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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vähävaraisimmille 
suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta
(COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2012)0617),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 175 artiklan 3 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0358/2012),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Ruotsin kuningaskunnan valtiopäivien, Yhdistyneen kuningaskunnan 
parlamentin ylähuoneen ja alahuoneen sekä Saksan liittopäivien toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan (N:o 2) mukaisesti antamat 
perustellut lausunnot, joiden mukaan säädösesitys ei ole toissijaisuusperiaatteen 
mukainen,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ... antaman lausunnon1,

– ottaa huomioon alueiden komitean ... antaman lausunnon2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä 
budjettivaliokunnan, talousarvion valvontavaliokunnan, aluekehitysvaliokunnan, 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan ja naisten oikeuksien ja sukupuolten 
tasa-arvon valiokunnan lausunnot (A7-0000/2013),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. huomauttaa, että lainsäädäntöehdotuksessa esitettyjä määrärahoja on pidettävä suuntaa-
antavina ja että niiden määrä vahvistetaan vasta, kun monivuotisesta rahoituskehyksestä 
vuosiksi 2014–2020 on päästy sopimukseen;

3. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

                                               
1 EUVL C .... (Ei vielä julkaistu EUVL:ssä.)
2 EUVL C .... (Ei vielä julkaistu EUVL:ssä.)
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4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.
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Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Vuonna 2010 lähes neljäsosaa 
eurooppalaisista (119,6 miljoonaa) uhkasi 
köyhyys tai sosiaalinen syrjäytyminen. Se 
on noin neljä miljoonaa enemmän kuin 
edellisenä vuonna.

Or. en

Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahaston, jäljempänä 
'rahasto', tulisi lisätä sosiaalista 

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

yhteenkuuluvuutta myötävaikuttamalla 
köyhyyden vähentämiseen unionissa 
tukemalla kansallisia ohjelmia, jotka 
tarjoavat vähävaraisimmille muuta kuin 
rahoitustukea, jolla helpotetaan ruoan 
puutetta, asunnottomuutta ja lasten ja 
kotitalouksien, joissa on lapsia, aineellista 
puutetta.

Or. en

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

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Asunnottomien typologiaa koskeva 
ETHOS-määritelmä (European Typology 
of Homelessness) on mahdollinen 
lähtökohta varojen kohdentamiseen 
erittäin vähävaraisten henkilöiden eri 
ryhmille.

Or. en

Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Rahastossa ja siihen liittyvissä 
toimenpideohjelmissa on noudatettava 
erityisesti unionin sosiaali- ja 
ympäristöpolitiikkaa, kuten syrjäytymisen 
torjuntaa ja elintarvikejätteen torjuntaa.

Or. en
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Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Jotta eri tarpeisiin voidaan vastata 
mahdollisimman tehokkaasti ja 
tarkoituksenmukaisesti ja tavoitetaan 
vähävaraisimmat henkilöt, 
kumppanuusperiaatetta on sovellettava 
kaikissa rahaston toteuttamisen vaiheissa.

Or. en

Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jotta voidaan parantaa kunkin 
toimenpideohjelman laatua ja rakennetta 
sekä arvioida rahaston vaikuttavuutta ja 
tehokkuutta, olisi toteutettava ennakko- ja 
jälkiarvioinnit. Arviointeja olisi 

(12) Jotta voidaan parantaa kunkin 
toimenpideohjelman laatua ja rakennetta 
sekä arvioida rahaston vaikuttavuutta ja 
tehokkuutta, olisi toteutettava ennakko- ja 
jälkiarvioinnit. Arviointeja olisi 



PE504.202v01-00 10/38 PR\925480FI.doc

FI

täydennettävä toimenpideohjelmasta tukea 
saaneisiin vähävaraisimpiin kohdistuvilla 
selvityksillä ja tarvittaessa ohjelmakauden 
aikana suoritettavilla arvioinneilla. Tähän 
liittyvät jäsenvaltioiden ja komission 
tehtävät olisi täsmennettävä.

täydennettävä jäsenvaltioiden 
suhteelliseen köyhyyteen ja 
toimenpideohjelmasta tukea saaneisiin 
vähävaraisimpiin kohdistuvilla selvityksillä 
ja tarvittaessa ohjelmakauden aikana 
suoritettavilla arvioinneilla. Arviointeja 
tehtäessä on ehdottomasti noudatettava 
yksityisyyttä ja tietosuojaa koskevia 
sääntöjä. Tähän liittyvät jäsenvaltioiden ja 
komission tehtävät olisi täsmennettävä.

Or. en

Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Kuten aineellisen puutteen 
mittaamista EU:ssa ja koko väestöä sekä 
erityisesti lapsia koskevia indikaattoreita 
koskevassa Eurostatin tutkimuksessa 
"Measuring material deprivation in the 
EU – Indicators for the whole population 
and child-specific indicators" 
korostetaan, aineellista puutetta on 
tutkittu huomattavan paljon, minkä 
ansiosta voidaan lähitulevaisuudessa 
kerätä yksityiskohtaisempia tietoja 
aineellista puutetta kärsivistä 
kotitalouksista, aikuisista ja lapsista.

Or. en

Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) On tarpeen vahvistaa rahastosta 
toimintaohjelmille myönnettävän 
osarahoituksen enimmäistaso, jotta 

Poistetaan.
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unionin varoilla olisi kerrannaisvaikutus, 
ja olisi otettava huomioon väliaikaisista 
talousarviovaikeuksista kärsivien 
jäsenvaltioiden tilanne.

