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TARKISTUKSET

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla
Kansallinen seurantakomitea

Jäsenvaltiot perustavat seurantakomitean, 
jonka avulla varmistetaan rahaston ja sen 
toimintaohjelman tehokas ja optimaalinen 
toteuttaminen. Kansallinen 
seurantakomitea koostuu kansallisista, 
alueellisista sekä paikallisista 
viranomaisista ja muista toimivaltaisista 
viranomaisista, kaikista 
kumppaniorganisaatioista, köyhyyden 
torjumiseen osallistuvista 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioista 
tai toimijoista sekä syrjinnän torjumiseen 
osallistuvista kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioista tai toimijoista.

Or. fr

Tarkistus 2
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Eurooppa-neuvoston 17 päivänä 
kesäkuuta 2010 antamissa päätelmissä 
hyväksyttiin älykästä, kestävää ja 

(1) Koska elintarvikkeiden ja 
maataloushyödykkeiden toimittaminen on 
erittäin arvokasta ja suuri apu 
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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.

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

Or. fr

Tarkistus 3
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Vuoden 1986–1987 ankaran talven 
seurauksena yhteisö toteutti vuonna 1987 
toimenpiteitä, joiden avulla toimitettiin 
tiettyjä elintarvikkeita 
hyväntekeväisyysjärjestöille useiden 
kuukausien ajan, jotta nämä jakaisivat 
niitä yhteisön vähävaraisimmille, ja 
samalla annettiin asetus, jonka avulla 
avusta tehtiin pysyvä.

Or. fr

Tarkistus 4
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Vähävaraisimmille suunnattu 
elintarvikeapuohjelma vahvistettiin 
täytäntöönpanoasetuksella 29 päivänä 
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lokakuuta 1992. 

Or. fr

Tarkistus 5
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 c) Komissio velvoitettiin 13 päivänä 
huhtikuuta 2011 annetulla Euroopan 
unionin tuomioistuimen päätöksellä 
lopettamaan vähävaraisimmille suunnattu 
elintarvikeapuohjelma siinä muodossa 
kuin se oli toiminut ja kumoamaan 
asetuksen säännökset, joiden mukaisesti 
markkinoilta voitiin tehdä suoria ostoja.

Or. fr

Tarkistus 6
Younous Omarjee

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) Ruoan puutteesta tai aineellisesta 
puutteesta tai jopa vakavasta ruoan 
puutteesta tai 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.

Or. fr
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Tarkistus 7
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Vuonna 2010 lähes neljäsosaa 
eurooppalaisista (119,6 miljoonaa) uhkasi 
köyhyys tai sosiaalinen syrjäytyminen 
Euroopan unionissa. Tällaisten 
henkilöiden määrä on siis kasvanut 
neljällä miljoonalla vuoteen 2009 
verrattuna. Näistä 119,6 miljoonasta 
18 miljoonaa on lähes päivittäin 
riippuvaisia ruokapaketeista tai 
hyväntekeväisyysjärjestöjen jakamista 
aterioista.

Or. fr

Tarkistus 8
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr
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Tarkistus 9
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Kyseisillä säännöksillä myös 
varmistetaan, että tuettavat toimet ovat 
sovellettavan unionin ja kansallisen 
lainsäädännön mukaisia, etenkin 
vähävaraisimmille jaettavien tavaroiden 
turvallisuuden osalta.

(6) Kyseisillä säännöksillä myös 
varmistetaan, että tuettavat toimet ovat 
sovellettavan unionin ja kansallisen 
lainsäädännön mukaisia, etenkin 
vähävaraisimmille jaettavien tavaroiden 
turvallisuuden ja elintarvikkeiden laadun
osalta.

Or. fr

Tarkistus 10
Younous Omarjee

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 
kaikissa jäsenvaltioissa ilmenevän
köyhyyden ja aineellisen puutteen erot ja 
kussakin jäsenvaltioissa niiden ihmisten 
lukumäärä, joita voidaan pitää 
vähävaraisimpina, sekä rahoituksen 
määrä, jota vähävaraisimmille 
suunnattuun elintarvikeapuohjelmaan 
osallistuville jäsenvaltioille jaettiin.

Or. fr
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Tarkistus 11
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Kunkin jäsenvaltion 
toimenpideohjelmassa olisi kartoitettava ja 
perusteltava aineellisen puutteen muodot, 
joihin toiminta kohdistuu, sekä kuvattava 
sen vähävaraisimmille annettavan avun 
tavoitteet ja erityispiirteet, joka toteutetaan 
kansallisten ohjelmien tuella. Ohjelmaan 
tulisi sisältyä myös elementtejä, joiden 
avulla varmistetaan toimenpideohjelman 
tehokas ja vaikuttava täytäntöönpano.

(8) Kunkin jäsenvaltion 
toimenpideohjelmassa olisi kartoitettava ja 
perusteltava ruoan ja aineellisen puutteen 
muodot, joihin toiminta kohdistuu, sekä 
kuvattava sen vähävaraisimmille 
annettavan avun tavoitteet ja erityispiirteet, 
joka toteutetaan kansallisten ohjelmien 
tuella. Ohjelmaan tulisi sisältyä myös 
elementtejä, joiden avulla varmistetaan 
toimenpideohjelman tehokas ja vaikuttava 
täytäntöönpano.

Or. fr

Tarkistus 12
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Kokemusten ja parhaiden 
toimintatapojen vaihto tuo huomattavaa 
lisäarvoa, ja komission tulisi mahdollistaa 
tällainen tietojen vaihto.

(10) Kokemusten ja parhaiden 
toimintatapojen vaihto tuo huomattavaa 
lisäarvoa, ja komission tulisi mahdollistaa 
tällainen tietojen lisääminen.

Or. fr

Tarkistus 13
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(16) Kaikkialla unionissa olisi sovellettava 
rahaston tukikelpoisuuskautta, toimia ja 
menoja koskevia yhtenäisiä ja tasapuolisia 
sääntöjä. Tukikelpoisuusehdoissa olisi 
otettava huomioon rahaston tavoitteiden ja 
kohderyhmien erityisluonne etenkin 
toimien asianmukaisten 
tukikelpoisuusehtojen, tukimuotojen sekä 
korvaussääntöjen ja -ehtojen osalta.

