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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti eelnõusse tehtud
muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud 
asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti eelnõu osi, mille kohta 
on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt ilmselged 
vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste parandusettepanekute 
puhul on vaja vastavate osakondade nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...]. [...].



PR\925480ET.doc 3/35 PE504.202v01-00

ET

SISUKORD

lk

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT ................4

SELETUSKIRI ....................................................................................................................32



PE504.202v01-00 4/35 PR\925480ET.doc

ET

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb 
Euroopa abifondi enim puudustkannatavate isikute jaoks
(COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2012)0617),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 175 lõiget 3, 
mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0358/2012),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse põhjendatud arvamusi, mille Rootsi Kuningriigi Riksdag, Ühendkuningriigi 
ülem- ja alamkoda ning Saksa Bundestag esitasid subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli (nr 2) raames ja milles kinnitatakse, et 
seadusandliku akti eelnõu ei ole kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (…) arvamust1,

– võttes arvesse Regioonide Komitee (...) arvamust2,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ning eelarvekomisjoni, 
eelarvekontrollikomisjoni, regionaalarengukomisjoni, põllumajanduse ja maaelu arengu 
komisjoni ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi (A7-
0000/2013),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. juhib tähelepanu, et õigusakti ettepanekus nimetatud rahastamispaketti tuleb pidada 
näitlikuks ning lõplik variant tuleb esitada mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 
osas kokkuleppele jõudmisel;

3. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

4. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

                                               
1 ELT C (Euroopa Liidu Teatajas veel avaldamata).
2 ELT C (Euroopa Liidu Teatajas veel avaldamata).
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Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) 2010. aastal oli vaesuse või 
sotsiaalse tõrjutuse ohus peaaegu 
neljandik eurooplastest (119,6 miljonit 
inimest). See on ligikaudu 4 miljonit 
inimest rohkem kui eelmisel aastal. 

Or. en

Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

puudustkannatavatele isikutele 
mitterahalist abi toidupuuduse, kodutuse ja 
laste ning lastega perede materiaalse 
puuduse leevendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) ETHOSe mõiste (Euroopa kodutuse 
tüpoloogia) on abifondist erinevatele 
tõsiselt puudustkannatavate isikute 
rühmadele raha eraldamise võimalik 
alguspunkt.

Or. en

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Abifond ja sellega seotud 
rakenduskavad peaksid olema kooskõlas 
eelkõige Euroopa sotsiaal- ja 
keskkonnapoliitikaga, nagu näiteks 
võitlus diskrimineerimise ja toidujäätmete 
tekke vastu.

Or. en

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Enim puudustkannatavate isikute 
erinevate vajaduste rahuldamiseks kõige 
tõhusamal ja asjakohasemal viisil ning 
toetuste paremaks suunamiseks peaks 
partnerluspõhimõtet rakendama abifondi 
kõikides etappides.

Or. en

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

korral viia hindamisi läbi ka rakenduskava 
tööperioodi jooksul. Eraelu puutumatust 
ning andmekaitset käsitlevaid eeskirju 
tuleks hindamiste teostamisel rangelt 
järgida. Seoses sellega tuleks täpsustada 
liikmesriikide ja komisjoni ülesanded.

Or. en

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Nagu rõhutatakse Eurostati 
uuringus „Materiaalse puuduse 
mõõtmine Euroopa Liidus – indikaatorid 
kogu elanikkonna kohta ning 
indikaatorid laste kohta“, on materiaalse 
puuduse valdkonnas läbi viidud olulisi 
teadusuuringuid, võimaldades tulevikus 
enam viimistletud andmete kogumist 
puudustkannatavate majapidamiste, 
täiskasvanute ja laste kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(18) Tuleb kindlaks määrata, mis tüüpi 
meetmeid võib komisjoni ja liikmesriikide 
algatusel võtta abifondist rahastatava 
tehnilise abi raames. Seda tuleks otsustada 
tihedas koostöös korraldusasutuste ja 
partnerorganisatsioonidega. 

Or. en

Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Käesolev määrus austab põhiõigusi ja 
järgib iseäranis Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartas tunnustatud põhimõtteid, eelkõige 
inimväärikuse ning era- ja perekonnaelu 
austamist, õigust isikuandmete kaitsele, 

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

lapse õigusi, õigust sotsiaalabile ja 
eluasemetoetusele, eakate õigusi, meeste ja 
naiste võrdõiguslikkust ning 
diskrimineerimise keeldu. Käesolevat 
määrust tuleb kohaldada kooskõlas 
nimetatud õiguste ja põhimõtetega.

