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LÜHISELGITUS

Euroopa abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks on vähemalt kahel põhjusel seotud 
naistega. Esiteks on naiste osakaal ELi enim puudustkannatavate isikute seas liiga suur.
Vaesuse levimine naiste seas muutub majandussurutise mõjul aina tungivamaks. Vaesuses 
elavate inimeste hulka kuuluvad paljud väikest pensioni saavad vanemad naised, üksikemad, 
lahutatud naised, madalapalgalised või ebakindla tööga naised.
Teiseks on naised endiselt peamised perekonna eest hoolitsejad: nad ostavad ja valmistavad 
toitu, tegelevad kõigega, mis on seotud perekonna toitmisega. Kui perekonna sissetulek 
väheneb, pöörduvad sageli just nemad toidupanka või muu abiorganisatsiooni poole, kui 
nimetatud sissetulek ei võimalda perekonda ära toita.
Seda silmas pidades on arvamuse koostaja teinud ettepanekud, mis lähevad soolise aspekti 
arvestamisest kaugemale ning millega nõutakse soo alusel eristatud andmeid. Naiste 
seisukohalt on oluline, et ELi toiduabi pakkumine ei katkeks järsult 1. jaanuaril 2014, kui 
lõpeb praegune 19 liikmesriigis rakendatav programm. Tagamaks, et abifondi puhul 
arvestatakse 25 aasta jooksul tekitatud sõltuvust, tuleb kohandada vahendite jaotust 
liikmesriikide vahel ning arvesse tuleb võtta nõukogus vastuseisu avaldanud liikmesriikide 
mõningaid peamisi kahtlusi.

Vahendite jaotus liikmesriikide vahel
Praeguses programmis nähakse 19 liikmesriigile ette 500 miljonit eurot aastas. Komisjon tegi 
ettepaneku anda ajavahemikuks 2014–2020 uue fondi jaoks 2,5 miljardit eurot, mille nõukogu 
alandas mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimiste raames dokumendi allkirjastamise ajal
2,1 miljardi euroni; see tähendab märkimisväärset vähendamist. Praeguse ettepaneku kohaselt 
on kõik liikmesriigid kohustatud osalema, mis tähendab, et vähendatud vahendid jagatakse 
väiksemate summadena ning need hõlmavad riike, kes praegu ELi toiduabi ei kasuta ning ei 
pruugi seda mitmel põhjusel, sh juba olemasolevate sõltumatute struktuuride tõttu teha.
Abifondi ettepaneku praeguse kujul säilimise korral kärbitakse tõsiselt nende toetusesaajate 
osa, kes praegu programmist sõltuvad.

Seepärast on arvamuse koostaja teinud mitu ettepanekut, millega tagada, et EL võtab liidu 
praeguse toiduabist sõltuvuse suhtes vastutuse.

Liikmesriikidel ei peaks olema kohustust osaleda, neil võib olla võimalus valida, kas nad 
osalevad või ei.

Ressursside jaotamiseks kasutatud näitajad peaksid hõlmama riigi puudustkannatavate isikute 
protsendimäära ja ajakohastatumaid andmeid hiljutiste muudatuste kohta elanikkonna seas, 
kes elab väga madala tööhõivega leibkondades. Arvesse tuleks võtta eelmistest 
toiduabiprogrammidest sõltumise ulatust.

Kaasrahastamise määr tuleks eristada vastavalt liikmesriikide jõukuse tasemele eesmärgiga 
tagada, et fond jõuab nendeni, kes seda kõige enam vajavad.

Nii ei sunnita põhimõtteliselt fondi vastu olevaid liikmesriike vastu tahtmist osalema ning see 
võib nende vastuseisu vähendada.