(16) Kaikkialla unionissa olisi sovellettava 
rahaston tukikelpoisuuskautta, toimia ja 
menoja koskevia yhtenäisiä, tasapuolisia ja 
yksinkertaisia sääntöjä. 
Tukikelpoisuusehdoissa olisi otettava 
huomioon rahaston tavoitteiden ja 
kohderyhmien erityisluonne etenkin 
toimien asianmukaisten ja 
yksinkertaistettujen tukikelpoisuusehtojen, 
tukimuotojen sekä korvaussääntöjen ja 
-ehtojen osalta.

Or. fr

Tarkistus 14
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa [ehdotus] maataloustuotteiden 
yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-
asetus) 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 

(17) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa [ehdotus] maataloustuotteiden 
yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-
asetus) säädetään, että julkisessa 
interventiossa ostetut tuotteet voidaan 
poistaa asettamalla ne käytettäviksi unionin 
vähävaraisimmille suunnatussa 
elintarvikkeiden jakeluohjelmassa. Koska 
tällaisten varastojen käytöstä, käsittelystä 
tai myynnistä saadut elintarvikkeet ovat 
olosuhteista riippuen edelleen suotuisa
vaihtoehto, tässä asetuksessa on aiheellista 
säätää tällaisesta mahdollisuudesta. 
Varastoja koskevasta liiketoimesta saadut 
määrät olisi käytettävä vähävaraisimpien 
eduksi. Jotta varmistetaan 
interventiovarastojen mahdollisimman 
tehokas käyttö, komission pitäisi asetuksen 
(EU) N:o [YMJ] 19 artiklan e alakohdan 
mukaisesti hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
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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.

vahvistetaan menettelyt sille, kuinka 
interventiovarastoissa olevia tuotteita 
voidaan käyttää, käsitellä, myydä 
edulliseen hintaan ja/tai lahjoittaa 
ilmaiseksi vähävaraisimmille suunnatussa 
ohjelmassa.

Or. fr

Tarkistus 15
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Jotta voidaan taata laajan tuen 
antaminen vähävaraisimmille, 
jäsenvaltiot varmistavat, että poistetaan 
kaikki esteet, jotka voivat hillitä turhaan 
yritysten tekemiä elintarvike- tai 
perushyödykelahjoituksia 
elintarvikepankeille tai voittoa 
tavoittelemattomille organisaatioille, 
joiden toiminta keskittyy ennen kaikkea 
avun antamiseen vähävaraisimmille. 

Or. fr

Tarkistus 16
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Päävastuu rahaston vaikuttavasta ja 
tehokkaasta täytäntöönpanosta on 

(22) Päävastuu rahaston vaikuttavasta ja 
tehokkaasta täytäntöönpanosta 
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hallintoviranomaisella, mistä syystä sillä 
on merkittävä määrä toimenpideohjelman 
hallintoon ja seurantaan, varainhoitoon ja 
valvontaan sekä hankkeiden valintaan 
liittyviä tehtäviä. Sen velvollisuudet ja 
tehtävät olisi vahvistettava.

hyväntekeväisyysorganisaatioiden 
kannalta mahdollisimman 
yksinkertaisella tavalla on 
hallintoviranomaisella, mistä syystä sillä 
on merkittävä määrä toimenpideohjelman 
hallintoon ja seurantaan, varainhoitoon ja 
valvontaan sekä hankkeiden valintaan 
liittyviä tehtäviä. Sen velvollisuudet ja 
tehtävät olisi vahvistettava.

Or. fr

Tarkistus 17
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Todentamisviranomaisen olisi 
laadittava maksatushakemukset ja 
toimitettava ne komissiolle. Sen olisi 
laadittava tilinpäätökset ja todennettava 
tilinpäätöstietojen täydellisyys, oikeellisuus 
ja totuudenmukaisuus ja se, että tileihin 
kirjatut menot ovat sovellettavien unionin 
ja kansallisten sääntöjen mukaiset. Sen 
velvollisuudet ja tehtävät olisi 
vahvistettava.

(23) Todentamisviranomaisen olisi 
laadittava maksatushakemukset ja 
toimitettava ne komissiolle. Sen olisi 
laadittava tilinpäätökset ja todennettava 
tilinpäätöstietojen täydellisyys, oikeellisuus 
ja totuudenmukaisuus ja se, että tileihin 
kirjatut menot ovat sovellettavien unionin 
ja kansallisten sääntöjen mukaiset. 
Todentamisviranomainen valvoo, ettei 
hyväntekeväisyysorganisaatioille aseteta 
liian suuria, monimutkaisia tai liiallisia 
velvoitteita. Sen velvollisuudet ja tehtävät 
olisi vahvistettava.

Or. fr

Tarkistus 18
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(24) Tarkastusviranomaisen olisi 
varmistettava, että tehdään hallinto- ja 
valvontajärjestelmää, toimista poimittua 
asianmukaista otosta sekä tilinpäätöstä 
koskevia tarkastuksia. Sen velvollisuudet ja 
tehtävät olisi vahvistettava.

(24) Tarkastusviranomaisen olisi 
varmistettava, että tehdään hallinto- ja 
valvontajärjestelmiä, toimista poimittua 
järkevää otosta sekä tilinpäätöstä koskevia 
tarkastuksia. Tarkistusviranomainen 
varmistaa myös, että hallinto- ja 
valvontajärjestelmät ovat 
hyväntekeväisyysorganisaatioiden 
kannalta mahdollisimman yksinkertaisia.
Sen velvollisuudet ja tehtävät olisi 
vahvistettava.

Or. fr

Tarkistus 19
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Varainhoidon valvontaa koskevaa 
komission toimivaltaa rajoittamatta olisi 
varmistettava jäsenvaltioiden ja komission 
välinen yhteistyö tämän asetuksen 
puitteissa ja vahvistettava perusteet, joiden 
mukaisesti komissio voi kansallisten 
järjestelmien valvontastrategiansa 
puitteissa määrittää, kuinka vakuuttavat 
takeet sen olisi saatava kansallisilta 
tarkastuslaitoksilta.

