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LYHYET PERUSTELUT

Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto koskee erityisesti naisia ainakin 
kahdesta syystä. Ensinnäkin naiset ovat yliedustettuina unionin vähävaraisimpien henkilöiden 
joukossa. Naisten köyhyys yleistyy jatkuvasti talouslaman seurauksena. Esimerkiksi monet 
ikääntyneet naiset, joilla on pieni eläke, yksinhuoltajaäidit, eronneet naiset sekä 
pienipalkkaiset tai epävarmoissa työsuhteissa olevat naiset elävät köyhyydessä.

Toiseksi naiset kantavat yhä päävastuun perheensä hoidosta: he ostavat elintarvikkeet, 
valmistavat ruoan ja vastaavat perheensä ruokkimisesta. Jos perheen tulot vähenevät eivätkä 
riitä enää perheen ruokkimiseen, naiset kääntyvät usein ruokapankin tai muun 
avustusjärjestön puoleen.

Nämä seikat huomioon ottaen valmistelija on tehnyt ehdotuksia, jotka menevät 
sukupuolinäkökulman huomioon ottamista pidemmälle, ja on pyytänyt sukupuolen mukaan 
eriteltyjä tietoja. Naisille on elintärkeää, että unionin ruoka-apu ei lakkaa äkillisesti 
1. tammikuuta 2014, kun nykyinen 19 jäsenvaltion käyttämä ohjelma päättyy. Varojen 
jakamiseen eri jäsenvaltioille on tehtävä mukautuksia ja on otettava huomioon osa 
vastahakoisten jäsenvaltioiden neuvostossa ilmaisemista voimakkaista vastalauseista, jotta 
varmistetaan, että rahastossa otetaan huomioon 25 vuoden aikana luotu riippuvuus. 

Varojen jakaminen jäsenvaltioiden kesken
Nykyisen ohjelman määrärahat ovat 500 miljoonaa euroa vuodessa 19 jäsenvaltiolle. 
Komissio ehdotti uutta rahastoa varten 2,5 miljardin määrärahoja ajanjaksolle 2014–2020, ja 
tätä asiakirjaa laadittaessa neuvosto vähensi määrärahat 2,1 miljardiin euroon osana 
neuvotteluja monivuotisesta rahoituskehyksestä, mikä on huomattava vähennys. Tässä 
ehdotuksessa kaikki jäsenvaltiot velvoitetaan osallistumaan, mikä tarkoittaa, että entistä 
pienemmät määrärahat jaetaan useampien saajien kesken ja rahastoon osallistuu maita, jotka 
eivät tällä hetkellä hyödy eivätkä mahdollisesti halua hyötyä unionin elintarvikeavusta. Tämä 
voi johtua eri syistä, esimerkiksi siitä, että niissä on jo käytössä omia kansallisia rakenteita. 
Ohjelmasta tällä hetkellä riippuvaisiin maihin kohdistuu suuria leikkauksia, jos ehdotus 
toteutuu sellaisenaan.
Sen vuoksi valmistelija on tehnyt useita ehdotuksia varmistaakseen, että EU ottaa vastuuta 
nykyisestä riippuvuudesta unionin elintarvikeavusta:
jäsenvaltioiden osallistumisen olisi oltava vapaaehtoista eikä pakollista. 

Resurssien jakamisen indikaattoreina olisi käytettävä vähävaraisten henkilöiden osuutta 
maassa sekä uusimpia tietoja erittäin alhaisen työssäkäyntiasteen kotitalouksissa elävän 
väestön viimeaikaisista muutoksista. Olisi otettava huomioon riippuvuus aiemmista ruoka-
apuohjelmista.

Osarahoituksen taso olisi eriteltävä jäsenvaltioiden vaurausasteen mukaan, jotta varmistetaan, 
että rahaston varat kohdistetaan nimenomaan niitä eniten tarvitseville.

Rahastoa vastustavien jäsenvaltioiden ei ole pakko osallistua vastoin tahtoaan, mikä voi 
vähentää niiden vastahakoisuutta.
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Paikallisten elintarvikejakeluketjujen vahvistaminen ja hyvien käytäntöjen vaihtaminen
Monille avustusjärjestöille EU:n elintarvikeapu ei ole ainoa elintarvikkeiden lähde, ja monissa 
jäsenvaltioissa ruokapankit toimivat ilman julkista tukea hyödyntämällä paikallisten 
elintarvikeketjujen tarjoamia elintarvikkeita.