Or. en

Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa [ehdotus] maataloustuotteiden 
yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-
asetus)5 säädetään, että julkisessa 
interventiossa ostetut tuotteet voidaan 
poistaa asettamalla ne käytettäviksi unionin 
vähävaraisimmille suunnatussa 
elintarvikkeiden jakeluohjelmassa, jos 
kyseisessä ohjelmassa niin säädetään.
Koska tällaisten varastojen käytöstä, 
käsittelystä tai myynnistä saadut 
elintarvikkeet voivat olosuhteista riippuen 
olla taloudellisesti suotuisin vaihtoehto, 
tässä asetuksessa on aiheellista säätää 
tällaisesta mahdollisuudesta. Varastoja 
koskevasta liiketoimesta saadut määrät 
olisi käytettävä vähävaraisimpien eduksi, 
eikä niitä pitäisi käyttää ohjelmaan 
sovellettavan jäsenvaltioiden 
osarahoitusvelvoitteen pienentämisen 
perusteena. Jotta varmistetaan 
interventiovarastojen ja niistä saatavien 
tulojen mahdollisimman tehokas käyttö, 
komission pitäisi asetuksen (EU) N:o 
[YMJ] 19 artiklan e alakohdan mukaisesti 
hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
vahvistetaan menettelyt sille, kuinka 
interventiovarastoissa olevia tuotteita 
voidaan käyttää, käsitellä tai myydä 
vähävaraisimmille suunnatussa ohjelmassa.

(17) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa [ehdotus] maataloustuotteiden 
yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-
asetus)5 säädetään, että julkisessa 
interventiossa ostetut tuotteet voidaan 
poistaa asettamalla ne käytettäviksi unionin 
vähävaraisimmille suunnatussa 
elintarvikkeiden jakeluohjelmassa, jos 
kyseisessä ohjelmassa niin säädetään.
Koska tällaisten varastojen käytöstä, 
käsittelystä tai myynnistä saadut 
elintarvikkeet voivat olosuhteista riippuen 
olla taloudellisesti suotuisin vaihtoehto, 
tässä asetuksessa on aiheellista säätää 
tällaisesta mahdollisuudesta. Varastoja 
koskevasta liiketoimesta saadut määrät 
olisi käytettävä vähävaraisimpien eduksi.
Jotta varmistetaan interventiovarastojen ja 
niistä saatavien tulojen mahdollisimman 
tehokas käyttö, komission pitäisi asetuksen 
(EU) N:o [YMJ] 19 artiklan e alakohdan 
mukaisesti hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
vahvistetaan menettelyt sille, kuinka 
interventiovarastoissa olevia tuotteita 
voidaan käyttää, käsitellä tai myydä 
vähävaraisimmille suunnatussa ohjelmassa.

Or. en
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Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Jotta varmistetaan yhteiskunnan 
laaja tuki vähävaraisimmille henkilöille, 
jäsenvaltioiden on poistettava yrityksiltä 
elintarvikkeiden ja 
peruskulutustavaroiden lahjoittamiseen 
ruokapankeille, kansalaisjärjestöille tai 
muille toimijoille liittyviä esteitä.

Or. en

Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(18) On tarpeen määrittää, minkä tyyppisiä 
toimia voidaan toteuttaa komission ja 
jäsenvaltioiden aloitteesta teknisenä 
tukena, jota tuetaan rahastosta. Tästä olisi 
päätettävä tiiviissä yhteistyössä 
hallintoviranomaisten ja 
kumppaniorganisaatioiden kanssa.

Or. en

Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Tässä asetuksessa noudatetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustetut periaatteet, mukaan luettuina 

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

ihmisarvon sekä yksityis- ja perhe-elämän 
kunnioittaminen, oikeus henkilötietojen 
suojaan, lapsen oikeudet, oikeus 
toimeentuloturvaan ja asumiseen, 
ikääntyneiden henkilöiden oikeudet, 
naisten ja miesten välinen tasa-arvo ja 
syrjintäkielto. Tätä asetusta on sovellettava 
näiden oikeuksien ja periaatteiden 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(42 a) Rahaston olisi edistettävä 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä lopettaa 
kodittomuus Euroopan parlamentin 
asunnottomuutta koskevasta EU-
strategiasta 14. syyskuuta 2011 antaman 
päätöslauselman1 mukaisesti.
_____________
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0383.

Or. en

Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2 artikla 2 artikla

Sovelletaan seuraavia määritelmiä: Tässä asetuksessa sovelletaan seuraavia 
määritelmiä:

Or. en
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Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2 artikla 2 artikla
1. 'vähävaraisimmilla' tarkoitetaan 
luonnollisia henkilöitä, jotka ovat 
yksittäisiä henkilöitä tai tällaisten 
henkilöiden muodostamia perheitä, 
kotitalouksia tai ryhmiä, joiden avuntarve 
on todettu kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten hyväksymin objektiivisin 
perustein tai kumppaniorganisaatioiden 
määrittelemin ja kyseisten toimivaltaisten 
viranomaisten hyväksymin perustein;

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

Or. en

Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

2 artikla 2 artikla
7. 'loppukäyttäjillä' tarkoitetaan 
vähävaraisimpia, jotka vastaanottavat 
elintarvikkeita tai tavaroita ja/tai hyötyvät 
liitännäistoimenpiteistä;

7. 'loppukäyttäjillä' tarkoitetaan 
vähävaraisimpia – eli henkilöitä, jotka 
ovat vaarassa joutua kärsimään 
aineellisesta puutteesta tai ruoan 
puutteesta, erityisesti kodittomia, lapsia ja 
kotitalouksia, joissa on lapsia –, jotka 
vastaanottavat elintarvikkeita tai tavaroita 
ja/tai hyötyvät liitännäistoimenpiteistä;

Or. en

Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 artikla 2 artikla
i) 'liitännäistoimenpiteillä' tarkoitetaan 
toimenpiteitä, jotka ulottuvat laajemmalle 
kuin elintarvikkeiden ja tavaroiden jakelu 
ja joiden tavoitteena on torjua sosiaalista 
syrjäytymistä ja parantaa loppukäyttäjien 
elinoloja, jotta voidaan sopeuttaa heidät 
uudelleen yhteiskuntaan ja mahdollistaa 
heille omaehtoinen ja itsenäinen elämä;

Or. en

Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

3 artikla 3 artikla
1. Rahaston avulla edistetään sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta unionissa 
myötävaikuttamalla siihen, että 

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

Eurooppa 2020 -strategian mukainen 
tavoite vähentää vähintään 20 miljoonalla 
köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen 
vaarassa olevien ihmisten määrää 
saavutetaan. Rahastolla edistetään 
erityistavoitetta, joka koskee köyhyyden 
pahimpien muotojen lieventämistä 
unionissa tarjoamalla vähävaraisimmille 
muuta tukea kuin rahoitustukea ja 
edistämällä kestäviä ratkaisuja 
ruokaköyhyyden poistamiseksi. Tämän 
tavoitteen saavuttamista mitataan 
konkreettista tukea ja tukea 
liitännäistoimenpiteistä saavien 
henkilöiden lukumäärällä sekä sen 
vaikutuksella vähävaraisimpien 
henkilöiden tukirakenteisiin.