Or. en

Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42 a) Abifond peaks aitama kaasa 
liikmesriikide jõupingutustele teha lõpp
kodutusele kooskõlas Euroopa 
Parlamendi 14. septembri 2011. aasta 
resolutsiooniga kodutuse kaotamise ELi 
strateegia kohta1.
_____________
1Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0383.

Or. en

Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 Artikkel 2

Kasutatakse järgmisi mõisteid: Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi 
mõisteid:

Or. en
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Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 Artikkel 2
(1) „enim puudustkannatavad isikud” –
füüsilised isikud, üksikisikud, perekonnad, 
leibkonnad või nendest isikutest 
moodustunud grupid, kelle vajadus abi 
järele on kindlaks tehtud objektiivsete 
kriteeriumide kohaselt, mis on vastu 
võetud riigi pädevate ametiasutuste poolt 
või mis on määratletud
partnerorganisatsioonide poolt ja mille on 
heaks kiitnud pädevad ametiasutused;

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

Or. en

Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 Artikkel 2
(7) „lõplik abisaaja” – enim 
puudustkannatavad isikud, kes saavad toitu 
või kaupu ja/või saavad kasu kaasnevatest 
meetmetest;

(7) „lõplik abisaaja” – enim 
puudustkannatavad isikud, sealhulgas, 
ränga materiaalse ja toidupuuduse ohus 
elavad isikud, eelkõige kodutud, lapsed ja 
lastega pered, kes saavad toitu või kaupu 
ja/või saavad kasu kaasnevatest 
meetmetest;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 Artikkel 2

(i) „kaasnevad meetmed” – meetmed, mis 
hõlmavad rohkemat kui toidu ning 
tarbekaupade jaotamist, eesmärgiga 
saada jagu sotsiaalsest tõrjutusest ning 
parandada abisaajate elutingimusi, et 
aidata neil taasintegreerida ühiskonda 
ning võimaldada neil elada iseseisvat elu;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 Artikkel 3
1. Abifond edendab sotsiaalset 
ühtekuuluvust Euroopa Liidus aidates 
kaasa vaesuse vähendamise eesmärgi 
saavutamisele kooskõlas strateegiaga 
„Euroopa 2020”, et vähendada vähemalt 20 

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

miljoni võrra nende isikute arvu, kes 
elavad vaesuse ja sotsiaalses tõrjutuse 
ohus. Abifond aitab saavutada konkreetseid 
eesmärke vaesuse kõige raskemate 
vormide leevendamisel liidus, andes enim 
puudustkannatavatele isikutele 
mitterahalist toetust ning edendada 
toidupuuduse kaotamise jätkusuutlikke 
lahendusi. Seda eesmärki mõõdetakse 
kaasnevatest meetmetest materiaalset abi 
ning toetust saavate isikute arvuga, samuti 
selle mõjuga enim puudustkannatavate 
isikute tugistruktuuridele.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 Artikkel 4
1. Abifond toetab riiklikke kavasid, mille 
raames jaotavad liikmesriikide valitud 
partnerorganisatsioonid enim 
puudustkannatavatele isikutele
toiduaineid ja kodututele või lastele
isiklikuks kasutamiseks mõeldud 
tarbekaupu.

1. Abifond toetab riiklikke kavasid, mille 
raames jaotavad liikmesriikide valitud 
partnerorganisatsioonid abisaajatele 
tervislikke toiduaineid ja isiklikuks 
kasutamiseks mõeldud tarbekaupu, 
sealhulgas stardipakette.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 Artikkel 4
2. Abifond võib toetada kaasnevaid 
meetmeid, mis täiendavad toidu ja kaupade 
jaotamist ning aitavad kaasa enim 

2. Abifond võib toetada kaasnevaid 
meetmeid, sealhulgas pilootprojekte, mis 
täiendavad toidu ja kaupade jaotamist ning 
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puudustkannatavate isikute sotsiaalsele 
kaasamisele.

aitavad kaasa enim puudustkannatavate 
isikute sotsiaalsele kaasamisele ja 
tervislikumale eluviisile ning toitumisele, 
ja kaitsevad nende inimväärikust. 

Or. en

Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 Artikkel 4
3. Abifond edendab vastastikust õppimist, 
võrgustike loomist ja heade tavade 
levitamist seoses enim 
puudustkannatavatele isikutele 
mitterahalise abi andmisega.

3. Abifond edendab vastastikust õppimist, 
võrgustike loomist ja heade tavade 
levitamist seoses enim 
puudustkannatavatele isikutele 
mitterahalise abi andmisega, rajades 
abifondi võtmetähtsusega valdkondades 
Euroopa raamistiku tegevusalaste juhiste 
kohta. 