Kohalike toidutarneahelate tugevdamine ja heade tavade vahetamine
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Paljude abiorganisatsioonide jaoks ei ole ELi toiduabi ainus toiduallikas ning mitmes 
liikmesriigis toimivad toidupangad ilma avaliku sektori toetuseta, kasutades ära kohalike 
toidutarneahelate pakutud toitu.
Abiorganisatsioonidel peaks kõikides liikmesriikides olema võimalik toiduohutust ja -
hügieeni arvesse võttes kasutada suuremal määral ära toitu, mis muidu ära visataks. 
Struktuursete suhete loomiseks tootjate, ostukeskuste, põllumajandusettevõtjate, restoranidega 
jne vajavad abiorganisatsioonid teatud vahendeid, nagu toidu transportimise vahendid, IKT 
vahendid ja logistilised teadmised, avalikkuse teavitamise kampaaniad erasektori abiandjate 
ligimeelitamiseks, teadmisi ja sertifikaate toidu käitlemise kohta tervishoiueeskirjade 
kohaselt. Abifondiga tuleks pakkuda abiorganisatsioonidele vahendeid, millega arendada ja 
tugevdada struktuurseid suhteid toiduabi andjatega, ning finantsvahendeid. See täidab kaht 
eesmärki – hoiab ära toidu raiskamise ning annab samas abiorganisatsioonidele võimaluse 
muutuda ELi otsesest toiduabist sõltumatumaks.
Lisaks peaks abifond edendama heade tavade vahetamist kõikjal ELis nende 
abiorganisatsioonide vahel, kes sõltuvad ELi toiduabist ja kes sellest ei sõltu, ning levitama 
enim puudustkannatavatele isikutele ettenähtud abi vallas sotsiaalset innovatsiooni.

Uue sõltuvuse ärahoidmine ja praeguse sõltuvuse vähendamine
Abifondi kõige olulisem aspekt on tagada, et eelmistest ELi toiduabiprogrammidest sõltunuid 
ei jäeta 2014. aastal järsult ilma toiduta. Võimalused, et nõukogu abifondi heaks kiidab, 
suurenevad, kui fondiga püütakse järk-järgult vähendada sõltuvust ELi otsesest toiduabist ja 
hoitakse ära uute sõltuvussuhete tekkimine. Abiorganisatsioone võiks aidata kõigi vahendite, 
materjalide ja muu toetusega, mida nad vajavad selleks, et minna järk-järgult üle kohalike 
toidutarneahelate kasutamisele, nagu ostukeskused, tootjad, põlumajandusettevõtjad jt, et 
enim puudustkannatavad isikud ei jääks praegu ega tulevikus toiduabist ilma.

Sidusus vaesuse struktuurse leevendamisega
Vaesusele suunatud poliitikameetmete lõppeesmärk peab olema enim puudustkannatavate 
isikute, kellest suurem osa on naised, vaesusest väljaaitamine. Seepärast on oluline nii see, et 
abifondis osalevad abiorganisatsioonid tegeleksid sotsiaalse kaasamisega ning et see oleks 
tihedalt seotud vaesuse kaotamise riiklike kavadega, kui ka see, et abiorganisatsioonid võiksid 
Euroopa Sotsiaalfondi rahastuse abil arendada välja sotsiaalsele kaasamisele suunatud 
tegevusi, hoides samal ajal ära abiandmisega seotud tegevuse kahekordse rahastamise.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Nende isikute arv, kes kannatavad 
Euroopa Liidus materiaalse puuduse või 
isegi ränga materiaalse puuduse all, 
suureneb ning sageli on nad liiga tõrjutud, 
et saada kasu määruse (EL) nr 
[…vaesusevastast võitlust käsitlev määrus] 
ja eelkõige määruse (EL) nr […Euroopa 
Sotsiaalfondi käsitlev määrus] kohastest 
tööturule tagasitoomise meetmetest.

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

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Arvestades, et liikmesriigid ja 
komisjon tagavad meeste ja naiste 
võrdõiguslikkuse ning sooküsimuste 
järjekindla lõimimise ÜSRi fondide 
ettevalmistuse, kavandamise ja 
rakendamise, järelevalve ja hindamise 
kõikidesse etappidesse meetodite abil, mis 
hindavad soolise võrdõiguslikkuse 
arvestamist eelarve koostamisel.

Or. en
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Euroopa Liit on alates 1987. aastast 
pakkunud põllumajandussaaduste 
varudest otsest toiduabi oma enim 
puudustkannatavatele elanikele, kellest 
suurem osa on naised. See on toonud 
kaasa olukorra, kus enim 
puudustkannatavad isikud on muutunud 
sõltuvaks otsesest ELi toidutarnest enim 
puudustkannatavatele inimestele. Paljudel 
toetusesaajatel on muud tarneallikad kui 
ELi toetus, näiteks kohalikud või 
piirkondlikud ostukeskused, 
põllumajandusettevõtjad, tootjad, 
restoranid jt. Abifondist tuleks toetada 
nende kohalike tarneahelate tugevdamist.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 b) Abifondi puhul tuleks vältida uute 
sõltuvusstruktuuride loomist artikli 4 
lõikes 1 määratletud abi saajate jaoks.