Or. en

Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

4 artikla 4 artikla
1. Rahastosta tuetaan kansallisia ohjelmia, 
joiden puitteissa elintarvikkeita ja 
asunnottomien tai lasten henkilökohtaiseen 
käyttöön tarkoitettuja peruskulutustavaroita 
jaetaan vähävaraisimmille jäsenvaltioiden 
valitsemien kumppaniorganisaatioiden 
välityksellä.

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

Or. en

Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4 artikla 4 artikla
2. Rahastosta voidaan tukea 
liitännäistoimenpiteitä, joilla täydennetään 
elintarvike- ja tavara-avun jakamista ja 
edistetään vähävaraisimpien sosiaalista 
osallisuutta.

2. Rahastosta voidaan tukea 
liitännäistoimenpiteitä, mukaan lukien 
pilottihankkeita, joilla täydennetään 
elintarvike- ja tavara-avun jakamista, ja 
edistetään vähävaraisimpien sosiaalista 
osallisuutta sekä terveellisempää 
elämäntapaa ja ruokavaliota ja suojellaan 
heidän ihmisarvoaan.

Or. en

Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

4 artikla 4 artikla
3. Rahastosta tuetaan vähävaraisimmille 
annettavan muun kuin rahoitustuen alaan 
liittyvää keskinäistä oppimista, 
verkottumista ja hyvien toimintatapojen 
levittämistä.

3. Rahastosta tuetaan vähävaraisimmille 
annettavan muun kuin rahoitustuen alaan 
liittyvää keskinäistä oppimista, 
verkottumista ja hyvien toimintatapojen 
levittämistä luomalla eurooppalainen 
kehys poliittiselle ohjaukselle rahaston 
keskeisillä alueilla.

Or. en

Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

5 artikla 5 artikla
14. Rahastosta annettava tuki pannaan 
täytäntöön tiiviissä yhteistyössä komission 
ja jäsenvaltioiden välillä.

3. Rahastosta annettava tuki annetaan
tiiviissä yhteistyössä komission ja 
jäsenvaltioiden välillä sekä 
kansalaisyhteiskuntaa ja 
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kumppaniorganisaatioita edustavien 
elinten välillä.

Or. en

Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 artikla 5 artikla

4 a. Jäsenvaltioiden on valmisteltava 
toimenpideohjelmat tiiviissä yhteistyössä 
sellaisten toimivaltaisten alue-, paikallis-
ja muiden viranomaisten sekä 
kansalaisyhteiskuntaa edustavien elimien, 
kuten köyhyyttä torjuvien ja 
kumppaniorganisaatioiden, kanssa, jotka 
edustavat vähävaraisimpien henkilöiden 
ja vähävaraisille tarkoitetun aineellisen 
tuen jakeluun osallistuvien järjestöjen 
etuja.

Or. en

(Komission ehdotuksen englanninkielisessä versiossa oleva väärä numerointi olisi 
korjattava.)

Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

5 artikla 5 artikla
6. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat 
kukin oman vastuualueensa mukaisesti 
yhteensovittamisen Euroopan 
sosiaalirahaston sekä unionin muiden 
politiikkojen ja välineiden välillä.

6. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat 
kukin oman vastuualueensa mukaisesti 
yhteensovittamisen Euroopan
sosiaalirahaston sekä unionin muiden 
politiikkojen ja välineiden, erityisesti 
unionin terveydenalan toimien, välillä.

Or. en
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(Komission ehdotuksen englanninkielisessä versiossa oleva väärä numerointi olisi 
korjattava.)

Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

5 artikla 5 artikla
10. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat, 
että naisten ja miesten välistä tasa-arvoa 
sekä sukupuolinäkökulman mukaan 
ottamista edistetään rahaston toteuttamisen 
eri vaiheissa. Komissio ja jäsenvaltiot 
toteuttavat tarvittavat toimet estääkseen 
sukupuoleen, rotuun tai etniseen 
alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvan syrjinnän 
rahastosta saatavilla olevan tuen osalta.

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

Or. en

(Komission ehdotuksen englanninkielisessä versiossa oleva väärä numerointi olisi 
korjattava.)

Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

5 artikla 5 artikla
11. Rahastosta rahoitettavien toimien on 
oltava unionin ja kansallisen lainsäädännön 
mukaisia. Rahastoa voidaan käyttää vain 
sellaisten elintarvikkeiden ja tavaroiden 
jakamiseen, jotka ovat kulutustavaroiden 
turvallisuutta koskevan unionin 
lainsäädännön mukaisia.

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

(Komission ehdotuksen englanninkielisessä versiossa oleva väärä numerointi olisi 
korjattava.)

Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 11 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 artikla 5 artikla

11 a. Elintarvikkeiden valinnan on 
perustuttava tasapainoisen ravitsemuksen 
periaatteisiin ja edistettävä 
loppukäyttäjien terveyttä ja hyvinvointia.
Elintarvikkeisiin – ja tapauksen mukaan 
tavaroihin – sovellettavissa 
valintaperusteissa on myös otettava 
huomioon ilmastoon ja ympäristöön 
liittyvät näkökohdat, jotta voidaan etenkin 
vähentää elintarvikejätteen määrää.

Or. en

(Komission ehdotuksen englanninkielisessä versiossa oleva väärä numerointi olisi 
korjattava.)

Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

5 artikla 5 artikla
12. Jäsenvaltioiden ja tuensaajien on 
valittava elintarvikkeet ja tavarat 
objektiivisin perustein. Elintarvikkeisiin –
ja tapauksen mukaan tavaroihin –
sovellettavissa valintaperusteissa on myös 
otettava huomioon ilmastoon ja 
ympäristöön liittyvät näkökohdat, jotta 
voidaan etenkin vähentää 
elintarvikejätteen määrää.