(25) Varainhoidon valvontaa koskevaa 
komission toimivaltaa rajoittamatta olisi 
varmistettava jäsenvaltioiden ja komission 
välinen yhteistyö tämän asetuksen 
puitteissa ja vahvistettava perusteet, joiden 
mukaisesti komissio voi kansallisten 
järjestelmien valvontastrategiansa 
puitteissa määrittää, kuinka vakuuttavat 
takeet sen olisi saatava kansallisilta 
tarkastuslaitoksilta. Komission olisi 
varmistettava, että vaaditusta 
varmuustasosta ei aiheudu lisävelvoitteita 
kumppaniorganisaatioille, kun otetaan 
huomioon niiden toiminnan luonne ja se, 
että rahaston kumppaniorganisaatiot ovat 
valtaosin vapaaehtoisorganisaatioita.

Or. fr
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Tarkistus 20
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Unionin talousarviositoumukset olisi 
toteutettava vuosittain. Ohjelman 
hallinnoinnin tehokkuuden 
varmistamiseksi on tarpeen vahvistaa 
välimaksupyyntöjä, vuotuisen saldon 
maksamista sekä loppumaksun maksamista 
koskevat yhteiset säännöt.

(27) Unionin talousarviositoumukset olisi 
toteutettava vuosittain. Ohjelman 
hallinnoinnin tehokkuuden 
varmistamiseksi on tarpeen vahvistaa 
välimaksupyyntöjä, vuotuisen saldon 
maksamista sekä loppumaksun maksamista 
koskevat yhteiset yksinkertaiset säännöt.

Or. fr

Tarkistus 21
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Jotta voitaisiin varmistaa, että unionin 
talousarviosta varainhoitovuonna 
yhteisrahoitetut menot käytetään 
sovellettavien sääntöjen mukaisesti, olisi 
luotava asianmukaiset puitteet vuotuista 
tilien tarkastusta ja hyväksymistä varten. 
Nimettyjen elinten olisi näissä puitteissa 
toimitettava komissiolle 
toimenpideohjelman osalta hallinnollinen 
vahvistuslausuma, varmennetut 
tilinpäätöstiedot, vuotuinen tiivistelmä 
lopullisista tilintarkastuskertomuksista ja 
suoritetuista tarkastuksista, riippumaton 
tarkastuslausunto ja tarkastuskertomus.

(32) Jotta voitaisiin varmistaa, että unionin 
talousarviosta varainhoitovuonna 
rahoitetut menot käytetään sovellettavien 
sääntöjen mukaisesti, olisi luotava 
asianmukaiset ja yksinkertaiset puitteet 
vuotuista tilien tarkastusta ja hyväksymistä 
varten. Nimettyjen elinten olisi näissä 
puitteissa toimitettava komissiolle 
toimenpideohjelman osalta hallinnollinen 
vahvistuslausuma, varmennetut 
tilinpäätöstiedot, vuotuinen tiivistelmä 
lopullisista tilintarkastuskertomuksista ja 
suoritetuista tarkastuksista, riippumaton 
tarkastuslausunto ja tarkastuskertomus.

Or. fr
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Tarkistus 22
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Toimiin kohdistuvien tarkastusten 
tiheyden olisi oltava oikeassa suhteessa 
rahastosta annettavan unionin tuen 
määrään. Olisi etenkin vähennettävä 
suoritettavien tarkastusten määrää, kun 
toimeen liittyvien tukikelpoisten menojen 
yhteismäärä on enintään 100 000 euroa. 
Olisi kuitenkin oltava mahdollista suorittaa 
tarkastuksia milloin tahansa, kun on 
näyttöä sääntöjenvastaisuudesta tai 
petoksesta, tai osana otantatarkastusta. 
Jotta komission tekemien tarkastusten 
määrä olisi oikeassa suhteessa riskiin, 
komission olisi voitava vähentää 
toimenpideohjelmia koskevaa 
tarkastustyötään, jos merkittäviä puutteita 
ei ole tai jos voidaan luottaa 
tarkastusviranomaiseen. Tarkastusten 
soveltamisalassa olisi lisäksi otettava 
täysimääräisesti huomioon rahaston tavoite 
ja kohderyhmien erityisominaisuudet.

(35) Toimiin kohdistuvien tarkastusten 
tiheyden olisi oltava oikeassa suhteessa 
rahastosta annettavan unionin tuen 
määrään. Olisi etenkin vähennettävä 
suoritettavien tarkastusten määrää, kun 
toimeen liittyvien tukikelpoisten menojen 
yhteismäärä on enintään 100 000 euroa. 
Olisi kuitenkin oltava mahdollista suorittaa 
tarkastuksia milloin tahansa, kun on 
näyttöä sääntöjenvastaisuudesta tai 
petoksesta, tai osana otantatarkastusta. 
Jotta komission tekemien tarkastusten 
määrä olisi oikeassa suhteessa riskiin, 
komission olisi voitava vähentää 
toimenpideohjelmia koskevaa 
tarkastustyötään, jos merkittäviä puutteita 
ei ole tai jos voidaan luottaa 
tarkastusviranomaiseen. Tarkastusten 
soveltamisalassa olisi lisäksi otettava 
täysimääräisesti huomioon rahaston 
tavoite, rahaston kohderyhmien 
erityisominaisuudet ja se, että rahaston 
edunsaajaorganisaatiot ovat 
vapaaehtoisorganisaatioita.

Or. fr

Tarkistus 23
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Jotta tämän asetuksen 
täytäntöönpanolle voitaisiin varmistaa 
yhdenmukaiset edellytykset, vuotuisten ja 

(40) Jotta tämän asetuksen 
täytäntöönpanolle voitaisiin varmistaa 
yhdenmukaiset edellytykset, vuotuisten ja 
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lopullisten täytäntöönpanokertomusten 
mallia ja yhteisten indikaattoreiden 
luetteloa, tuen loppukäyttäjiä koskevan 
jäsennellyn selvityksen mallia, 
jäsenvaltion ja komission välistä 
tiedonvaihtoa koskevaa sähköistä 
järjestelmää, hallinnollisen 
vahvistuslausuman mallia, 
tarkastusstrategian, tarkastuslausunnon ja 
vuotuisen tarkastuskertomuksen malleja 
sekä otantamenetelmää, tarkastusten aikana 
kerättyjen tietojen käyttöä ja 
maksatushakemusten mallia koskevaa 
täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä 
yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/2011 mukaisesti.

lopullisten täytäntöönpanokertomusten 
mallia ja yhteisten indikaattoreiden 
luetteloa, jäsenvaltion ja komission välistä 
tiedonvaihtoa koskevaa sähköistä 
järjestelmää, hallinnollisen 
vahvistuslausuman mallia, 
tarkastusstrategian, tarkastuslausunnon ja 
vuotuisen tarkastuskertomuksen malleja 
sekä otantamenetelmää, tarkastusten aikana 
kerättyjen tietojen käyttöä ja 
maksatushakemusten mallia koskevaa 
täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä 
yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/2011 mukaisesti. Komissio pyrkii 
laatimaan säännöt, joissa otetaan 
asianmukaisesti huomioon se, että 
rahaston kumppaniorganisaatiot ovat 
vapaaehtoisorganisaatioita.