Or. en
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Riikide poliitiliste valikute 
austamiseks on abifondis osalemine 
liikmesriikide jaoks vabatahtlik.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Arvestades, et liikmesriigid võtavad 
veelgi enam arvesse naiste ja meeste 
tasakaalustatud osalemist 
rakenduskavade juhtimises ja elluviimises 
kohalikul, piirkondlikul ja riigi tasandil 
ning annavad selles vallas tehtavatest 
edusammudest aru.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 b) Arvestades, et liikmesriigid ja 
komisjon võtavad vajalikud meetmed, et 
hoida programmide ettevalmistamise ja 
rakendamise ajal ära igasugune 
diskrimineerimine soo, rassi või rahvuse, 
usutunnistuse või veendumuse, puude, 
vanuse, seksuaalse sättumuse või soolise 
identiteedi põhjal, pöörates erilist 
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tähelepanu neile, kes puutuvad kokku 
mitmekordse diskrimineerimisega.
Puudega inimeste erivajadustega 
arvestamine on üks kriteerium, mida tuleb 
võtta arvesse fondidest kaasrahastavate 
toimingute kindlaksmääramisel ning 
rakendamise erinevatel etappidel.

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 
tööperioodi jooksul. Seoses sellega tuleks 
täpsustada liikmesriikide ja komisjoni 
ülesanded.

(12) Selleks et parandada iga rakenduskava 
kvaliteeti ja ülesehitust ning hinnata 
abifondi tulemuslikkust ja tõhusust, tuleks 
teha eel- ja järelhindamisi. Lisaks 
nimetatud hindamistele tuleks korraldada 
uuringuid, mis sisaldavad soopõhiselt 
liigendatud andmeid ja hõlmavad 
rakenduskava raames abi saanud enim 
puudustkannatavaid isikuid, ning viia 
rakenduskava tööperioodi jooksul läbi ka 
hindamisi ja kõikide poliitikameetmete 
sõelumine seoses nende erineva mõjuga 
naistele ja meestele. Seoses sellega tuleks 
täpsustada liikmesriikide ja komisjoni 
ülesanded.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Et tugevdada liidu vahendite 
mitmekordistavat mõju, on vaja kehtestada 

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

kehtestada abifondist rahastatavate 
rakenduskavade asjakohane
kaasrahastamismäär, mis võtaks arvesse 
liikmesriikide olukorda, kes seisavad 
silmitsi ajutiste eelarveprobleemidega.

Or. en

Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) „liikmesriik” – liikmesriik, kes on 
otsustanud abifondis osaleda;

Or. en

Selgitus

Abifond ei peaks vastu liikmesriigi tahtmist sekkuma hästi toimivatesse riiklikesse tavadesse.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Abifond edendab sotsiaalset ühtekuuluvust 
Euroopa Liidus aidates kaasa vaesuse 
vähendamise eesmärgi saavutamisele 
kooskõlas strateegiaga „Euroopa 2020”, et 
vähendada vähemalt 20 miljoni võrra 
nende isikute arvu, kes elavad vaesuse ja 
sotsiaalses tõrjutuse ohus. Abifond aitab 
saavutada konkreetseid eesmärke vaesuse 
kõige raskemate vormide leevendamisel ja 
kaotamisel liidus, andes enim 
puudustkannatavatele isikutele 
mitterahalist toetust. Seda eesmärki 
mõõdetakse abifondist toetust saavate 
isikute arvuga ning hinnates kvalitatiivselt 
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ja kvantitatiivselt nimetatud abi 
tulemuseks olevat struktuurset paranemist 
soopõhiselt eristatud lõplike abisaajate 
jaoks. Abifondiga edendatakse kohalikke 
ja piirkondlikke toidutarneahelaid enim 
puudustkannatavate isikute hüvanguks.

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a
Abifondi eesmärk on vähendada 
rakendamisperioodi jooksul järk-järgult 
abisaajate sõltumist artikli 4 lõikes 1 
nimetatud otsesest liidupoolsest 
mitterahalisest abist.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Abifond võib liikmesriigi taotlusel 
toetada riiklikke kavasid, mille raames 
jaotavad liikmesriikide valitud 
partnerorganisatsioonid enim 
puudustkannatavatele isikutele toiduaineid 
ja kodututele või lastele isiklikuks 
kasutamiseks mõeldud tarbekaupu, võttes 
arvesse naiste ja meeste eri vajadusi.