Or. en

Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 Artikkel 5
(3) Abifondilt saadavat toetust 
rakendatakse komisjoni ja liikmesriikide 
tihedas koostöös.

(3) Abifondilt saadavat toetust antakse nii
komisjoni ja liikmesriikide kui ka 
kodanikuühiskonda ja 
partnerorganisatsioone esindavate 
asutuste tihedas koostöös.

Or. en
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Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 Artikkel 5

4 a. Rakenduskavade ettevalmistamiseks 
teevad liikmesriigid tihedalt koostööd 
pädevate piirkondlike, kohalike ja teiste 
ametiasutustega, samuti 
kodanikuühiskonda esindavate 
asutustega, sealhulgas enim 
puudustkannatavate isikute ja neile 
materiaalse abi jaotamisega seotud 
organisatsioonide huve esindavad 
vaesusevastased ning 
partnerorganisatsioonid.

Or. en

(Komisjoni ettepaneku ingliskeelse versiooni ekslikud järjekorranumbrid tuleb parandada.)

Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 Artikkel 5
(6) Komisjon ja liikmesriigid tagavad 
kooskõlas oma kohustustega 
koordineerimise Euroopa Sotsiaalfondiga 
ning liidu muude poliitikavaldkondade ja 
vahenditega.

(6) Komisjon ja liikmesriigid tagavad 
kooskõlas oma kohustustega 
koordineerimise Euroopa Sotsiaalfondiga 
ning liidu muude poliitikavaldkondade ja 
vahenditega, eelkõige tervishoiu 
valdkonnas tehtud liidu tegevustega.

Or. en

(Komisjoni ettepaneku ingliskeelse versiooni ekslikud järjekorranumbrid tuleb parandada.)

Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 10
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 Artikkel 5
(10) Komisjon ja liikmesriigid tagavad 
meeste ja naiste võrdõiguslikkuse 
põhimõtte ning soolise aspekti kaasamise 
abifondi rakendamise eri etappide jooksul. 
Liikmesriigid ja komisjon võtavad 
vajalikud meetmed, et hoida abifondi 
ettevalmistamise ja rakendamise ajal ära 
igasugune diskrimineerimine soo, rassi või 
etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuse, puude, vanuse või seksuaalse 
sättumuse põhjal.

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

Or. en

(Komisjoni ettepaneku ingliskeelse versiooni ekslikud järjekorranumbrid tuleb parandada.)

Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 Artikkel 5
(11) Toimingud, mida finantseeritakse 
abifondist, peavad olema kooskõlas 
kohaldatavate liidu ja riiklike seadustega. 
Eelkõige võib abifondi kasutada üksnes 
selleks, et toetada sellise toidu või kaupade 
jaotamist, mis vastavad tarbijaohutust 
käsitlevatele liidu õigusaktidele.

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

Or. en

(Komisjoni ettepaneku ingliskeelse versiooni ekslikud järjekorranumbrid tuleb parandada.)

Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 11 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 Artikkel 5
11 a. Toiduainete valiku aluseks on 
tasakaalustatud toitumise põhimõtted, mis 
soodustavad abisaajate tervist ning 
heaolu. Toiduainete ja kaupade (kui neid 
jaotatakse) valikukriteeriumid võtavad 
arvesse ka kliima- ja keskkonnaalaseid 
aspekte, eelkõige eesmärgiga vähendada 
toidujäätmete teket.

Or. en

(Komisjoni ettepaneku ingliskeelse versiooni ekslikud järjekorranumbrid tuleb parandada.)

Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 Artikkel 5
(12) Liikmesriigid ja toetusesaajad valivad 
toiduained ja kaubad objektiivsete 
kriteeriumide alusel. Toiduainete ja 
kaupade (kui neid jaotatakse) 
valikukriteeriumid võtavad arvesse ka 
kliima- ja keskkonnaalaseid aspekte, 
eelkõige eesmärgiga vähendada 
toidujäätmete teket.

(12) Liikmesriigid ja toetusesaajad valivad 
toiduained ja kaubad objektiivsete 
kriteeriumide, sealhulgas toitumisalaste 
suuniste alusel. Toiduainete ja kaupade 
(kui neid jaotatakse) valikukriteeriumid 
võtavad arvesse ka kliima-, tervise- ja 
keskkonnaalaseid aspekte. 

Or. en

(Komisjoni ettepaneku ingliskeelse versiooni ekslikud järjekorranumbrid tuleb parandada.)

Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 Artikkel 5
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12 a. Komisjon, liikmesriigid ja 
partnerorganisatsioonid aitavad võidelda 
toidujäätmete tekkimise vastu jaotamise 
ahela igas etapis.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 Artikkel 6
3. Komisjon võtab otsuse vastu 
rakendusaktidega, milles sätestatakse 
koguvahendite iga-aastane jaotus 
liikmesriikide kaupa, kooskõlas määruse 
(EL) nr … (vaesusevastast võitlust käsitlev 
määrus) artikli 84 lõikega 5, ilma et see 
piiraks kõnealuse artikli lõike 4 
kohaldamist, võttes arvesse järgmisi
Eurostati kehtestatud kriteeriume:

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

Or. en

Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 Artikkel 6
(a) elanikkond, kes kannatab ränka 
materiaalset puudust;

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

Or. en

Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 Artikkel 7
(a) rakenduskava raames käsitletava 
materiaalse puuduse liigi (liikide) 
kindlaksmääramine ja valimise põhjendus, 
iga käsitletava materiaalse puuduse liigi 
peamised näitajad ning toidu või kaupade 
jaotamise eesmärgid ja võetavad kaasnevad 
meetmed, võttes arvesse artikli 14 kohaselt 
tehtud eelhindamise tulemusi;

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

Or. en

Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 Artikkel 9
1. Liikmesriik võib esitada taotluse 
rakenduskava muutmiseks. Taotlusele 
tuleb lisada läbivaadatud rakenduskava 
ning muudatuste põhjendused.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Platvorm Koostöö ja heade tavade vahetamine

Or. en
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Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 Artikkel 10
1. Komisjon loob liidu tasandil platvormi, 
et soodustada kogemuste vahetamist, 
suutlikkuse suurendamist, võrgustike 
loomist ja asjakohaste tulemuste levitamist 
enim puudustkannatavatele isikutele 
mitterahalise abi osutamise valdkonnas.

1. Komisjon loob liidu tasandil platvormi, 
et soodustada kogemuste vahetamist, 
suutlikkuse suurendamist, võrgustike ja 
innovatsiooni loomist ja asjakohaste 
abifondiga seotud tulemuste levitamist.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10

1 a. Sellega seoses soodustab komisjon ka 
partnerorganisatsioone kaasavaid 
piiriüleseid tegevusi nagu 
õppekülaskäigud ja vastastikused 
eksperdihinnangud.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 Artikkel 10
2. Lisaks konsulteerib komisjon abifondist 
saadud toetuse rakendamise küsimustes 
vähemalt kord aastas organisatsioonidega, 
kes esindavad partnerorganisatsioone liidu 

2. Lisaks konsulteerib komisjon abifondist 
saadud toetuse rakendamise küsimustes 
vähemalt kord aastas organisatsioonidega, 
kes esindavad partnerorganisatsioone liidu 
tasandil ning annab seejärel tagasisidet 
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tasandil. Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu määrus
III jaotis – Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 a
Riiklik järelevalvekomitee

1. Liikmesriigid moodustavad 
järelevalvekomitee, et tagada 
rakenduskavade tõhus rakendamine.
2. Järelevalvekomitee koosneb pädevatest 
piirkondlikest, kohalikest ja teistest 
ametiasutustest, samuti 
kodanikuühiskonda esindavatest 
asutustest, sealhulgas enim 
puudustkannatavate isikute ja neile 
materiaalse abi jaotamisega seotud 
organisatsioonide huve esindavatest 
vaesusevastastest ning 
partnerorganisatsioonidest.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 Artikkel 11
8 a. Komisjon esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule iga-aastaste 
rakendusaruannete kokkuvõtte ning 
lõpliku rakendusaruande.

Or. en
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Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 Artikkel 12
1. Alates 2014. aastast kuni 2022. aastani 
kohtuvad komisjon ja liikmesriigid igal 
aastal, kui ei ole lepitud kokku teisiti, et 
läbi vaadata rakenduskava elluviimisel 
tehtud edusammud, võttes arvesse iga-
aastast rakendusaruannet ja vajaduse korral 
artikli 11 lõikes 7 osutatud komisjoni 
tähelepanekuid.

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

Or. en

Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 Artikkel 12
3. Liikmesriigid tagavad, et pärast 
koosolekut võetakse komisjoni arvamusest 
lähtuvad vajalikud järelmeetmed.

3. Liikmesriigid tagavad, et pärast 
koosolekut võetakse komisjoni arvamusest 
lähtuvad vajalikud järelmeetmed ja 
viitavad sellele järgmise aasta või 
vajadusel aastate rakendamise aruandes.