Avustusjärjestöjen olisi kaikissa jäsenvaltioissa voitava hyödyntää paremmin elintarvikkeita, 
jotka muutoin heitettäisiin pois, elintarviketurvallisuuden ja -hygienian rajoissa. 
Rakenteellisten suhteiden luomiseksi valmistajiin, supermarketeihin, maanviljelijöihin, 
ravintoloihin jne. avustusjärjestöt tarvitsevat tiettyjä valmiuksia kuten elintarvikkeiden 
kuljetuksia, tieto- ja viestintätekniikkaa ja logistisia valmiuksia, julkisia tiedotuskampanjoita 
yksityisten lahjoittajien houkuttelemiseksi sekä taitoja ja lupia elintarvikkeiden käsittelyyn 
terveysmääräysten mukaisesti. Rahastosta olisi tarjottava avustusjärjestöille välineet kehittää 
ja vahvistaa rakenteellisia suhteita lahjoittajiin ja talouttaan. Siten pyritään yhtäältä estämään 
ruoan haaskausta ja toisaalta tarjotaan avustusjärjestöille mahdollisuus vähentää 
riippuvuuttaan EU:n suorasta elintarvikeavusta.

Rahaston olisi myös edistettävä hyvien käytäntöjen vaihtoa koko EU:ssa niiden 
avustusjärjestöjen, jotka ovat riippuvaisia EU:n elintarvikeavusta, ja avusta riippumattomien 
avustusjärjestöjen välillä sekä levitettävä sosiaalisia innovaatioita vähävaraisimmille jaettavan 
avun osalta.

Uuden riippuvuuden välttäminen ja nykyisen riippuvuuden vähentäminen
Tärkein rahastoon liittyvä seikka on sen varmistaminen, että aiemmista EU:n ohjelmista 
riippuvaiset henkilöt eivät jää äkillisesti ilman ruokaa vuonna 2014. Rahasto hyväksytään 
neuvostossa todennäköisemmin, jos rahastolla pyritään vähentämään asteittain riippuvuutta 
EU:n suorasta elintarvikeavusta eikä luoda uutta riippuvuutta. Avustusjärjestöjä voitaisiin 
tukea valmiuksien ja materiaalien suhteen ja niille voitaisiin myöntää muuta niiden 
tarvitsemaa tukea, jotta ne voivat siirtyä asteittain hyödyntämään paikallisia 
elintarvikejakeluketjuja, kuten supermarketteja, valmistajia, maanviljelijöitä, jotta 
vähävaraisimmat eivät jää ilman elintarvikeapua tulevaisuudessakaan.

Johdonmukainen toiminta rakenteellisen köyhyyden lievittämiseksi
Köyhyyden torjuntapolitiikkojen lopullinen tavoite on auttaa vähävaraisimpia henkilöitä, 
joista suurin osa on naisia, pääsemään irti köyhyydestä. Näin ollen on tärkeää, että rahastoon 
osallistuvat avustusjärjestöt myös toteuttavat sosiaalista osallisuutta edistävää toimintaa ja 
toiminta liittyy läheisesti köyhyyden poistamisen kansallisiin ohjelmiin. Niin ikään on 
tärkeää, että avustusjärjestöt voivat kehittää sosiaalista osallisuutta edistävää toimintaa ESR-
rahoituksen ohella välttäen kuitenkin samojen tukitoimien kaksinkertaista rahoitusta.

TARKISTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(2) Aineellisesta tai jopa vakavasta 
aineellisesta puutteesta kärsivien ihmisten 
lukumäärä kasvaa unionissa, ja nämä 
ihmiset ovat usein liian syrjäytyneitä 
voidakseen hyötyä asetuksen (EU) N:o 
[…CPR] ja etenkin asetuksen (EU) No 
[…ESF] aktivointitoimenpiteistä, ja tämä 
tilanne on älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian vastainen.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat 
miesten ja naisten välisen tasa-arvon ja 
sukupuolinäkökulman johdonmukaisen 
huomioon ottamisen kaikissa yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen valmistelua, 
ohjelmointia, täytäntöönpanoa, valvontaa 
ja arviointia koskevissa vaiheissa 
käyttämällä sukupuolinäkökulman 
huomioon ottavan budjetoinnin 
menettelyjä.

Or. en
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Unioni on vuodesta 1987 lähtien 
toimittanut suoraa elintarvikeapua 
maatalousvarastoista vähävaraisimmille 
kansalaisilleen, joista suurin osa on 
naisia. Tämä on johtanut tilanteeseen, 
jossa vähävaraiset henkilöt ovat tulleet 
riippuvaisiksi tästä unionin suorasta 
elintarvikeavusta. Monet tuensaajat 
saavat apua muista kuin unionin lähteistä 
kuten paikallisilta tai alueellisilta 
supermarketeilta, maanviljelijöiltä, 
valmistajilta ja ravintoloilta. Rahastosta 
olisi tuettava näiden paikallisten 
jakeluketjujen kehittämistä tai 
vahvistamista.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 b) Olisi vältettävä tilannetta, jossa 
rahaston avulla luodaan uusia 
tukirakenteita, joista 4 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetut tuensaajat tulevat 
riippuvaisiksi. 