Or. fr

Tarkistus 24
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 25
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(42 a) Rahastolla tuetaan toimia, joita 
jokaisen unionin jäsenvaltion on 
toteutettava kodittomuuden poistamiseksi 
Euroopan parlamentin 
päätöslauselman B7-0475/2011 
mukaisesti. 

Or. fr

Tarkistus 26
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä asetuksella perustetaan 
vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahasto, jäljempänä
’rahasto’, 1 päivän tammikuuta 2014 ja 
31 päivän joulukuuta 2020 väliseksi ajaksi, 
määritellään rahaston tavoitteet, siitä 
myönnettävän tuen soveltamisala ja 
käytettävissä olevat varat ja niiden 
jakoperusteet sekä vahvistetaan säännöt, 
jotka ovat tarpeen rahaston vaikuttavuuden 
varmistamiseksi.

1. Tällä asetuksella perustetaan 
vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahasto, jäljempänä 
’rahasto’, 1 päivän tammikuuta 2014 ja 
31 päivän joulukuuta 2020 väliseksi ajaksi, 
määritellään rahaston tavoitteet, siitä 
myönnettävän tuen soveltamisala ja 
käytettävissä olevat varat ja niiden 
jakoperusteet sekä vahvistetaan säännöt, 
jotka ovat tarpeen rahaston vaikuttavuuden 
ja yksinkertaisuuden varmistamiseksi. 

Or. fr
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Tarkistus 27
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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 objektiivisin perustein, jotka 
kansalliset toimivaltaiset viranomaiset 
ovat määritelleet tiiviissä yhteistyössä 
sellaisten kumppaniorganisaatioiden 
kanssa, jotka ovat ensisijaisesti 
elintarvikkeiden sekä maataloustuotteiden 
jakamiseen vähävaraisimmille osallistuvia 
kansallisia, alueellisia tai paikallisia 
organisaatioita.

Or. fr

Tarkistus 28
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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 vähävaraisimmille 
suoraan tai muiden 
kumppaniorganisaatioiden välityksellä ja 
joiden toimet hallintoviranomainen on 
valinnut 29 artiklan 3 kohdan b alakohdan 
mukaisesti;

Or. fr
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Tarkistus 29
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6) ’tuensaajalla’ tarkoitetaan toimien 
käynnistämisestä tai käynnistämisestä ja 
täytäntöönpanosta vastaavaa julkista tai 
yksityistä tahoa;

6) ’tuensaajalla’ tarkoitetaan toimien 
käynnistämisestä tai käynnistämisestä ja 
täytäntöönpanosta vastaavaa julkisyhteisöä 
tai voittoa tavoittelematonta yhdistystä;

Or. fr

Tarkistus 30
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

9) ’välittävällä elimellä’ tarkoitetaan 
julkista tai yksityistä yhteisöä, joka toimii 
hallinto- tai todentamisviranomaisen 
alaisuudessa tai joka hoitaa tällaisen 
viranomaisen puolesta tuensaajien 
täytäntöönpanotoimiin liittyviä tehtäviä;

9) ’välittävällä elimellä’ tarkoitetaan 
julkisyhteisöä tai voittoa tavoittelematonta 
yhdistystä, joka toimii hallinto- tai 
todentamisviranomaisen alaisuudessa tai 
joka hoitaa tällaisen viranomaisen puolesta 
tuensaajien täytäntöönpanotoimiin liittyviä 
tehtäviä;

Or. fr

Tarkistus 31
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahastosta tuetaan kansallisia ohjelmia, 
joiden puitteissa elintarvikkeita ja 
asunnottomien tai lasten

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

peruskulutustavaroita jaetaan 
vähävaraisimmille. Jäsenvaltioiden 
valitsemat kumppaniorganisaatiot, joiden 
yhdistys- ja/tai vapaaehtoistoiminnasta 
osa perustuu elintarvikkeiden ja/tai 
maataloustuotteiden jakamiseen 
vähävaraisimmille, ovat vastuussa 
elintarvikkeiden jakamisesta.

Or. fr

Tarkistus 32
Younous Omarjee

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 tukea 
kumppaniorganisaatioiden kautta
liitännäistoimenpiteitä, joilla täydennetään 
elintarvike- ja tavara-avun jakamista, jonka 
avulla pyritään edistämään ja lisäämään
vähävaraisimpien sosiaalista osallisuutta 
ja/tai suojelemaan heidän ihmisarvoaan.

Or. fr

Tarkistus 33
Younous Omarjee

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 
kautta. Ne varmistavat myös, että sen 
toteuttaminen on yksinkertaista 
kumppaniorganisaatioiden ja edunsaajien 
kannalta.
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Or. fr

Tarkistus 34
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9) Suorittaessaan rahastoon liittyviä 
tehtäviään komissio ja jäsenvaltiot pyrkivät 
tuensaajien hallinnollisen rasituksen 
vähentämiseen.

9) Suorittaessaan rahastoon liittyviä 
tehtäviään ja ottaen huomioon sen, että 
kumppani- ja/tai edunsaajaorganisaatiot 
ovat yhdistysmuotoisia ja 
vapaaehtoisuuteen perustuvia, komissio ja 
jäsenvaltiot pyrkivät jatkuvasti tuensaajien 
hallinnollisen rasituksen vähentämiseen 
sekä kumppani- ja/tai 
edunsaajaorganisaatioita rasittavien 
hallintojärjestelmien ja sääntöjen 
jatkuvaan yksinkertaistamiseen 
mahdollisimman tehokkaasti.

Or. fr

Tarkistus 35
Younous Omarjee

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 
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, ohjelmiin 
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osallistumisen tai näihin liittyvien toimien
osalta.