Or. en

Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 – punkt f a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14
f a. eeldatavate väljundite panus abifondi 
eesmärkide suhtes;

Or. en

Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14
f b. sidusrühmade, sealhulgas 
kodanikuühiskonna ja valitsusväliste 
organisatsioonide tõhus kaasamine 
rakenduskavade väljatöötamisse ning 
rakendamisse;

Or. en

Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 Artikkel 15
1. Rakenduskava tööperioodi jooksul võib
korraldusasutus viia läbi hindamisi 
rakenduskava tulemuslikkuse ja tõhususe 
hindamiseks.

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

Or. en

Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 Artikkel 15
2. Korraldusasutus teostab 2017. ja 
2021. aastal struktureeritud uuringu lõplike 
abisaajate kohta vastavalt komisjoni 
esitatud vormile. Komisjon kehtestab 
vormi rakendusaktiga. Kõnealune 
rakendusakt võetakse vastu artikli 60 
lõikes 2 osutatud nõuandemenetluse 
kohaselt.

2. Korraldusasutus teostab 2017. ja 
2021. aastal struktureeritud uuringu lõplike 
abisaajate kohta vastavalt komisjoni 
esitatud vormile. Komisjon kehtestab 
vormi koostanud rakendusaktid pärast 
konsulteerimist huvitatud isikutega. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
vastavalt artikli 60 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 Artikkel 15
3. Komisjon võib rakenduskava hindamisi 
teha oma algatusel.

3. Komisjon võib omal algatusel 
rakenduskavasid hinnata.

Or. en

Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15

3 a. Komisjon esitab abifondi 
vahekokkuvõtte hiljemalt 2018. aasta 
märtsiks ja saadab selle edasi Euroopa
Parlamendile ja nõukogule.

Or. en
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Muudatusettepanek 51
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17 Artikkel 17
1. Liikmesriigid annavad teavet abifondist 
toetust saavate meetmete kohta ja 
edendavad neid meetmeid. Selline teave on 
suunatud enim puudustkannatavatele 
isikutele, meediale ja laiemale üldsusele. 
Selles rõhutatakse liidu rolli ja tagatakse 
abifondi panuse nähtavus.

1. Liikmesriigid annavad teavet abifondist 
toetust saavate meetmete kohta ja 
edendavad neid meetmeid. Selline teave on 
suunatud eriti enim puudustkannatavatele 
isikutele, kuid ka laiemale üldsusele ja 
meediale. Selles rõhutatakse liidu rolli ja 
tagatakse abifondi panuse nähtavus viisil, 
mis ei halvustaks toiduabi saajaid. 

Or. en

Muudatusettepanek 52
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17 Artikkel 17
1. 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.

1. 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 halvustaks toiduabi saajaid, 
välja arvatud juhul, kui see ei ole jaotamise 
asjaolusid arvestades võimalik.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kaasrahastamine Rahastamine

Or. en

Muudatusettepanek 54
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 Artikkel 18
1. Rakenduskava kaasfinantseerimise
määr ei tohi olla suurem kui 85% avaliku 
sektori abikõlblikest kuludest.

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

Or. en

Muudatusettepanek 55
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 Artikkel 18

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 56
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 Artikkel 18
3 a. Liidu toetus vahe- ja lõppmaksete 
kaudu ei tohi olla suurem kui abifondist 
eraldatava toetuse maksimaalne summa, 
nagu on sätestatud komisjoni otsuses, 
millega rakenduskava heaks kiidetakse.

Or. en

Muudatusettepanek 57
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 
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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. en

Muudatusettepanek 58
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 21 Artikkel 21
1. Toiduaineid ja muid kaupu kodutute ja 
laste jaoks võivad osta 
partnerorganisatsioonid ise.

1. Toiduaineid ja muid kaupu toiduabi 
saajate isiklikuks tarbeks võivad osta 
partnerorganisatsioonid ise.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 21 Artikkel 21
2. 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 

2. 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 
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partnerorganisatsioonidele. Taoliste 
varudega tehtud tehingutest saadud 
summasid kasutatakse enim 
puudustkannatavate isikute hüvanguks; 
neid ei kasutata käesoleva määruse 
artiklis 18 sätestatud liikmesriikide 
kaasrahastamiskohustuste 
vähendamiseks.

partnerorganisatsioonidele. Taoliste 
varudega tehtud tehingutest saadud 
summasid kasutatakse enim 
puudustkannatavate isikute hüvanguks. See 
on programmi lisa ja ei vähenda 
liikmesriikidele eraldatud eelarveid.