Or. en
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Osallistuminen rahastoon on 
jäsenvaltioille vapaaehtoista, jotta 
kunnioitetaan kansallisia 
toimintapoliittisia valintoja.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Jäsenvaltioiden on myös 
mahdollistettava naisten ja miesten 
tasapuolinen osallistuminen 
toimenpideohjelmien hallinnointiin ja 
täytäntöönpanoon paikallisella, 
alueellisella ja kansallisella tasolla ja 
raportoitava edistymisestä tässä asiassa.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 b) Jäsenvaltiot ja komissio toteuttavat 
tarvittavat toimet sukupuoleen, rotuun tai 
etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
seksuaaliseen suuntautumiseen taikka 
sukupuoli-identiteettiin perustuvan 
syrjinnän estämiseksi ohjelmien 
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valmistelun ja täytäntöönpanon aikana 
kiinnittämällä erityistä huomiota 
moninkertaisesta syrjinnästä kärsiviin 
henkilöihin. Vammaisten 
mahdollisuuksien turvaamisen on oltava 
rahastojen osarahoittamia toimenpiteitä 
määritettäessä noudatettava peruste, joka 
on otettava huomioon eri 
täytäntöönpanovaiheissa.

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

(12) Jotta voidaan parantaa kunkin 
toimenpideohjelman laatua ja rakennetta 
sekä arvioida rahaston vaikuttavuutta ja 
tehokkuutta, olisi toteutettava ennakko- ja 
jälkiarvioinnit. Arviointeja olisi 
täydennettävä toimenpideohjelmasta tukea 
saaneisiin vähävaraisimpiin kohdistuvilla 
selvityksillä, joihin sisältyvät sukupuolen 
mukaan eritellyt tiedot, ja ohjelmakauden 
aikana suoritettavilla arvioinneilla ja 
kaikkien toimintalinjojen tarkastelulla, 
jossa selvitetään niiden naisiin ja miehiin 
kohdistuvat vaikutukset. Tähän liittyvät 
jäsenvaltioiden ja komission tehtävät olisi 
täsmennettävä.

Or. en



PA\925421FI.doc 9/20 PE504.192v01-00

FI

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a) 'jäsenvaltiolla' tarkoitetaan unionin 
jäsenvaltiota, joka haluaa osallistua 
rahastoon.

Or. en

Perustelu

Rahastolla ei saisi puuttua nykyisiin hyviksi havaittuihin kansallisiin käytäntöihin vastoin 
jäsenvaltion tahtoa.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
3 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Rahaston avulla edistetään sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta unionissa 

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

myötävaikuttamalla siihen, että 
Eurooppa 2020 -strategian mukainen 
tavoite vähentää vähintään 20 miljoonalla 
köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen 
vaarassa olevien ihmisten määrää 
saavutetaan. Rahastolla edistetään 
erityistavoitetta, joka koskee köyhyyden 
pahimpien muotojen lieventämistä ja 
poistamista unionissa tarjoamalla 
vähävaraisimmille muuta tukea kuin 
rahoitustukea. Tämän tavoitteen 
saavuttamista mitataan rahastosta tukea 
saavien henkilöiden lukumäärällä ja 
tuensaajia hyödyttävien rakenteellisten 
parannusten laadullisella ja määrällisellä 
sukupuolittain eriytetyllä arvioinnilla. 
Rahastolla tuetaan paikallisia ja 
alueellisia elintarvikkeiden jakeluketjuja 
vähävaraisimpien eduksi.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
3 a artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Rahaston tavoitteena on vähentää 
asteittain edunsaajien riippuvuutta 
4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta 
unionin suorasta muusta kuin 
rahoitustuesta rahaston täytäntöönpanon 
aikana.

Or. en



PA\925421FI.doc 11/20 PE504.192v01-00

FI

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Rahastosta voidaan tarjota 
edunsaajille tukea paikallisten 
jakeluketjujen tehokkaampaan 
hyödyntämiseen, jonka myötä ehkäistään 
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elintarvikkeiden haaskausta ja lisätään 
rahastosta riippumatonta elintarvikkeiden 
jakelua vähävaraisimmille.

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Rahastosta tuetaan vähävaraisimmille 
annettavan muun kuin rahoitustuen alaan 
liittyvää keskinäistä oppimista, 
verkottumista ja hyvien toimintatapojen 
levittämistä, mukaan lukien 
sukupuolinäkökulman huomioon 
ottaminen. Niitä jäsenvaltioita, jotka eivät 
osallistu rahastoon, kannustetaan 
toimimaan yhteistyössä hyvien 
käytäntöjen levittämisessä.

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

8) Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat 
rahaston vaikuttavuuden erityisesti 
seurannan, raportoinnin ja arvioinnin sekä 
sukupuoli huomioon ottavien 
indikaattoreiden kautta.