Or. fr

Tarkistus 36
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

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. Elintarvikkeisiin 
sovellettavissa valintaperusteissa on 
asetettava etusijalle eurooppalaista 
alkuperää olevat elintarvikkeet.
Elintarvikkeisiin sovellettavat 
valintaperusteet vahvistetaan siten, että 
niiden kautta myötävaikutetaan 
loppukäyttäjien terveelliseen ja 
tasapainoiseen ruokavalioon. 
Elintarvikkeisiin – ja tapauksen mukaan 
tavaroihin – sovellettavissa 
valintaperusteissa on myös otettava 
huomioon ilmastoon ja ympäristöön 
liittyvät näkökohdat, jotta voidaan etenkin 
vähentää elintarvikejätteen määrää.

Or. fr

Tarkistus 37
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahaston talousarviositoumuksiin 
käytettävissä olevat kokonaismäärärahat 
kaudella 2014–2020 ovat 

1. Rahaston talousarviositoumuksiin 
käytettävissä olevat kokonaismäärärahat 
kaudella 2014–2020 ovat 
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2 500 000 000 euroa vuoden 2011 hintoina 
liitteessä II vahvistetun vuosijakauman 
mukaisesti.

5 000 000 000 euroa vuoden 2011 hintoina 
liitteessä II vahvistetun vuosijakauman 
mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 38
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vakavaa aineellista puutetta kokeva
väestö;

a) ruokaköyhyydestä kärsivä väestö;

Or. fr

Tarkistus 39
Younous Omarjee

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

Komission teksti Tarkistus

a a) vakavasta aineellisesta puutteesta 
kärsivä väestö;

Or. fr

Tarkistus 40
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) erittäin alhaisen työssäkäyntiasteen 
kotitalouksissa elävä väestö.

b) erittäin alhaisen tulotason
kotitalouksissa elävä väestö.
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Or. fr

Tarkistus 41
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kokonaismäärärahoista 0,35 prosenttia 
kohdennetaan komission aloitteesta 
annettavaan tekniseen tukeen.

4. Kokonaismäärärahoista enintään 
0,35 prosenttia kohdennetaan komission 
aloitteesta annettavaan tekniseen tukeen.

Or. fr

Tarkistus 42
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 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 jäsenvaltion on toimitettava 
komissiolle kolmen kuukauden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta 
toimenpideohjelma, joka on valmisteltu 
tiiviissä yhteistyössä alueellisten, 
paikallisten ja muiden toimivaltaisten 
viranomaisten, vähävaraisimmille 
suunnatusta elintarvikeapuohjelmasta 
aikaisemmin tukea saaneiden 
organisaatioiden, vähävaraisimmille 
suunnattujen elintarvikkeiden jakamiseen 
osallistuvien tärkeimpien kansallisten, 
alueellisten ja paikallisten 
organisaatioiden sekä kansalaisjärjestöjä 
edustavien ja syrjimättömyyden 
edistämisestä vastaavien organisaatioiden 
kanssa ja joka kattaa 1 päivänä 
tammikuuta 2014 alkavan ja 31 päivänä 
joulukuuta 2020 päättyvän jakson ja
sisältää seuraavat seikat:
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Or. fr

Tarkistus 43
Younous Omarjee

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

Komission teksti Tarkistus

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 
ruoan ja/tai aineellisen puutteen tyypit, 
kuvaus ruoan ja/tai aineellisen puutteen 
tyypeistä ja kuvaus elintarvikkeiden tai 
tavaroiden jakamisen pääpiirteistä ja 
tavoitteista erityisesti, kun on kyse 
tuoreista maataloustuotteista, kuten 
lihasta, kalasta, hedelmistä, 
vihanneksista, siemenistä, maitotuotteista 
ja tavaroista, sekä kuvaus tarjottavista 
liitännäistoimenpiteistä;

Or. fr

Tarkistus 44
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kuvaus kuhunkin toimien kohteena 
olevaan aineellisen puutteen tyyppiin 
kohdistuvista vastaavista kansallisista 
ohjelmista;

b) kuvaus kuhunkin toimien kohteena 
olevaan ruoan ja/tai aineellisen puutteen 
tyyppiin kohdistuvista vastaavista 
kansallisista ohjelmista;

Or. fr

Tarkistus 45
Younous Omarjee
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kuvaus vähävaraisimpiin sovellettavien 
tukikelpoisuusperusteiden 
vahvistamismenettelystä, joka on 
tarvittaessa eriytetty kohteena olevien 
aineellisen puutteen tyyppien mukaan;

c) kuvaus kumppaniorganisaatioiden 
valintaperusteista, joissa otetaan 
huomioon, että 
kumppaniorganisaatioiden on jaettava 
suoraan tai muiden 
kumppaniorganisaatioiden kautta 
elintarvikkeita vähävaraisimmille; 

Or. fr

Tarkistus 46
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) toimien valintaperusteet ja kuvaus 
valintamenettelystä, joka on tarvittaessa 
eriytetty kohteena olevien aineellisen 
puutteen tyyppien mukaan;

d) kuvaus toimenpideohjelman 
täytäntöönpanosäännöksistä, joihin 
sisältyvät hallintoviranomaisen, 
soveltuvissa tapauksissa 
todentamisviranomaisen, 
tarkastusviranomaisen ja sen elimen 
tunnistetiedot, jolle komissio suorittaa 
maksut, sekä kuvaus 
seurantamenettelystä;

Or. fr

Tarkistus 47
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) kumppaniorganisaatioiden Poistetaan.
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valintaperusteet, jotka on tarvittaessa 
eriytetty toiminnan kohteena olevien 
aineellisen puutteen tyyppien mukaan;

Or. fr

Tarkistus 48
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) kuvaus menettelystä, jolla varmistetaan 
keskinäinen täydentävyys Euroopan 
sosiaalirahaston kanssa;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 49
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) kuvaus toimenpideohjelman 
täytäntöönpanosäännöksistä, joihin 
sisältyvät hallintoviranomaisen, 
soveltuvissa tapauksissa 
todentamisviranomaisen, 
tarkastusviranomaisen ja sen elimen 
tunnistetiedot, jolle komissio suorittaa 
maksut, sekä kuvaus 
seurantamenettelystä;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 50
Younous Omarjee
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) kuvaus toteutettavista toimenpiteistä, 
joilla pyritään saamaan toimivaltaiset alue-, 
paikallis- ja muut viranomaiset sekä 
kansalaisyhteiskuntaa edustavat elimet ja 
tasa-arvon ja syrjimättömyyden 
edistämisestä vastaavat elimet mukaan 
toimenpideohjelman valmisteluun;

h) kuvaus toteutettavista toimenpiteistä, 
joilla pyritään saamaan toimivaltaiset alue-, 
paikallis- ja muut viranomaiset, 
vähävaraisimmille suunnatusta 
elintarvikeapuohjelmasta aikaisemmin 
tukea saaneet organisaatiot, 
vähävaraisimmille suunnattujen 
elintarvikkeiden jakamiseen osallistuvat 
tärkeimmät kansalliset, alueelliset ja 
paikalliset organisaatiot sekä 
kansalaisyhteiskuntaa edustavat elimet ja 
tasa-arvon ja syrjimättömyyden 
edistämisestä vastaavat elimet mukaan 
toimenpideohjelman valmisteluun; 

