
hõlmatud lõikes 1 osutatud asjaoludega 
seotud maksenõudega. Volitatud 
eelarvevahendite käsutaja teatab 
liikmesriigile ja korraldusasutusele 
viivitamata edasilükkamise põhjusest ja 
palub neil olukorda parandada. Volitatud 
eelarvevahendite käsutaja lõpetab 
edasilükkamise niipea, kui on võetud 
vajalikud meetmed.

Or. fr
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Muudatusettepanek 498
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Artikkel 44 välja jäetud
Maksete peatamine
1. Komisjon võib vahemaksed täielikult 
või osaliselt peatada järgmistel juhtudel:
(a) rakenduskava juhtimis- ja 
kontrollsüsteemis on suuri puudusi, mille 
suhtes ei ole rakendatud 
parandusmeetmeid;
(b) tõendatud kuluaruandes sisalduvad 
kulud on seotud eeskirjade eiramisega, 
millel on rängad rahalised tagajärjed, 
mida ei ole kõrvaldatud;
(c) liikmesriik ei ole rakendanud vajalikke 
meetmeid olukorra parandamiseks, mis 
on tinginud artikli 43 kohase 
edasilükkamise;
(d) järelevalvesüsteemi kvaliteedis ja 
usaldusväärsuses või andmetes näitajate 
kohta on suuri puudusi;
2. Komisjon võib otsustada 
rakendusaktide alusel peatada kõik 
vahemaksed või osa nendest pärast seda, 
kui ta on andnud liikmesriigile võimaluse 
esitada oma tähelepanekud.
3. Komisjon lõpetab kõikide või mõnede 
vahemaksete peatamise, kui liikmesriik on 
rakendanud peatamise lõpetamiseks 
vajalikud meetmed.

Or. fr

Muudatusettepanek 499
Sergio Gutiérrez Prieto
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) artikli 46 lõike 1 punktis a osutatud 
arvestuskannetes kirjendatud, toimingute 
rakendamisel kantud avaliku sektori 
abikõlblikke kulusid, millele kohaldatakse 
artiklis 18 määratletud 
kaasrahastamismäära;

(a) artikli 46 lõike 1 punktis a osutatud
arvestuskannetes kirjendatud, toimingute 
rakendamisel kantud avaliku sektori 
abikõlblikke kulusid;

Or. es

Muudatusettepanek 500
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 48 välja jäetud
Dokumentide kättesaadavus
1. Korraldusasutus tagab, et toiminguid 
puudutavad tõendavad dokumendid 
tehakse komisjonile ja Euroopa 
Kontrollikojale taotluse korral 
kättesaadavaks kolme aasta vältel. 
Kolmeaastane periood algab selle aasta 
31. detsembril, mil komisjon teeb 
raamatupidamisarvestuse heakskiitmise 
otsuse vastavalt artiklile 47, või hiljemalt 
lõppmaksete tasumise kuupäevast.
Kolmeaastane periood katkestatakse kas 
haldus- ja kohtumenetluste korral või 
komisjoni nõuetekohaselt põhjendatud 
taotluse alusel.
2. Dokumente säilitatakse kas 
originaalide või originaalide tõestatud 
koopiate kujul või üldtunnustatud 
andmekandjatel, sealhulgas 
originaaldokumentide elektrooniliste 
versioonide või üksnes elektroonilises 
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versioonis dokumentide kujul.
3. Dokumente säilitatakse kujul, mis 
võimaldab andmesubjekte tuvastada, 
ainult seni, kuni see on vajalik andmete 
kogumise või hilisema töötlemise 
eesmärkide jaoks.
4. Komisjonile antakse volitus võtta 
artikli 59 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, milles sätestatakse, milliseid 
andmekandjaid võib lugeda 
üldtunnustatuks.
5. Menetluse, millega tunnistatakse 
üldtunnustatud andmekandjatel 
säilitatavate dokumentide vastavust 
originaaldokumendile, näevad ette 
siseriiklikud ametiasutused ning see 
tagab, et säilitatavad versioonid on 
kooskõlas riiklike juriidiliste nõuetega ja 
neid saab auditeerimisel kasutada.
6. Kui dokumendid on olemas üksnes 
elektroonilisel kujul, peavad kasutatavad 
arvutisüsteemid vastama tunnustatud 
turvanormidele, mis tagavad säilitatavate 
dokumentide vastavuse riiklikele 
juriidilistele nõuetele ja võimaluse neid 
auditeerimisel kasutada.