Or. en
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Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en



PE504.192v01-00 14/20 PA\925421FI.doc

FI

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vakavaa aineellista puutetta kokeva 
väestö;

a) vakavaa aineellista puutetta kokevan 
väestön osuus koko väestöstä;

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) erittäin alhaisen työssäkäyntiasteen 
kotitalouksissa elävä väestö.

b) erittäin alhaisen työssäkäyntiasteen 
kotitalouksissa elävän väestön 
viimeaikaiset muutokset.

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 24

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en



PE504.192v01-00 16/20 PA\925421FI.doc

FI

Tarkistus 25

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

Komission teksti Tarkistus

j a) strategia, jossa esitetään 
pääpiirteissään, miten voidaan vähentää 
asteittain 4 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen edunsaajien riippuvuutta 
hankinnoista markkinoilta rahaston 
täytäntöönpanon aikana;

Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Näihin indikaattoreihin kuuluvat
a) viimeaikaiset muutokset 
sosiaalimenoissa, joilla puututaan 
vakavaan aineelliseen puutteeseen 
absoluuttisesti, suhteessa BKT:hen ja 
suhteessa kaikkiin julkisiin menoihin;
b) viimeaikaiset muutokset sosiaalialan 
lainsäädännössä, jolla puututaan vakavan 
aineellisen puutteen johdosta 
myönnettävään rahoitukseen.

Or. en

Perustelu

Jotta vältetään nurinkurinen tilanne, jossa jäsenvaltiot hyödyntävät tätä rahastoa 
laistaakseen sosiaalipoliittisista velvollisuuksistaan, on tärkeää, että komissio voi mitata, 
miten tämä rahasto vaikuttaa jäsenvaltion politiikkaan, jolla puututaan vakavaan aineelliseen 
puutteeseen.

Tarkistus 28

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

Komission teksti Tarkistus

e a) miesten ja naisten tasa-arvon 
tavoitteen edistäminen ja arvio siitä, onko 
sukupuolinäkökulma otettu 
asianmukaisesti huomioon.
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Or. en

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Hallintoviranomaisen on vuosina 2017
ja 2021 toteutettava loppukäyttäjiä koskeva 
jäsennelty selvitys komission antaman 
mallin mukaisesti.

2. Hallintoviranomaisen on vuosina 2015
ja 2021 toteutettava loppukäyttäjiä koskeva 
jäsennelty selvitys, johon sisältyy 
sukupuolen mukaan eriteltyjä tietoja,
komission antaman mallin mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 30

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

Komission teksti Tarkistus

Osarahoitus Osarahoitus

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

1. Kunkin toimenpideohjelman 
osarahoitusosuus saa olla enintään:

a) 60 prosenttia julkisista menoista
b) 85 prosenttia julkisista menoista, jos 
tukea maksetaan jäsenvaltiossa, joka on 
oikeutettu tukeen Euroopan 
rahoitusvakausvälineestä (ERVV), 
Euroopan vakausmekanismista (EVM) tai 
Euroopan sosiaalirahastosta (ESR);

Or. en
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Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Kumppaniorganisaatiot voivat itse ostaa 
elintarvikkeet ja asunnottomille tai lapsille 
tarkoitetut tavarat sekä tilat, joissa voidaan 
toteuttaa 4 artiklan 2 a kohdassa 
tarkoitettuja toimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Edunsaajien olisi voitava hyödyntää 
tehokkaasti ja mahdollisimman hyvin 
köyhyyden lieventämiseen tarkoitettuja 
unionin varoja kuten ESR:n varoja ja 
1 artiklan mukaisesti perustettua 
rahastoa, mutta olisi vältettävä 
toimenpiteiden kaksinkertainen rahoitus.

Or. en

Perustelu

Vähävaraisimmille suunnattua rahastoa hyödyntävät järjestöt saattavat toteuttaa ESR:stä 
rahoitettavia rinnakkaisia toimenpiteitä kuten koulutus- tai hoitotoimenpiteitä. Tämän on 
jatkossakin oltava mahdollista, mutta se ei saa johtaa kaksinkertaiseen rahoitukseen. Tässä 
yhteydessä on tärkeää auttaa edunsaajia.
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Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – -k alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Menojen tukikelpoisuus Menojen tukikelpoisuus

-k) julkisten elinten tai 
kumppaniorganisaatioiden kattamat 
kustannukset, jotka tähtäävät paikallisten 
elintarvikejakeluketjujen vahvistamiseen;

Or. en

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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, mikäli kyse on 
sellaisten kumppaniorganisaatioiden 
toteuttamista toimista ja ilmoittamista 
kustannuksista, jotka jakavat aineellisen 
avun suoraan vähävaraisimmille;

Or. en