Or. fr

Tarkistus 51
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä e alakohdassa tarkoitettujen 
elintarvikkeita tai tavaroita suoraan 
jakavien kumppaniorganisaatioiden on 
sitouduttava toteuttamaan aineellisen avun 
tarjoamista täydentäviä toimenpiteitä, 
joiden tavoitteena on vähävaraisimpien 
sosiaalinen osallisuus, riippumatta siitä, 
tuetaanko näitä toimenpiteitä rahastosta.

Edellä e alakohdassa tarkoitettujen 
elintarvikkeita suoraan jakavien tai myös 
tavaroita jakavien 
kumppaniorganisaatioiden on sitouduttava 
toteuttamaan aineellisen avun tarjoamista 
täydentäviä toimenpiteitä, joiden 
tavoitteena on vähävaraisimpien 
sosiaalinen osallisuus, riippumatta siitä, 
tuetaanko näitä toimenpiteitä rahastosta.

Or. fr
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Tarkistus 52
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio arvioi toimenpideohjelman 
johdonmukaisuuden tähän asetukseen 
nähden ja sen, miten toimenpideohjelma 
edistää rahaston tavoitteiden toteuttamista, 
ottaen huomioon 14 artiklan mukaisesti 
suoritetun ennakkoarvioinnin.

1. Komissio arvioi toimenpideohjelman 
johdonmukaisuuden tähän asetukseen 
nähden ja sen, miten toimenpideohjelma 
edistää rahaston tavoitteiden toteuttamista.

Or. fr

Tarkistus 53
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi esittää huomautuksia 
kolmen kuukauden kuluessa 
toimenpideohjelman toimittamispäivästä. 
Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle 
kaikki tarpeelliset lisätiedot ja tarvittaessa 
tarkistettava ehdotettua 
toimenpideohjelmaa.

2. Komissio voi esittää huomautuksia 
kahden kuukauden kuluessa 
toimenpideohjelman toimittamispäivästä. 
Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle 
kaikki tarpeelliset lisätiedot ja tarvittaessa 
tarkistettava ehdotettua 
toimenpideohjelmaa.

Or. fr

Tarkistus 54
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy toimenpideohjelman 3. Komissio hyväksyy toimenpideohjelman 
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täytäntöönpanosäädöksellä aikaisintaan 
1 päivänä tammikuuta 2014 ja viimeistään 
kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun 
jäsenvaltio on virallisesti toimittanut 
ohjelmaehdotuksensa, edellyttäen että 
komission 2 kohdan mukaisesti esittämät 
huomautukset on otettu riittävällä tavalla 
huomioon.

täytäntöönpanosäädöksellä aikaisintaan 
1 päivänä tammikuuta 2014 ja viimeistään 
kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun 
jäsenvaltio on virallisesti toimittanut 
ohjelmaehdotuksensa, edellyttäen että 
komission 2 kohdan mukaisesti esittämät 
huomautukset on otettu riittävällä tavalla 
huomioon.

Or. fr

Tarkistus 55
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio arvioi 1 kohdan mukaisesti 
toimitetut tiedot ottaen huomioon 
jäsenvaltion toimittamat perustelut. 
Komissio voi esittää huomautuksia, ja 
jäsenvaltion on toimitettava komissiolle 
kaikki tarpeelliset lisätiedot.

2. Komissio arvioi 1 kohdan mukaisesti 
toimitetut tiedot ottaen huomioon 
jäsenvaltion toimittamat perustelut. 
Komissio voi esittää huomautuksia kahden 
kuukauden kuluessa, ja jäsenvaltion on 
toimitettava komissiolle kaikki tarpeelliset 
lisätiedot.

Or. fr

Tarkistus 56
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä 
toimenpideohjelman muutoksen 
viimeistään viiden kuukauden kuluttua siitä 
kun jäsenvaltio on virallisesti toimittanut 
ehdotuksensa, edellyttäen että komission 
mahdollisesti esittämät huomautukset on 

3. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä 
toimenpideohjelman muutoksen 
viimeistään kolmen kuukauden kuluttua 
siitä kun jäsenvaltio on virallisesti 
toimittanut ehdotuksensa, edellyttäen että 
komission mahdollisesti esittämät 
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otettu riittävällä tavalla huomioon. huomautukset on otettu riittävällä tavalla 
huomioon.

Or. fr

Tarkistus 57
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Komissio perustaa EU-tason foorumin, 
jolla helpotetaan vähävaraisimmille 
jaettavien elintarvikkeiden ja tavaroiden 
alaa koskevaa kokemusten ja osaamisen
vaihtoa, valmiuksien parantamista ja 
verkottumista, jakeluverkostojen 
hyödyntämistä koko Euroopan alueella ja 
erityisesti niillä kunkin jäsenvaltion 
alueilla, joilla köyhyys ja syrjäytyminen 
on suurinta, monikansallisen ja 
rajatylittävän toiminnan kehittämistä sekä 
aiheeseen liittyvien ja innovatiivisten
tulosten levittämistä.

Komissio ottaa mukaan tähän foorumiin 
kumppaniorganisaatioita unionin tasolla 
edustavat organisaation sekä kussakin 
jäsenvaltiossa vaikuttavat 
kumppaniorganisaatiot ja edunsaajat ja 
luo niiden välille yhteyden.
Komissio perustaa nimenomaisesti tähän 
foorumiin keskittyvän verkkosivuston, 
jota se hallinnoi. Sivustolla esitellään 
erityisesti kumppaniorganisaatioita, 
niiden toimintaa ja niiden käyttöä koko 
EU:n alueella, myös syrjäisimmillä 
alueilla. Sivustolla on esillä myös kaikki 
foorumin toimintaan ja työhön liittyvät 
asiakirjat ja tiedot. 