Or. fr

Muudatusettepanek 501
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 48 välja jäetud
Dokumentide kättesaadavus
1. Korraldusasutus tagab, et toiminguid 
puudutavad tõendavad dokumendid 
tehakse komisjonile ja Euroopa 
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Kontrollikojale taotluse korral 
kättesaadavaks kolme aasta vältel. 
Kolmeaastane periood algab selle aasta 
31. detsembril, mil komisjon teeb 
raamatupidamisarvestuse heakskiitmise 
otsuse vastavalt artiklile 47, või hiljemalt 
lõppmaksete tasumise kuupäevast.
Kolmeaastane periood katkestatakse kas 
haldus- ja kohtumenetluste korral või 
komisjoni nõuetekohaselt põhjendatud 
taotluse alusel.
2. Dokumente säilitatakse kas 
originaalide või originaalide tõestatud 
koopiate kujul või üldtunnustatud 
andmekandjatel, sealhulgas 
originaaldokumentide elektrooniliste 
versioonide või üksnes elektroonilises 
versioonis dokumentide kujul.
3. Dokumente säilitatakse kujul, mis 
võimaldab andmesubjekte tuvastada, 
ainult seni, kuni see on vajalik andmete 
kogumise või hilisema töötlemise 
eesmärkide jaoks.
4. Komisjonile antakse volitus võtta 
artikli 59 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, milles sätestatakse, milliseid 
andmekandjaid võib lugeda 
üldtunnustatuks.
5. Menetluse, millega tunnistatakse 
üldtunnustatud andmekandjatel 
säilitatavate dokumentide vastavust 
originaaldokumendile, näevad ette 
siseriiklikud ametiasutused ning see 
tagab, et säilitatavad versioonid on 
kooskõlas riiklike juriidiliste nõuetega ja 
neid saab auditeerimisel kasutada.
6. Kui dokumendid on olemas üksnes 
elektroonilisel kujul, peavad kasutatavad 
arvutisüsteemid vastama tunnustatud 
turvanormidele, mis tagavad säilitatavate 
dokumentide vastavuse riiklikele 
juriidilistele nõuetele ja võimaluse neid 
auditeerimisel kasutada.

Or. fr
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Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on tagada, et liikmesriigid ja 
partnerorganisatsioonid saaksid fondist lihtsalt, kiirelt ja tõhusalt vahendeid taotleda.

Muudatusettepanek 502
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik teeb toimingutes või 
rakenduskavades avastatud üksiku või 
süstemaatilise eeskirjade eiramisega 
seoses nõutavad finantskorrektsioonid. 
Finantskorrektsioonid seisnevad avaliku 
sektori toetuse täielikus või osalises 
tühistamises toimingule või 
rakenduskavale. Liikmesriik võtab arvesse 
eeskirjade eiramise olemust ja keerukust 
ning fondidele tekitatud rahalist kahju ja 
kohaldab proportsionaalseid 
korrektsioone. Korraldusasutus kirjendab 
finantskorrektsioonid selle aruandeaasta 
raamatupidamisaruannetesse, mille 
jooksul tühistamine otsustatakse.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 503
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Abifondi toetuse osamakseid, mis 
tühistatakse kooskõlas lõikega 2, võib 
liikmesriik kasutada uuesti asjaomase 
rakenduskava piires sõltuvalt lõikest 4.