Or. en

Muudatusettepanek 60
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 21 Artikkel 21
4. Sellist materiaalset abi antakse enim 
puudustkannatavatele isikutele tasuta.

4. Toidu- ja materiaalset abi antakse enim 
puudustkannatavatele isikutele üldiselt 
tasuta. Kui rakenduskava raamistik näeb 
nii ette, võivad partnerorganisatsioonid 
nõuda abisaajatelt toidu või kauba 
turuhinnast mitte rohkem kui 10 %.

Or. en

Muudatusettepanek 61
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 24 Artikkel 24
(a) kodutute või laste jaoks toiduainete ja 
isiklikuks kasutuseks mõeldud 
esmatarbekaupade ostukulud;

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

Or. en
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Muudatusettepanek 62
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 24 Artikkel 24
(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 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. en

Muudatusettepanek 63
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 24 Artikkel 24
(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 või kaudse 
materiaalse abi osutamisel abisaajatele
sotsiaalse kaasamise alase tegevuse 
raames; kulusid arvutatakse kindla 
määrana, mis on 5 % punktis a osutatud 
ostukuludest;

Or. en
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SELETUSKIRI

Strateegia „Euroopa 2020” raames on Euroopa Liit seadnud endale eesmärgiks vähendada 
2020. aastaks vähemalt 20 miljoni võrra nende inimeste arvu, kes elavad vaesuses ja 
sotsiaalses tõrjutuses või keda need ohud ähvardavad. 

Majandus- ja rahanduskriis aga suurendab vaesust ja sotsiaalset tõrjutust kogu Euroopas. Ligi 
120 miljonit eurooplast – kahe aasta jooksul on see arv suurenenud 6 miljoni võrra ning 
moodustab praegu peaaegu ühe neljandiku kogu Euroopa elanikkonnast –, oli 2011. aastal 
vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus. Üle 40 miljoni inimese kannatab ränka materiaalset 
puudust. Üks kümnest alla 60-aastatest elab madala tööhõivega leibkonnas.

Materiaalse puuduse üks peamine tunnusjoon on juurdepääsu puudumine piisavale kogusele
ja kvaliteetsele toidule. 43 miljonit eurooplast ei saa endale lubada ülepäeviti liha, kana või 
kala (või taimetoitlasele sobivat alternatiivi) – mis on Maailma Terviseorganisatsiooni poolt 
määratletud kui põhivajadus. Lapsed on eriti vastuvõtlikud toidupuuduse suhtes ning halvad 
toitumismudelid võivad mõjuda ebasoodsalt ajutegevuse arengule ja õppimisvõimele ning 
nende tervisele tulevikus. 

Materiaalse puuduse eriti ränk vorm on kodutus. Kodutuse ulatust on raske hinnata, kuid 
hinnangute kohaselt oli ajavahemikul 2009–2010 Euroopas 4,1 miljonit kodutut inimest. Kriis 
suurendab kodutute hulka ning nende seas on lastega perekonnad, noored (kuni 20 % Taanis 
ja 15 % Hollandis) ja sisserändaja taustaga inimesed. 

2011. aastal oli liidus vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus üle 25 miljoni lapse. Peaaegu 
6 miljonil lapsel puudub võimalus kanda uusi (kasutamata) riideid ja ligi 5 miljonil lapsel ei 
ole kaht paari sobiva suurusega jalatseid. Euroopa kollektiivne sotsiaalne ja majanduslik 
tulevik sõltub osaliselt meie võimest peatada puuduste ülekandmine põlvkondade vahel, ometi 
on meie lapsed rohkem avatud vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohule kui muu elanikkond 
(vastavalt 27,1 % ja 23,5 %). Vaid viies liikmesriigis (Küpros, Taani, Soome, Sloveenia ja 
Rootsi) oli laste puhul vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse oht väiksem muu elanikkonnaga 
võrreldes. Tõesti, isegi kui üldine vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse oht on ühtlane, lastele 
avanev oht suureneb (nr Saksamaa). Lapsed, kes kannatavad materiaalse puuduse all, ei 
saavuta tõenäoliselt koolis nii häid tulemusi kui nende jõukamad eakaaslased ja täiskasvanuna 
on neil keerulisem ära kasutada kogu oma potentsiaali.

Samas on majandus- ja rahanduskriis vähendanud mitme liikmesriigi võimalusi toetada 
vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus elavaid inimesi. 2011. aastal oli ohus elavate inimeste 
arv taas 2008. aasta tasemel ning enamik liikmesriike ei ole saavutanud edu enda riiklike 
2020. aasta vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse eesmärkide saavutamisel. 