Or. fr
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Tarkistus 58
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Lisäksi tämän foorumin puitteissa
komissio kuulee vähintään kerran vuodessa 
kumppaniorganisaatioita unionin tasolla 
edustavia organisaatioita sekä tärkeimpiä 
kussakin jäsenvaltiossa vaikuttavia 
kumppaniorganisaatioita rahastosta 
annettavan tuen täytäntöönpanosta ja 
käytön helppoudesta. Komissio ilmoittaa 
kuulemisen tuloksista foorumin 
verkkosivustolla.

Or. fr

Tarkistus 59
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) odotettujen tuotosten vaikutus tuloksiin; d) odotettujen tuotosten vaikutus rahaston 
tavoitteisiin;

Or. fr

Tarkistus 60
Younous Omarjee

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

Komission teksti Tarkistus

e a) rahaston hallinnointiin ja 
toteuttamiseen liittyvät ongelmat 
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kumppaniorganisaatioiden ja edunsaajien 
näkökulmasta.

Or. fr

Tarkistus 61
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio toteuttaa omasta aloitteestaan ja 
tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
ulkoisten asiantuntijoiden avustuksella 
jälkiarvioinnin, jossa tarkastellaan saatujen 
tulosten vaikuttavuutta ja kestävyyttä sekä 
mitataan rahaston tuoma lisäarvo. 
Jälkiarviointi on suoritettava loppuun 
31 päivään joulukuuta 2023 mennessä.

Komissio toteuttaa omasta aloitteestaan ja 
tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
ulkoisten asiantuntijoiden avustuksella 
jälkiarvioinnin, jossa tarkastellaan 
ohjelmien vaikuttavuutta ja hallinnoinnin 
yksinkertaisuutta, saatujen tulosten 
kestävyyttä ja kumppaniorganisaatioiden 
ja edunsaajien kertomaan perustuvaa 
elintarvikkeiden jakamiseen 
vähävaraisimmille tarvittavaa rahoitusta
sekä mitataan rahaston tuoma lisäarvo.
Jälkiarviointi on suoritettava loppuun 
31 päivään joulukuuta 2023 mennessä.

Or. fr

Tarkistus 62
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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 

1. Jäsenvaltiot ja komissio, erityisesti 
foorumin verkkosivuston välityksellä,
tiedottavat rahastosta rahoitettavista 
toimista ja tekevät niitä tunnetuiksi. 
Tiedotustoimet suunnataan 
vähävaraisimmille, tiedotusvälineille ja 
laajemmalle yleisölle. Niissä korostetaan
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tuki saa näkyvyyttä. unionin roolia, varmistetaan, että 
rahastosta myönnettävä tuki saa näkyvyyttä 
ja kerrotaan loppukäyttäjistä sekä 
hyväntekeväisyys- ja 
kumppaniorganisaatioiden 
vapaaehtoistyöntekijöistä.

Or. fr

Tarkistus 63
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rahastosta myönnettävän tuen avoimuuden 
varmistamiseksi hallintoviranomaisen on 
pidettävä yllä luetteloa, joka käsittää 
rahastosta tuettavat toimet CSV- tai XML-
muodossa ja johon voi tutustua 
verkkosivuston kautta. Luettelossa on 
oltava ainakin seuraavat tiedot: tuensaajan 
nimi ja osoite, myönnetyn unionin 
rahoituksen määrä sekä toimien kohteena 
oleva aineellisen puutteen tyyppi.

Rahastosta myönnettävän tuen avoimuuden 
varmistamiseksi hallintoviranomaisen on 
pidettävä yllä luetteloa, joka käsittää 
rahastosta tuettavat toimet CSV- tai XML-
muodossa ja johon voi tutustua 
verkkosivuston kautta. Luettelossa on 
oltava ainakin seuraavat tiedot: tuensaajan 
nimi ja osoite, myönnetyn unionin 
rahoituksen määrä sekä toimien kohteena 
oleva ruoan ja/tai aineellisen puutteen 
tyyppi.

Or. fr

Tarkistus 64
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimen toteuttamisen aikana tuensaajien 
ja kumppaniorganisaatioiden on 
tiedotettava yleisölle rahastosta saadusta 
tuesta sijoittamalla vähintään yksi toimea 
ja sille Euroopan unionilta saatavaa 

Toimen toteuttamisen aikana tuensaaja- ja 
kumppaniorganisaatioiden on asetettava 
esille joko Euroopan unionin lippu tai 
juliste (vähimmäiskoko A3), jossa 
esitetään toimea koskevia tietoja ja 
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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.

kerrotaan muun muassa Euroopan 
unionin antamasta rahoitustuesta.

Or. fr

Tarkistus 65
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Mikäli tuensaajalla ja 
kumppaniorganisaatioilla on 
verkkosivustot, niiden on myös esitettävä 
kyseisillä verkkosivustoilla lyhyt kuvaus 
toimesta, sen tavoitteista ja tuloksista 
korostaen Euroopan unionilta saatua 
rahoitustukea.

Mikäli tuensaajilla ja 
kumppaniorganisaatioilla on 
verkkosivustot, niiden on myös esitettävä 
kyseisillä verkkosivustoilla lyhyt kuvaus 
toimesta, sen tavoitteista ja tuloksista 
korostaen Euroopan unionilta saatua 
rahoitustukea ja kerrottava 
loppukäyttäjistä ja 
kumppaniorganisaatioiden 
vapaaehtoistyöntekijöistä. 

Or. fr

Tarkistus 66
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kaikessa tuensaajan ja 
kumppaniorganisaatioiden tiedotuksessa ja 
viestinnässä on tuotava esiin rahastosta 
saatu tuki toimelle lisäämällä materiaaliin 
unionin tunnus sekä viittaus unioniin ja 

4. Tuensaajan ja kumppaniorganisaatioiden 
Euroopan unionin rahoittamaan toimeen 
liittyvässä tiedotuksessa ja viestinnässä on 
tuotava esiin rahastosta saatu tuki toimelle 
lisäämällä materiaaliin unionin tunnus sekä 
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rahastoon. viittaus unioniin ja rahastoon.