12. Jäsenvaltioiden ja tuensaajien on 
valittava elintarvikkeet ja tavarat 
objektiivisin perustein ottaen huomioon 
myös ravitsemusohjeet. Elintarvikkeisiin –
ja tapauksen mukaan tavaroihin –
sovellettavissa valintaperusteissa on myös 
otettava huomioon ilmastoon, terveyteen ja 
ympäristöön liittyvät näkökohdat.
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Or. en

(Komission ehdotuksen englanninkielisessä versiossa oleva väärä numerointi olisi 
korjattava.)

Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 12 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 artikla 5 artikla

12 a. Komission, jäsenvaltioiden ja 
kumppaniorganisaatioiden on edistettävä 
elintarvikejätteen torjumista jakeluketjun 
kaikissa vaiheissa.

Or. en

Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

6 artikla 6 artikla
3. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen, jossa 
vahvistetaan jäsenvaltiokohtaisten 
kokonaismäärärahojen vuosijakauma, 
asetuksen (EU) N:o … (CPR) 84 artiklan 
5 kohdan mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta tämän artiklan 4 kohdan 
soveltamista; tässä otetaan huomioon 
seuraavat Eurostatin vahvistamat 
indikaattorit:

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

Or. en

Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

6 artikla 6 artikla
a) vakavaa aineellista puutetta kokeva 
väestö;

a) vakavaa aineellista puutetta, erityisesti 
ruokaköyhyyttä, kokeva väestö;

Or. en

Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

7 artikla 7 artikla
a) toimenpideohjelman kohteena olevat 
aineellisen puutteen tyypit ja perustelut 
niiden valinnalle sekä kuvaus kustakin 
kohteena olevasta aineellisen puutteen 
tyypistä, kuvaus elintarvikkeiden tai 
tavaroiden jakamisen pääpiirteistä ja 
tavoitteista sekä kuvaus tarjottavista 
liitännäistoimenpiteistä, ottaen huomioon 
14 artiklan mukaisesti suoritetun 
ennakkoarvioinnin tulokset;

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

Or. en

Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

9 artikla 9 artikla
1. Jäsenvaltio voi esittää 
toimenpideohjelman muuttamista koskevan 
pyynnön. Sen mukana on oltava tarkistettu 
toimenpideohjelma ja muutoksen 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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perustelut.

Or. en

Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tietojenvaihtofoorumi Yhteistyö ja hyvien käytäntöjen 
vaihtaminen

Or. en

Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

10 artikla 10 artikla
1. Komissio perustaa EU-tason foorumin, 
jolla helpotetaan vähävaraisimmille 
annettavaa muuta tukea kuin rahoitustukea 
koskevaa kokemusten vaihtoa, valmiuksien 
parantamista ja verkottumista sekä 
aiheeseen liittyvien tulosten levittämistä.

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

Or. en

Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 artikla
1 a. Siinä mielessä komissio on myös 
helpotettava kansainvälistä toimintaa, 
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kuten opintomatkoja ja vertaisarviointeja, 
joihin osallistuu 
kumppaniorganisaatioita.

Or. en

Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

10 artikla 10 artikla
2. Lisäksi komissio kuulee vähintään 
kerran vuodessa kumppaniorganisaatioita 
unionin tasolla edustavia organisaatioita
rahastosta annettavan tuen 
täytäntöönpanosta.

2. Lisäksi komissio kuulee vähintään 
kerran vuodessa kumppaniorganisaatioita 
unionin tasolla edustavia organisaatioita 
rahastosta annettavan tuen 
täytäntöönpanosta ja tiedottaa siitä sen 
jälkeen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
III osasto – 10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla
Kansallinen seurantakomitea

1. Jäsenvaltioiden on perustettava 
seurantakomitea, joka varmistaa niiden 
toimintaohjelmien täytäntöönpanon.
2. Seurantakomiteaan on kuuluttava 
toimivaltaisia alue-, paikallis- ja muita 
viranomaisia sekä kansalaisyhteiskuntaa 
edustavia elimiä, kuten köyhyyttä torjuvia 
ja kumppaniorganisaatioita, jotka 
edustavat vähävaraisimpien henkilöiden 
ja vähävaraisille tarkoitetun aineellisen 
tuen jakeluun osallistuvien järjestöjen 



PR\925480FI.doc 25/38 PE504.202v01-00

FI

etuja.

Or. en

Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 artikla 11 artikla
8 a. Komission on esitettävä Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhteenveto 
vuotuisista täytäntöönpanokertomuksista 
ja lopulliset täytäntöönpanokertomukset.

Or. en

Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

12 artikla 12 artikla
1. Komissio ja kukin jäsenvaltio tapaavat 
vuosittain vuosina 2014–2022, jollei muuta 
sovita, tarkastellakseen 
toimenpideohjelman täytäntöönpanon 
edistymistä ottaen soveltuvin osin 
huomioon vuotuisen 
täytäntöönpanokertomuksen sekä 
11 artiklan 7 kohdassa tarkoitetut 
komission huomautukset.

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

Or. en
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Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

12 artikla 12 artikla
3. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
komission kokouksessa esittämien 
huomioiden seurauksena toteutetaan 
asiamukaisia jatkotoimia.

3. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
komission kokouksessa esittämien 
huomioiden seurauksena toteutetaan 
asiamukaisia jatkotoimia, ja mainittava ne 
seuraavan vuoden tai tarvittaessa 
seuraavien vuosien 
täytäntöönpanokertomuksessa.

Or. en

Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 artikla
f a) odotettujen tuotosten vaikutus 
rahaston tavoitteisiin;

Or. en

Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 artikla
f b) sidosryhmien, kuten 
kansalaisyhteiskunnan ja 
kansalaisjärjestöjen, tehokas 
sitouttaminen toimintaohjelman 
suunnitteluun ja täytäntöönpanoon.

Or. en
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Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

15 artikla 15 artikla
1. Hallintoviranomainen voi
ohjelmakauden aikana toteuttaa
arviointeja, joissa arvioidaan 
toimenpideohjelman vaikuttavuutta ja 
tehokkuutta.