välja jäetud
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Or. fr

Muudatusettepanek 504
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Toetuse osamakset, mis tühistatakse 
kooskõlas lõikega 2, ei või kasutada uuesti 
ühegi toimingu tarvis, millele on 
kohaldatud korrektsiooni, või kui 
finantskorrektsioon tehakse 
süstemaatilise eeskirjade eiramise eest, 
siis mitte ühegi toimingu tarvis, mida see 
süstemaatiline eeskirjade eiramine 
puudutas.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 505
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjoni finantskorrektsioon ei piira 
liikmesriigi kohustust nõuda 
tagasimakseid sisse käesoleva artikli 
alusel.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 506
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Artikkel 51 välja jäetud
Komisjoni tehtavad finantskorrektsioonid
1. Komisjon teeb finantskorrektsioone 
rakendusaktide abil, tühistades osa liidu 
eraldisest rakenduskavale või kogu sellise 
eraldise ning nõudes liikmesriigilt 
summad tagasi, et välistada liidu 
vahenditest selliste kulutuste 
finantseerimine, mis rikuvad liidu või 
liikmesriigi seadusi, sealhulgas seoses 
komisjoni või Euroopa Kontrollikoja 
tuvastatud vajakajäämistega 
liikmesriikide juhtimis- ja 
kontrollisüsteemides.
2. Kohalduva liidu või riiklike seaduste 
rikkumisega kaasneb finantskorrektsioon 
ainult juhul, kui on täidetud üks 
järgmistest tingimustest:
(a) rikkumine on mõjutanud või oleks 
mõjutanud korraldusasutuse otsust 
toimingu väljavalimise kohta abifondist 
toetuse saamiseks;
(b) rikkumine on mõjutanud või oleks 
võinud mõjutada kulude summat, mis 
deklareeriti hüvitamiseks liidu eelarvest.

Or. fr

Muudatusettepanek 507
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 [...] välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 508
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Artikkel 53 välja jäetud
Komisjoni finantskorrektsioonide 
tegemise menetlus
1. Enne finantskorrektsiooni üle otsuse 
tegemist käivitab komisjon menetluse, 
teatades liikmesriigile kontrollimisjärgsed 
esialgsed järeldused ning paludes 
liikmesriigil avaldada oma seisukohad 
kahe kuu jooksul.
2. Kui komisjon pakub välja 
finantskorrektsioonid ekstrapolatsiooni 
või kindla määra põhjal, antakse 
liikmesriigile võimalus tõendada 
asjaomase dokumentatsiooni 
läbivaatamise abil, et eeskirjade eiramise 
tegelik ulatus on komisjoni hinnatust 
väiksem. Kokkuleppel komisjoniga võib 
liikmesriik piirata läbivaatamise ulatust 
üksnes asjaomaste dokumentide 
asjakohase osa või valimiga. Selliseks 
läbivaatamiseks lubatud aeg on kõige 
rohkem kaks kuud pärast lõikes 1 
osutatud kahekuulist ajavahemikku, välja 
arvatud nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel.
3. Komisjon võtab arvesse kõiki tõendeid, 
mille liikmesriik on esitanud lõigetes 1 ja 
2 sätestatud tähtaegade jooksul.
4. Kui liikmesriik ei aktsepteeri komisjoni 
esialgseid järeldusi, kutsub komisjon 
liikmesriigi ärakuulamisele, tagamaks, et 
komisjonile on kättesaadav kogu 
asjakohane teave ja kõik seisukohad, 
millele rajada järeldus 
finantskorrektsiooni kohaldamise kohta.
5. Finantskorrektsioonide tegemiseks 
võtab komisjon rakendusaktidega vastu 
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otsuse kuue kuu jooksul alates 
ärakuulamise kuupäevast või lisateabe 
saamise kuupäevast, kui liikmesriik 
nõustub ärakuulamise järel sellist 
lisateavet esitama. Komisjon võtab arvesse 
kõiki menetluse käigus esitatud andmeid 
ja tähelepanekuid. Kui ärakuulamist ei 
toimu, hakatakse kuuekuulist 
ajavahemikku arvestama kaks kuud 
pärast seda, kui komisjon on saatnud 
liikmesriigile kutse ärakuulamisele.
6. Kui komisjon või Euroopa 
Kontrollikoda tuvastab komisjonile 
saadetud raamatupidamise 
aastaaruandeid mõjutava eeskirjade 
eiramise, vähendab sellest tulenev 
finantskorrektsioon abifondi toetust 
rakenduskavale.