ELi peamine vahend tööhõive toetamisel, vaesuse vastu võitlemisel ja sotsiaalse kaasatuse 
edendamisel praegu ja edaspidi on Euroopa Sotsiaalfond (ESF). Kuid ESFi tööhõive 
aktiveerimise põhjendus tähendab, et põhivajadustega inimesed on tihti tööturust liiga kaugel 
(nt. lapsed) või liialt tõrjutud, et selle sekkumistegevusest kasu saada (nt. kodutus).

Alates 1987. aastast on ELi programmi „Toiduabi jaotamine enim puudustkannatavatele 
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isikutele“ raames (edaspidi „toiduabiprogramm“) võimaldatud liikmesriikidel teha toiduabi 
eesmärgina ülejäägid (sekkumisvarud) kättesaadavaks. 2011. aastal sai ligikaudu 19 miljonit 
inimest toiduabiprogrammist kasu. Osalevate liikmesriikide arv on tõusnud 2001. aasta 
üheksalt kahekümneni 2012. aastal, samal ajal on mitmed liikmesriigid nagu Saksamaa, 
Madalmaad, Ühendkuningriik ja Taani, kes eelnevalt osalesid, sellest nüüdseks loobunud. Kui 
välja arvata mõned väiksemahulised ELi toetatud sotsiaalsed katseprojektid, on 
toiduabiprogramm ainus ELi programm, mis jõuab ühiskonnas tõrjutud inimesteni. Alates 
toiduabiprogrammi asutamisest on see olnud toiduabi pakkuvatele organisatsioonidele 
tähtsaks toetuseks. Kuigi programm ei ole kunagi püüdnud liikmesriikides toidupuuduse 
probleemi lahendada, osutavad toiduabiprogrammiga ja kõrvalteenustega seotud 
organisatsioonid, et sellise toetuse „ennustatavus“ on nende tegevusele hädavajalik osa, mis 
võimaldab neil mobiliseerida vabatahtlikke ja hõlbustada ning võimaldada juurdepääs teistele 
rahastamise vahenditele ja/või mitterahalistele toetustele. 

Kuid seoses sekkumisvarude vähenemisega viimaste aastate jooksul ning selliste varude 
eeldatava puudumise tõttu tulevikus on toiduabiprogramm kaotanud oma algse põhjendatuse 
ning programm lõpetatakse 2013. aasta lõpus. Arvestades nõudlust ohustaks 
toiduabiprogrammi lõpetamine käesoleva aasta lõpus ilma uue asendusprogrammita mitmes 
liikmesriigis toiduabiprogrammide tegevust tõsiselt. Toidupanku esindavad suured 
heategevusühingud ja kodanikuühiskonna organisatsioonid, ja lastega või kodutute inimestega 
või nende nimel töötavad organisatsioonid on korduvalt nõudnud ELi jätkuvat toetust pärast 
2013. aastat. Samuti on nõudnud Euroopa Parlament, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, 
Regioonide Komitee ja kohalikud asutused üle terve liidu. 

Kavandatava abifondi peamised osad

Käesoleva ettepaneku õiguslikuks aluseks on ELi toimimise lepingu artikli 173 lõige 3. 
Käesolev näeb ette „erimeetmete” vastuvõtmist väljaspool struktuurifondi, mis on ette nähtud 
„[ELi] majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamiseks” (Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikkel 174)“.

Aastateks 2014–2020 ette nähtud 2,5 miljardit eurot seaks sisse uue, laiema haardega 
instrumendi, osaliselt võttes eeskujuks toiduabiprogrammi kogemusi, toetades 
toidupuudusega tegelevaid riiklikke kavasid, samas pühendades osa oma materiaalse abi 
ressurssidest muude kaupade kujul kodututele inimestele ja/või lastele ja kaasnevatele 
meetmetele, mille eesmärk on abistatud isikute sotsiaalne taasintegreerimine.

Abifond suunab abi otse liikmesriikides enim puudustkannatavatele isikutele või 
leibkondadele, kelle vajadus abi järele on kinnitatud riiklike asutuste või 
partnerorganisatsioonide poolt või kaudselt kodututele või lastele jagatavate toiduainete ning 
kaupade abil. Liikmesriigid planeeriksid ja teostaksid abi andmist kooskõlas riiklike 
skeemidega ning abi andmise kriteeriumite kinnitamine on liikmesriikide või 
partnerorganisatsioonide vastutus. 