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

Or. en

Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

15 artikla 15 artikla
2. Hallintoviranomaisen on vuosina 2017 
ja 2021 toteutettava loppukäyttäjiä koskeva 
jäsennelty selvitys komission antaman 
mallin mukaisesti. Komissio hyväksyy 
mallin täytäntöönpanosäädöksellä. Tämä 
täytäntöönpanosäädös annetaan 60 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-
antavaa menettelyä noudattaen.

2. Hallintoviranomaisen on vuosina 2017 
ja 2021 toteutettava loppukäyttäjiä koskeva 
jäsennelty selvitys komission antaman 
mallin mukaisesti. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla malli 
luodaan intressitahojen kuulemisen 
jälkeen. Nämä täytäntöönpanosäädökset
annetaan 60 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

15 artikla 15 artikla
3. Komissio voi toteuttaa omasta 
aloitteestaan toimenpideohjelmien 
arvioinnin.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 artikla

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

Or. en

Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

17 artikla 17 artikla
1. Jäsenvaltion on tiedotettava rahastosta 
rahoitettavista toimista ja tehtävä niitä 
tunnetuiksi. Tiedotustoimet on suunnattava 
vähävaraisimmille, tiedotusvälineille ja 
laajemmalle yleisölle. Siinä on korostettava 
unionin roolia ja varmistettava, että 
rahastosta myönnettävä tuki saa 
näkyvyyttä.

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

Or. en
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Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

17 artikla 17 artikla
1. Toimen toteuttamisen aikana tuensaajien 
ja kumppaniorganisaatioiden on 
tiedotettava yleisölle rahastosta saadusta 
tuesta sijoittamalla vähintään yksi toimea 
ja sille Euroopan unionilta saatavaa 
rahoitustukea esittelevä juliste 
(vähimmäiskoko A3) jokaiselle 
elintarvikkeiden ja tavaroiden 
jakelupaikalle ja liitännäistoimenpiteiden 
toteutuspaikalle siten, että se on helposti 
yleisön nähtävissä, paitsi jos tämä ei ole 
mahdollista jakeluolosuhteiden vuoksi.

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

Or. en

Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Osarahoitus Rahoitus

Or. en

Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

18 artikla 18 artikla
1. Kunkin toimenpideohjelman 1. Kunkin toimenpideohjelman 
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osarahoitusosuus saa olla enintään 
85 prosenttia tukikelpoisista julkisista 
menoista.

rahoitusosuus saa olla enintään 
100 prosenttia tukikelpoisista julkisista 
menoista.

Or. en

Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

18 artikla 18 artikla
2. Toimenpideohjelman hyväksymisestä 
annettavassa komission päätöksessä 
vahvistetaan toimenpideohjelmaan 
sovellettava osarahoitusosuus ja 
rahastosta myönnettävän tuen 
enimmäismäärä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 artikla 18 artikla
3 a. Välimaksuina ja loppumaksuina 
maksettu unionin tuki ei kuitenkaan saa 
olla suurempi kuin rahastosta myönnetyn 
tuen enimmäismäärä, jotka on vahvistettu 
toimenpideohjelman hyväksymistä 
koskevassa komission päätöksessä.

Or. en

Tarkistus 57
Ehdotus asetukseksi
19 artikla
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Komission teksti Tarkistus

19 artikla Poistetaan.
Maksujen korottaminen tilapäisistä 
talousarviovaikeuksista kärsivien 

jäsenvaltioiden osalta
1. Välimaksuja ja loppumaksuja voidaan 
jäsenvaltion pyynnöstä korottaa siten, että 
ne ovat 10 prosenttiyksikköä suuremmat
kuin toimenpideohjelmalle vahvistettu 
osarahoitusosuus. Korotettua osuutta, 
joka ei voi ylittää 100:aa prosenttia, 
sovelletaan maksupyyntöihin, jotka 
koskevat sitä tilikautta, jonka aikana 
jäsenvaltio on toimittanut pyyntönsä, ja 
sitä seuraavia tilikausia, joiden aikana 
jäsenvaltio täyttää yhden seuraavista 
edellytyksistä:
a) jäsenvaltio, joka on ottanut euron 
käyttöön, saa unionilta neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 407/20107 mukaista 
makrotaloudellista rahoitusapua;
b) jäsenvaltio, joka ei ole ottanut käyttöön 
euroa, saa neuvoston asetuksen (EY) N:o 
332/20028 mukaista keskipitkän ajan 
rahoitustukea;
c) sen saataville on asetettu rahoitustukea 
Euroopan vakausmekanismin 
perustamisesta tehdyn sopimuksen 
mukaisesti.
2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, välimaksuina ja 
loppumaksuina maksettu unionin tuki ei 
kuitenkaan saa olla suurempi kuin 
julkinen tuki ja rahastosta myönnetyn 
tuen enimmäismäärä, jotka on vahvistettu 
toimenpideohjelman hyväksymistä 
koskevassa komission päätöksessä.

Or. en
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Tarkistus 58
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

21 artikla 21 artikla
1. Kumppaniorganisaatiot voivat itse ostaa 
elintarvikkeet ja asunnottomille tai lapsille
tarkoitetut tavarat.

1. Kumppaniorganisaatiot voivat itse ostaa 
elintarvikkeet ja loppukäyttäjien 
henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut 
tavarat.

Or. en

Tarkistus 59
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

21 artikla 21 artikla
2. Myös julkinen elin voi ostaa ne ja antaa 
ne maksutta kumppaniorganisaatioiden 
käyttöön. Tässä tapauksessa elintarvikkeet 
voidaan hankkia asetuksen (EU) N:o 
[YMJ] 15 artiklan mukaisesti käyttöön 
saatettavien interventiovarastoissa olevien 
tuotteiden käytön, käsittelyn tai myynnin 
kautta edellyttäen, että tämä on 
taloudellisesti suotuisin vaihtoehto eikä se 
viivytä kohtuuttomasti 
elintarviketuotteiden toimittamista 
kumppaniorganisaatioille. Näitä varastoja 
koskevista liiketoimista saadut määrät on 
käytettävä vähävaraisimpien eduksi, eikä 
niitä saa käyttää sen perusteena, että 
ohjelmaan sovellettavaa, tämän asetuksen 
18 artiklassa säädettyä jäsenvaltioiden 
osarahoitusvelvoitetta pienennetään.