Or. fr

Muudatusettepanek 509
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 54 välja jäetud
Tagasimaksed liidu eelarvesse. 
Sissenõudmine
1. Tagasimaksed Euroopa Liidu 
üldeelarvesse tuleb teha enne tähtpäeva, 
mis on näidatud finantsmääruse artikli 77 
alusel koostatud sissenõudekorralduses. 
See tähtpäev on korralduse väljastamise 
kuule järgneva teise kuu viimane päev.
2. Iga hilinenud tagasimakse puhul 
makstakse viivist, mida hakatakse 
arvestama alates tähtpäevast ja mis lõpeb 
makse tegeliku tegemise päeval. Sellise 
viivise määr on poolteist protsendipunkti 
kõrgem kui määr, mida Euroopa 
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Keskpank kohaldab oma põhiliste 
refinantseerimistehingute puhul selle kuu 
esimesel tööpäeval, millesse tähtpäev 
langeb.

Or. fr

Muudatusettepanek 510
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 [...] välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 511
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 56 välja jäetud
Kulukohustustest vabastamise eeskirjad
1. Komisjon vabastab kohustusest 
summad, mis arvutatakse rakenduskavale 
teise lõigu kohaselt ning mida ei ole 
eelmaksete ja iga-aastaste eelmaksete, 
vahemaksete ja aastabilansimakse 
tegemiseks ära kasutatud 31. detsembriks 
teisel majandusaastal, mis järgneb 
rakenduskava alusel eelarvelise 
kulukohustuse võtmise aastale, või mille 
kohta ei ole artikli 42 alusel saadetud 
artikli 38 kohaselt koostatud 
maksetaotlust.
Kulukohustustest vabastamise jaoks 
arvutab komisjon asjaomase summa, liites 
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kõigile perioodi 2015–2020 eelarvelistele 
kulukohustustele ühe kuuendiku iga-
aastastest eelarvelistest kulukohustustest, 
mis on seotud 2014. aasta kogutoetusega.
2. Erandina lõike 1 esimesest lõigust ei 
kohaldata kulukohustustest vabastamise 
tähtaegu iga-aastaste eelarveliste 
kulukohustuste suhtes, mis on seotud 
2014. aasta kogutoetusega.
3. Kui esimene iga-aastane eelarveline 
kulukohustus on seotud 2015. aasta 
kogutoetusega, siis erandina lõikest 1 ei 
kohaldata kulukohustustest vabastamise 
tähtaegu iga-aastaste eelarveliste 
kulukohustuste suhtes, mis on seotud 
2015. aasta kogutoetusega. Sellistel 
juhtudel arvutab komisjon lõike 1 esimese 
lõigu summa, liites kõigile perioodi 2016–
2020 eelarvelistele kulukohustustele ühe 
viiendiku iga-aastastest eelarvelistest 
kulukohustustest, mis on seotud 
2015. aasta kogutoetusega.
4. Kulukohustused, mis on 31. detsembril 
2022 veel avatud, vabastatakse, kui 
komisjonile ei ole 30. septembriks 2023 
esitatud artikli 47 lõike 2 alusel nõutavaid 
dokumente.