Or. en
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Abifondist võib anda toetusesaajatele 
abi, et kasutada kohalikke tarneahelaid 
rohkem või tõhusamalt, hoides nii ära 
toidu raiskamise ja suurendades enim 
puudustkannatavate isikute toiduga 
varustamist abifondist sõltumatult.

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Abifond edendab vastastikust õppimist, 
võrgustike loomist ja heade tavade, 
sealhulgas sootundlikkuse levitamist 
seoses enim puudustkannatavatele isikutele 
mitterahalise abi andmisega. Abifondis 
mitte osalevaid liikmesriike julgustatakse 
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heade tavade levitamises koostööd tegema.

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(19) Komisjon ja liikmesriigid tagavad 
abifondi tulemuslikkuse, eeskätt 
järelevalve, aruandluse ja hindamise, 
sealhulgas soopõhiste näitajate abil.

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) 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.

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

Or. en
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 20

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) elanikkond, kes kannatab ränka 
materiaalset puudust;

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

Or. en

Muudatusettepanek 21

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 23

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 25

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j a) strateegia, milles on kirjeldatud, 
kuidas on võimalik saavutada 
rakendusperioodi jooksul toetusesaajate 
järk-järgult vähenev sõltuvus artikli 4 
lõikes 1 osutatud abist ja turuostudest;

Or. en

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

mittediskrimineerimise edendamise eest 
vastutavate organitega. Liikmesriigid 
tagavad, et rakenduskavad on tihedalt 
seotud riigi sotsiaalse kaasamise 
poliitikaga ja võitlusega vaesuse aina 
laialdasema leviku vastu naiste seas.

Or. en

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

Or. en

Selgitus

Vältimaks kahjulikku olukorda, kus liikmesriik kasutab abifondi selleks, et taganeda oma 
sotsiaalpoliitilistest kohustustest, on oluline, et komisjon saaks mõõta, kuidas abifond mõjutab 
tõsisele materiaalsele puudusele suunatud liikmesriigi poliitikat.
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Muudatusettepanek 28

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) panus meeste ja naiste 
võrdõiguslikkuse eesmärgi saavutamisse 
ning hinnang selle kohta, kas sooline 
mõõde on asjakohaselt integreeritud;

Or. en

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Korraldusasutus teostab 2017. ja 
2021. aastal struktureeritud uuringu lõplike 
abisaajate kohta vastavalt komisjoni 
esitatud vormile.

2. Korraldusasutus teostab 2015. ja 
2021. aastal struktureeritud uuringu, mis 
sisaldab soopõhiselt liigitatud andmeid
lõplike abisaajate kohta vastavalt 
komisjoni esitatud vormile.

Or. en

Muudatusettepanek 30

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Rakenduskava kaasfinantseerimise määr 
ei tohi olla suurem kui

(a) 60 % avaliku sektori kuludest;
(b) 85 % avaliku sektori kuludest toetuse 
korral liikmesriigis, mis on Euroopa 
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Finantsstabiilsuse Fondi (EFSF), 
Euroopa stabiilsusmehhanismi või 
Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) raames 
abikõlblik.

Or. en

Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Toiduaineid ja muid kaupu kodutute ja 
laste jaoks ning artikli 4 lõikes 2 a 
osutatud meetmete võtmiseks ettenähtud 
vahendeid võivad osta 
partnerorganisatsioonid ise.

Or. en

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Toetusesaajad peaksid saama vaesuse 
leevendamisele suunatud Euroopa 
vahendeid, nagu Euroopa Sotsiaalfond ja 
artikli 1 alusel loodud fond, tõhusalt ja 
optimaalselt ära kasutada, vältides samas 
tegevuse topeltrahastamist.

Or. en

Selgitus

Enim puudustkannatavate isikute abiprogrammi kasutavatel organisatsioonidel võivad 
paralleelselt olla kasutusel meetmed, nt koolitus või hoolekanne, mida rahastatakse Euroopa 
Sotsiaalfondist. See peab jääma võimalikuks, kuid ei tohi tuua kaasa topeltrahastamist.
Oluline on toetusesaajaid sellega seoses aidata.
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Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt -k (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kulude abikõlblikkus Kulude abikõlblikkus

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

Or. en

Muudatusettepanek 34

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(n) 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;

(n) partnerorganisatsiooni kantud ja 
deklareeritud kulud otsese materiaalse abi 
osutamisel enim puudustkannatavate 
isikutele sotsiaalse kaasamise alase 
tegevuse raames;

Or. en