2. Myös julkinen elin voi ostaa ne ja antaa 
ne maksutta kumppaniorganisaatioiden 
käyttöön. Tässä tapauksessa elintarvikkeet 
voidaan hankkia asetuksen (EU) N:o 
[YMJ] 15 artiklan mukaisesti käyttöön 
saatettavien interventiovarastoissa olevien 
tuotteiden käytön, käsittelyn tai myynnin 
kautta edellyttäen, että tämä on 
taloudellisesti suotuisin vaihtoehto eikä se 
viivytä kohtuuttomasti 
elintarviketuotteiden toimittamista 
kumppaniorganisaatioille. Näitä varastoja 
koskevista liiketoimista saadut määrät on 
käytettävä vähävaraisimpien eduksi. Ne on 
käytettävä ohjelman varojen lisäksi eikä 
niiden perusteella saa pienentää 
jäsenvaltioille kohdennettuja 
talousarvioita.

Or. en
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Tarkistus 60
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

21 artikla 21 artikla
4. Aineellinen apu on jaettava 
vähävaraisimmille maksutta.

4. Elintarvike- ja aineellinen apu on 
yleensä jaettava vähävaraisimmille 
maksutta. Jos se jaetaan toimintaohjelman 
puitteissa, kumppaniorganisaatiot voivat 
edellyttää, että loppukäyttäjät maksavat 
enintään 10 prosenttia elintarvikkeen tai 
tavaran markkinahinnasta.

Or. en

Tarkistus 61
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

24 artikla 24 artikla
a) elintarvikkeiden sekä asunnottomien tai 
lasten henkilökohtaiseen käyttöön 
tarkoitettujen peruskulutustavaroiden 
ostoista aiheutuvat kustannukset;

a) elintarvikkeiden sekä loppukäyttäjien 
henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettujen 
peruskulutustavaroiden ostoista aiheutuvat
kustannukset;

Or. en

Tarkistus 62
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

24 artikla 24 artikla
b) mikäli julkinen elin ostaa elintarvikkeet 
tai asunnottomien tai lasten
henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut 
peruskulutustavarat ja tarjoaa ne 
kumppaniorganisaatioille, kustannukset, 

b) mikäli julkinen elin ostaa elintarvikkeet 
tai loppukäyttäjien henkilökohtaiseen 
käyttöön tarkoitetut peruskulutustavarat ja 
tarjoaa ne kumppaniorganisaatioille, 
kustannukset, jotka aiheutuvat 
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jotka aiheutuvat elintarvikkeiden tai 
tavaroiden kuljettamisesta 
kumppaniorganisaatioiden varastoihin, 
1 prosentin kiinteänä osuutena 
a alakohdassa tarkoitetuista kustannuksista;

elintarvikkeiden tai tavaroiden 
kuljettamisesta kumppaniorganisaatioiden 
varastoihin, 1 prosentin kiinteänä osuutena 
a alakohdassa tarkoitetuista kustannuksista;

Or. en

Tarkistus 63
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

24 artikla 24 artikla
d) sosiaalista osallisuutta edistävien 
toimien kustannukset 5 prosentin kiinteänä 
osuutena a alakohdassa tarkoitetuista 
kustannuksista, mikäli kyse on sellaisten 
kumppaniorganisaatioiden toteuttamista 
toimista ja ilmoittamista kustannuksista, 
jotka jakavat aineellisen avun suoraan 
vähävaraisimmille;

d) sosiaalista osallisuutta edistävien 
toimien kustannukset 5 prosentin kiinteänä 
osuutena a alakohdassa tarkoitetuista 
kustannuksista, mikäli kyse on sellaisten 
kumppaniorganisaatioiden toteuttamista 
toimista ja ilmoittamista kustannuksista, 
jotka jakavat aineellisen avun suoraan tai 
välillisesti loppukäyttäjille;

Or. en



PR\925480FI.doc 35/38 PE504.202v01-00

FI

PERUSTELUT

Euroopan unioni on Eurooppa 2020 -strategiassa asettanut tavoitteekseen vähentää vuoteen 
2020 mennessä vähintään 20 miljoonalla niiden ihmisten määrää, jotka kärsivät köyhyydestä 
tai sosiaalisesta syrjäytymisestä tai elävät köyhyys- tai syrjäytymisuhan alla.

Talous- ja rahoituskriisi kuitenkin lisää köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä kaikkialla 
unionissa. Köyhyys tai sosiaalinen syrjäytyminen uhkasi vuonna 2011 lähes 120:tä miljoonaa 
unionin kansalaista, mikä on kuusi miljoonaa enemmän kuin kaksi vuotta sitten ja lähes 
neljäsosa koko väestöstä. Yli 40 miljoonaa ihmistä kärsii vakavasta aineellisesta puutteesta.
Yksi kymmenestä alle 60-vuotiaasta elää alhaisen työssäkäyntiasteen kotitaloudessa.

Yksi aineellisen puutteen keskeisistä piirteistä on se, ettei ihmisellä ole mahdollisuuksia saada 
riittävää määrää riittävän laadukasta ruokaa. Unionin kansalaisista 43 miljoonalla ei ole varaa 
hankkia lihaa, kanaa tai kalaa sisältävää ateriaa tai vastaavaa kasvisateriaa, joka on WHO:n 
määrittelemä perustarve. Lapset ovat erityisen herkkiä ruokaköyhyydelle, ja huonot 
ruokailutottumukset voivat vaikuttaa haitallisesti heidän aivojensa kehittymiseen ja 
oppimiskykyynsä sekä terveyteensä tulevaisuudessa.

Yksi erityisen vakava aineellisen puutteen muoto on asunnottomuus. Sitä on vaikea arvioida 
määrällisesti, mutta erään arvion mukaan unionissa oli 4,1 miljoonaa asunnotonta vuosina 
2009–2010. Kriisi lisää asunnottomuutta, ja perheiden, joissa on lapsia, nuorten aikuisten 
(jopa 20 prosenttia Tanskassa ja 15 prosenttia Alankomaissa) ja maahanmuuttajien osuus 
asunnottomista on entistä suurempi.