Or. fr

Muudatusettepanek 512
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 57 välja jäetud
Erand kulukohustustest vabastamisel
1. Kulukohustustest vabastamisega seotud 
summat vähendatakse summade võrra, 
mida vastutaval asutusel ei ole olnud 
võimalik komisjonile deklareerida 
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järgmistel põhjustel:
(a) toimingud on peatatud 
kohtumenetluse või halduskaebusega, 
millel on peatav toime, või
(b) vääramatu jõud, mis mõjutab oluliselt 
kogu rakenduskava või selle osa 
elluviimist. Vääramatut jõudu põhjusena 
esitavad riiklikud ametiasutused peavad 
tõendama selle vääramatu jõu otsest mõju 
kogu rakenduskava või selle osa 
rakendamisele.
(c) Vähendamist võib taotleda ühe korra, 
kui peatamine või vääramatu jõud on 
kestnud kuni ühe aasta, või mitu korda 
vastavalt vääramatu jõu kestusele või 
aastate arvule alates sellise kohtu- või 
haldusotsuse kuupäevast, millega 
toimingu rakendamine peatati, kuni 
lõpliku kohtu- või haldusotsuse 
kuupäevani.
2. Selleks et summa deklareeritaks 
eelneva aasta lõpuks, saadab liikmesriik 
lõikes 1 osutatud erandeid puudutavad 
andmed komisjonile 31. jaanuariks.

Or. fr

Muudatusettepanek 513
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 58 välja jäetud
Kulukohustustest vabastamise menetlus
1. Kui on oht, et artikli 56 alusel 
hakatakse kohaldama kulukohustustest 
vabastamist, teatab komisjon sellest 
liikmesriigile ja korraldusasutusele 
aegsasti.
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2. Lähtudes andmetest, mis on tal olemas 
31. jaanuaril, teeb komisjon liikmesriigile 
ja korraldusasutusele teatavaks tema 
valduses olevatest andmetest tuleneva 
kulukohustustest vabastamise summa.
3. Liikmesriigil on kaks kuud aega, et 
nõustuda kulukohustustest vabastatava 
summaga või esitada oma tähelepanekud.
4. Liikmesriik esitab komisjonile 
30. juuniks muudetud rahastamiskava, 
mis kajastab rakenduskava jaoks 
asjaomaseks majandusaastaks 
vähendatud toetuse summat. Kui 
muudetud rahastamiskava ei esitata, 
muudab komisjon rahastamiskava, 
vähendades abifondist makstavaid toetuse 
osamakseid asjaomaseks
majandusaastaks.
5. Komisjon muudab rakenduskava 
vastuvõtmise otsust rakendusaktidega 
hiljemalt 30. septembril.

Or. fr

Muudatusettepanek 514
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 60 a
Üleminekusätted

Komisjon võtab vajaduse korral eelarve 
ümberpaigutamise, etteaimatava 
eelrahastamise või määruse (EL) 
nr 121/2012 suhtes tehtavate erandite 
kaudu vajalikke finants- ja reguleerivaid 
sätteid, et tagada programmi „Toiduabi 
jaotamine enim puudustkannatavatele 
isikutele” järjepidevus 2013. ja 
2014. aasta vahel, kui käesoleva määruse 
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rakendamine peaks edasi lükkuma.

Or. fr

Muudatusettepanek 515
Pervenche Berès, Karima Delli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 61 a
Üleminekuaeg

– Liikmesriikidel, kes soovivad taotleda 
toetust Euroopa abifondist enim 
puudustkannatavate isikute jaoks 2014. 
aastal, on õigus teha seda lihtsustatud 
menetluse teel, milles:
i. liikmesriigid saadavad Euroopa 
Komisjonile programmi ja selle 
põhiomadused (eesmärgid, toetusesaajad, 
erinõuded seoses toodete kogusega);
ii. Euroopa Komisjon määrab eespool 
nimetatud programmidest, lähtudes 
ressursside jaotuse liikmesriikide kohta;
iii. liikmesriigid annavad aru programmi 
edenemisest ning mõjust ja levikust;
– Euroopa Komisjon annab toiduabi 
tasuta;
– kirjeldatud lihtsustatud menetlus kestab 
kuni 31. detsembrini 2014.

Or. en

Muudatusettepanek 516
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 [...] välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 517
Sergio Gutiérrez Prieto

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 4.1.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4.1.1. Rakenduskava rahastamiskava, kus 
näidatakse abifondi iga-aastased 
kohustused ja nendele vastavad riikliku 
kaasrahastamise summad eurodes.

välja jäetud

Or. es