Abifondi rakendamine toimub koostöös liikmesriikidega, mis põhineb lihtsustatud 
ühtekuuluvuspoliitika rakendussüsteemil (s.t üks seitsmeaastane rakenduskava liikmesriigi 
kohta, kuluarvestuse lihtsustatud meetodite kasutamine ja ühtlustatud finantshaldus). 
Partnerorganisatsioonid oleksid riigiasutused või valitsusvälised organisatsioonid ning nad 
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jagaksid abi otse ja võtaksid ka kaasnevaid sotsiaalse kaasatuse meetmeid. 

Lõppsõna

Kavandatava abifondi ettenähtud toetust ei tohiks võtta vaesuse vähendamiseks ning viimaks 
kõrvaldamiseks vajamineva tervikliku strateegia asendusena. See jääb endiselt nii liidu kui ka 
liikmesriikide proovikiviks.

Veelgi enam, kavandatud abifondile planeeritud vahendid on äärmiselt piiratud ning kaugeltki 
mitte piisavad. Eeldatavasti saab abifondist kasu liiduüleselt kaks miljonit inimest aastas või 
vaid üks kahekümnendik ränka materiaalset puudust kannatavast elanikkonnast (ning 
hinnanguline neli miljonit, kui arvestada potentsiaalset võimendavat mõju). Võrdluseks –
Ameerika Ühendriikide põllumajandusministeerium kulutab aastas ligikaudu 100 miljardit 
dollarit, et aidata abikõlblikke leibkondi, naisi, imikuid ja lapsi. 

Sellegipoolest on komisjoni ettepanek teretulnud. Uus abifond võimaldaks liidul jätkuvalt 
aidata vähendada rängemaid vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vorme. Sellega seoses on 
komisjoni konkreetsed ettepanekud seoses toetusesaajatele makstavate toetustega (artikkel 39) 
ja tasaarveldamisega (artikkel 41) eriti oodatud. Samuti on oodatud püüded lihtsustada selle 
rakendamist: halduskoormus, eriti partnerorganisatsioonide puhul, peaks jääma minimaalseks. 

Keskendudes materiaalse puuduse ja toidupuuduse ohu all elavatele inimestele, eelkõige 
kodututele, lastele ja lastega leibkondadele ning kaasnevatele sotsiaalse kaasatuse meetmetele, 
tegeletakse rängemate ja tõsisemate puuduste vormidega ning samuti tugevdaks see 
praeguseid ja tulevasi ELi jõupingutusi nendes valdkondades. 

Kavandatud Euroopa platvorm võimaldaks liikmesriikidel, partnerorganisatsioonidel ja teistel 
üksteiselt õppida ning edendada rohkem strateegilisi lähenemisviise vaesuse ja sotsiaalse 
tõrjutusega võitlemisel.

See aitaks samuti kaasa teiste ELi poliitikasuundade nagu rahvatervise ja toidujäätmete 
valdkonna eesmärkide saavutamisele.

Kokkuvõtteks, hoolimata selle piirangutest, on abifondil potentsiaal saada tähtsaks osaks 
ühiskonnas tõrjutud inimeste elu, eelkõige kodutute ja materiaalset puudust kannatavate laste 
ja lastega leibkondade elu parendamisel, ning aidata neil elada inimväärselt. Väga palju aitaks 
vaesusest pääseda töökoha leidmine, seega aidates kaasa strateegia „Euroopa 2020” tööhõive 
ja sotsiaalse kaasatuse eesmärkide saavutamisele.

Seoses vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse tasemete (tõusuga) liiduüleselt ning arvestades, et see 
pakuks ka Euroopa lisaväärtust, on käesolev uus algatus nii vajalik kui ka täielikult 
õigustatud, eelkõige seoses strateegiaga „Euroopa 2020” ning praeguste ja tulevaste laste 
vaesuse ja kodutusega seotud algatustega.

Vastavalt 2010. aasta Eurobaromeetri uuringule on peale töötuse probleemi Euroopa kodanike 
arvates liidu peamiseks proovikiviks võitlus vaesusega. 

Euroopa Liidu lepingu artikkel 2 rõhutab liidu põhiväärtustena inimväärikust ja solidaarsust. 
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Sama lepingu artikli 3 kohaselt on liidu eesmärk „edendada rahu, oma väärtusi ja oma 
rahvaste hüvangut“ ning sätestab, et liit töötab sotsiaalse progressi, sotsiaalse õiglusega 
võitlemise ja laste õiguste kaitsmise nimel. 

Tuginedes toiduabiprogrammi kogemustele oleks uus abifond enim puudustkannatavatele 
isikutele liidu põhiväärtuste ja aluspõhimõtete praktiline väljendus ning reaalne tunnustus, et 
liit on valmis vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega võitlema. 