Vuonna 2011 yli 25:ttä miljoonaa lasta unionissa uhkasi köyhyys ja sosiaalinen 
syrjäytyminen. Lähes kuuden miljoonan ihmisen on pärjättävä ilmaan uusia vaatteita (ei-
käytettyjä), ja lähes viidellä miljoonalla ihmisellä ei ole kahta sopivan kokoista kenkäparia.
Euroopan unionin yhteinen sosiaalinen ja taloudellinen tulevaisuus on osin riippuvainen 
valmiudestamme katkaista huono-osaisuuden siirtyminen sukupolvelta toiselle, ja lisäksi 
lastemme köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen riski on entistä suurempi kuin koko väestön 
(27,1 prosenttia verrattuna 23,5 prosenttiin). Vain viidessä jäsenvaltiossa (Kyproksessa, 
Ruotsissa, Sloveniassa, Suomessa ja Tanskassa) lasten köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen riski oli pienempi kuin koko väestön. Niissäkin jäsenvaltioissa, joissa 
köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen kokonaisriski on vakaa, lapsilla niiden riski on 
kasvanut (esimerkiksi Saksassa). Aineellista puutetta kärsivät lapset eivät todennäköisesti 
menesty koulussa yhtä hyvin kuin parempiosaiset ikätoverinsa, eivätkä he pääse 
hyödyntämään kaikkia kykyjään.

Samanaikaisesti talous- ja rahoituskriisi on heikentänyt monien jäsenvaltioiden kykyä tukea 
köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevia ihmisiä. Vuonna 2011 heidän 
määränsä oli palannut vuoden 2008 tasoille, ja useimmat jäsenvaltiot eivät edisty lainkaan 
kansallisten vuoden 2020 köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä koskevien tavoitteidensa 
saavuttamisessa.

Unionin tärkein väline työllisyyden tukemisessa, köyhyyden torjumisessa ja sosiaalisen 
osallisuuden edistämisessä on nyt ja tulevaisuudessakin Euroopan sosiaalirahasto (ESR).
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ESR:n perustana on kuitenkin "työllisyyden edistäminen", joten ihmiset, joilla on kaikkein 
perustavinta laatua olevia tarpeita, ovat usein liian kaukana työmarkkinoista (esimerkiksi 
lapset) tai liian syrjäytyneitä hyötyäkseen sen toimenpiteistä (esimerkiksi asunnottomat).

EU:lla on ollut vuodesta 1987 lähtien vähävaraisimmille suunnatun avun ohjelma 
(elintarvikejakeluohjelma), jonka tarkoituksena on ollut mahdollistaa se, että jäsenvaltiot 
luovuttavat elintarvikkeiden julkiset ylijäämävarastot (interventiovarastot) jaettavaksi 
elintarvikeapuna. Vuonna 2011 elintarvikejakeluohjelmasta hyötyi lähes 19 miljoonaa 
ihmistä. Ohjelmaan osallistuvien jäsenvaltioiden määrä on kasvanut vuoden 2001 yhdeksästä 
jäsenvaltiosta kahteenkymmeneen vuonna 2012, kun taas osa alussa mukana olleista maista, 
kuten Saksa, Alankomaat, Yhdistynyt kuningaskunta ja Tanska, eivät enää ole mukana.
Lukuun ottamatta EU:n tukemia pienen mittakaavan sosiaalisia kokeiluhankkeita 
elintarvikejakeluohjelma on tällä hetkellä ainoa EU:n ohjelma, joka tavoittaa yhteiskunnan 
marginalisoituneet ihmiset. Elintarvikejakeluohjelma on perustamisestaan lähtien ollut tärkeä 
tuki elintarvikeapua jakaville järjestöille. Ohjelmalla ei ole koskaan pyritty ratkaisemaan 
jäsenvaltioiden ruokaköyhyyttä, ja siihen sekä liitännäistoimintoihin osallistuvat järjestöt ovat 
ilmaisseet, että tämän tuen "ennustettavuus" on niiden toiminnan kannalta olennaista, koska se 
mahdollistaa vapaaehtoisten käytön ja helpottaa ja tehostaa muiden rahoituksen saamista 
muista lähteistä ja/tai luontoissuoritusten saamista.

Koska interventiovarastot on viime vuosina käytetty loppuun eikä tällaisia varastoja 
oletettavasti ole tulevaisuudessa, elintarvikejakeluohjelmalla ei enää ole alkuperäistä 
perustetta eikä sitä jatketa enää vuoden 2013 päättymisen jälkeen. Kysynnän huomioon ottaen 
elintarvikejakelunohjelman loppuminen tämän vuoden lopussa ilman uutta korvaavaa 
ohjelmaa aiheuttaisi vakavan uhkan elintarvikeapuohjelmien toiminnalle monissa 
jäsenvaltioissa. Suuret hyväntekeväisyysjärjestöt, ruokapankkeja edustavat kansalaisjärjestöt 
sekä lasten ja asunnottomien parissa työskentelevät järjestöt ovat toistuvasti tuoneet esiin 
EU:n tuen jatkumisen tarpeen vuoden 2013 jälkeen. Samoin ovat tehneet Euroopan 
parlamentti ja ETSK, alueiden komitea sekä alueelliset ja paikalliset viranomaiset eri puolilla 
unionia.

Ehdotetun rahaston pääpiirteet

Tämän ehdotuksen oikeusperustana on SEUT-sopimuksen 175 artiklan 3 kohta. Siinä 
vahvistetaan rakennerahastojen ulkopuolisten "erityistoimien" hyväksyminen niin, että 
"unioni kehittää ja harjoittaa toimintaansa taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lujittamiseksi" (SEUT-sopimuksen 174 artikla).

Ehdotettu 2,5 miljardin euron rahasto jaksolle 2014–2020 olisi uusi, laajempi väline, joka 
perustuisi osittain elintarvikejakeluohjelmasta saatuihin kokemuksiin tukemalla kansallisia 
järjestelmiä, joiden toiminnan kohteena on ruoan puute. Rahasto käyttäisi osan varoistaan 
asunnottomille ja/tai lapsille annettavaan aineelliseen apuun muiden kuin elintarvikkeiden 
muodossa, ja liitännäistoimenpiteisiin, jotka kohdistettaisiin apua saavien henkilöiden 
sopeuttamiseen uudelleen yhteiskuntaan.

Rahaston apu kohdistettaisiin suoraan jäsenvaltioiden vähävaraisimmille henkilöille tai 
kotitalouksille, joiden avuntarpeen kansalliset viranomaiset tai kumppaniorganisaatiot ovat 
todentaneet, tai välillisesti jakamalla elintarvikkeita ja tavaroita asunnottomille henkilöille tai 
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lapsille. Jäsenvaltiot suunnittelisivat ja toimittaisivat apua kansallisten järjestelmiensä 
mukaisesti, ja avun jakamisen perusteet olisivat jäsenvaltioiden tai kumppaniorganisaatioiden 
vastuulla.

Rahasto pantaisiin täytäntöön yhteisellä hallinnoinnilla, joka perustuisi yksinkertaistettuun 
koheesiopolitiikan täytäntöönpanojärjestelmään (yksi seitsemänvuotinen toimintaohjelma 
kussakin jäsenvaltiossa, yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käyttö ja rationalisoitu 
varainhoito). Kumppaniorganisaatiot olisivat julkisia elimiä tai kansalaisjärjestöjä ja jakaisivat 
apua suoraan sekä toteuttaisivat myös sosiaalista osallisuutta lisääviä liitännäistoimenpiteitä.

Päätelmä

Tämän ehdotetun rahaston tarjoamaa tukea ei pitäisi nähdä korvikkeena kattaville 
politiikoille, joita tarvitaan köyhyyden vähentämiseen ja lopulta poistamiseen. Se on edelleen 
haaste sekä unionille että jäsenvaltioille.

Lisäksi rahastolle ehdotetut varat ovat erittäin pienet ja kaukana riittävästä. On arvioitu, että 
rahastosta hyötyisi vuosittain kaksi miljoonaa ihmistä ympäri unionia, mikä tarkoittaa vain 
yhtä kahdeskymmenesosaa vakavasta aineellisesta puutteesta kärsivästä väestöstä (ja arviolta 
neljää miljoona, jos otetaan huomioon mahdollinen vipuvaikutus). Vertailun vuoksi 
todettakoon, että Yhdysvaltojen maatalousministeriö käyttää noin 100 miljardia dollaria 
vuodessa tukeen oikeutettujen kotitalouksien, naisten, imeväisten ja lasten 
elintarviketarpeiden täyttämiseen.

Näin ollen komission ehdotukseen on suhtauduttava myönteisesti. Uusi rahasto mahdollistaisi 
myös sen, että unioni voisi jatkaa köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen pahimpien 
muotojen lieventämisen edistämistä Euroopassa. Siinä suhteessa olemme erityisen tyytyväisiä 
varsinkin komission ehdotuksiin tuensaajille maksettavista maksuista (39 artikla) ja 
ennakkomaksuista (41 artikla). Kannatettavia ovat myös pyrkimykset yksinkertaistaa 
täytäntöönpanomenettelyjä: erityisesti kumppaniorganisaatioiden hallinnollisten rasitteiden 
määrä olisi pidettävä mahdollisimman pienenä.

Keskittyminen henkilöihin, joita uhkaa aineellinen puute tai ruoan puute, erityisesti 
asunnottomiin, lapsiin ja kotitalouksiin, joissa on lapsia, sekä sosiaalista osallisuutta lisääviin 
liitännäistoimenpiteisiin auttaisi puuttumaan joihinkin vähävaraisuuden pahimpiin ja 
vakavimpiin muotoihin ja vahvistaisi myös nykyisiä ja suunniteltuja EU:n toimia näillä 
alueilla.

Ehdotettu unionin tietojenvaihtofoorumi mahdollistaisi sen, että jäsenvaltiot, 
kumppaniorganisaatiot ja muut oppisivat muiden kokemuksista, ja edistäisi strategisempia 
lähestymistapoja köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaan.

Lisäksi se edistäisi EU:n muiden politiikkojen toteuttamista esimerkiksi kansanterveyden ja 
elintarvikejätteiden alalla.

Kaiken kaikkiaan rahaston avulla on sen rajoituksista huolimatta mahdollisuus parantaa 
merkittävällä tavalla yhteiskunnan marginalisoituneiden ihmisten, erityisesti asunnottomien ja 
vähävaraisten lasten sekä vähävaraisten kotitalouksien, joissa on lapsia, elämänlaatua ja auttaa 
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heitä elämään ihmisarvoista elämää. Se voisi auttaa monia pääsemään irti köyhyydestä ja 
mahdollisesti työllistymään, mikä edistäisi Eurooppa 2020 -strategian työllisyyttä ja 
sosiaalista osallisuutta koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Ottaen huomioon köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen (lisääntymisen) kaikkialla unionissa 
ja sen tosiasian, että tämä uusi aloite tuottaisi unionille lisäarvoa, se on sekä tarpeellinen että 
täysin perusteltu, varsinkin Eurooppa 2020 -strategian sekä lasten köyhyyttä ja 
asunnottomuutta koskevien nykyisten ja tulevien aloitteiden taustaa vasten.

Vuoden 2010 Eurobarometri-tutkimuksen mukaan unionin kansalaiset pitävät köyhyyden 
torjumista unionin tärkeimpänä haasteena työttömyyden jälkeen.

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 artiklassa korostetaan ihmisarvon ja 
yhteisvastuun kunnioittamista unionin perustana olevina arvoina. Saman sopimuksen 3 
artiklassa todetaan, että unionin päämääränä on "edistää rauhaa, omia arvojaan ja 
kansojensa hyvinvointia", ja velvoitetaan unioni pyrkimään sosiaaliseen edistykseen, 
edistämään yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja suojelemaan lapsen oikeuksia.

Elintarvikejakeluohjelman kokemuksiin perustuva uusi vähävaraisimmille suunnattu 
eurooppalaisen avun rahasto olisi käytännön ilmaus unionin perustana olevista arvoista ja 
käsin kosketeltava osoitus siitä, että unioni haluaa osaltaan vastata köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen haasteisiin.