Or. fr

Tarkistus 67
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Hallintoviranomaisen on tiedotettava 
tuensaajille, että tuensaajat mainitaan 
2 kohdan mukaisesti julkaistussa toimien 
luettelossa. Hallintoviranomaisen on 
toimitettava tiedotus- ja julkaisupaketit 
sähköisessä muodossa olevine malleineen 
auttaakseen tuensaajia ja 
kumppaniorganisaatioita 3 kohdassa 
säädettyjen velvoitteiden noudattamisessa.

5. Hallintoviranomaisen on tiedotettava 
tuensaajille, että tuensaajat mainitaan 
2 kohdan mukaisesti julkaistussa toimien 
luettelossa. Hallintoviranomaisen on 
toimitettava tiedotus- ja julkaisupaketit 
sähköisessä muodossa olevine malleineen 
ja sisällytettävä niihin unionin lippua 
esittäviä tarroja auttaakseen tuensaajia ja 
kumppaniorganisaatioita 3 kohdassa 
säädettyjen velvoitteiden noudattamisessa.

Or. fr

Tarkistus 68
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Osarahoitus Rahoitus

Or. fr

Tarkistus 69
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

1. Kunkin toimenpideohjelman 
rahoitusosuus on 100 prosenttia
tukikelpoisista julkisista menoista.

Or. fr

Tarkistus 70
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. fr

Tarkistus 71
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
19 artikla

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 
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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 407/2010 mukaista 
makrotaloudellista rahoitusapua;
b) jäsenvaltio, joka ei ole ottanut käyttöön 
euroa, saa neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 332/2002 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. fr

Tarkistus 72
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimenpideohjelmasta voidaan myöntää 
tukea menoihin, jotka ovat aiheutuneet ja 
jotka tuensaaja on maksanut 1 päivän 
tammikuuta 2014 ja 31 päivän 

1. Toimenpideohjelmasta voidaan myöntää 
tukea menoihin, jotka ovat aiheutuneet ja 
jotka tuensaaja on maksanut 1 päivän 
tammikuuta 2014 ja 31 päivän 
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joulukuuta 2022 välisenä aikana. joulukuuta 2023 välisenä aikana.

Or. fr

Tarkistus 73
Younous Omarjee

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 rahaston loppukäyttäjille 
tarkoitetut tavarat.

Or. fr

Tarkistus 74
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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.

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 se ei viivytä 
kohtuuttomasti elintarviketuotteiden 
toimittamista kumppaniorganisaatioille. 
Näitä varastoja koskevista liiketoimista 
saadut määrät on käytettävä 
vähävaraisimpien eduksi.
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Or. fr

Tarkistus 75
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Aineellinen apu on jaettava 
vähävaraisimmille maksutta.

4. Ruoka-apu ja aineellinen apu on 
jaettava vähävaraisimmille yleensä 
maksutta. Jos vähävaraisimmille 
annettavalla ruoka-avulla ja/tai 
aineellisella avulla pyritään saavuttamaan 
myös sosiaaliseen integrointiin ja 
sopeuttamiseen liittyviä tavoitteita, 
lopullisilta edunsaajilta voidaan pyytää 
hintaa, joka on enintään 10 prosenttia 
markkinahinnasta, eikä hinta saa 
missään tapauksessa olla samalla tasolla 
kuin kumppaniorganisaatioiden vastuulla 
olevat täytäntöönpanokustannukset.

Or. fr

Tarkistus 76
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kertakorvaukset enintään 100 000 euron 
julkisen tuen rajoissa;

b) kertakorvaukset vuosittain enintään 
100 000 euron julkisen tuen rajoissa;

Or. fr

Tarkistus 77
Younous Omarjee
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Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kiinteämääräinen rahoitus, joka 
määritetään soveltamalla tiettyä 
prosenttiosuutta yhteen tai useampaan 
määriteltyyn kustannuslajiin.

c) rahoitus, joka määritetään yhteen tai 
useampaan määriteltyyn kustannuslajiin.

Or. fr

Tarkistus 78
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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. fr

Tarkistus 79
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) mikäli julkinen elin ostaa elintarvikkeet 
tai asunnottomien tai lasten
henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut 
peruskulutustavarat ja tarjoaa ne 
kumppaniorganisaatioille, kustannukset, 
jotka aiheutuvat elintarvikkeiden tai 
tavaroiden kuljettamisesta 
kumppaniorganisaatioiden varastoihin, 
1 prosentin kiinteänä osuutena 

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

Or. fr

Tarkistus 80
Younous Omarjee

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 5 prosentin kiinteänä 
osuutena a alakohdassa tarkoitetuista 
kustannuksista, mikäli kyse on sellaisten 
kumppaniorganisaatioiden toteuttamista 
toimista ja ilmoittamista kustannuksista, 
jotka jakavat ruoka-avun ja/tai aineellisen 
avun suoraan tai välillisesti
loppukäyttäjille;

Or. fr

Tarkistus 81
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimenpideohjelmasta voidaan 
jäsenvaltion aloitteesta ja enintään 
4 prosentin osuudella rahaston 
määrärahoista rahoittaa valmistelua, 
hallintoa, seurantaa, hallinnollista ja 
teknistä tukea, tarkastuksia, tiedotusta, 
valvontaa ja arviointia koskevia 
toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen tämän 
asetuksen panemiseksi täytäntöön. Siitä 
voidaan rahoittaa myös teknistä tukea ja 
kumppaniorganisaatioiden valmiuksien 
parantamista.

2. Toimenpideohjelmasta voidaan 
jäsenvaltion aloitteesta ja enintään 
0,5 prosentin osuudella rahaston 
määrärahoista rahoittaa valmistelua, 
hallintoa, seurantaa, hallinnollista ja 
teknistä tukea, tarkastuksia, tiedotusta, 
valvontaa ja arviointia koskevia 
toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen tämän 
asetuksen panemiseksi täytäntöön. Siitä 
voidaan rahoittaa myös teknistä tukea ja 
kumppaniorganisaatioiden valmiuksien 
parantamista kahden prosentin osuudella 
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määrästä, jonka jäsenvaltio saa 
rahastosta.

Or. fr

Tarkistus 82
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio maksaa välimaksuina 
90 prosenttia määrästä, joka saadaan 
sovellettaessa toimenpideohjelman 
hyväksymistä koskevassa päätöksessä 
säädettyä osarahoitusosuutta julkisiin 
tukikelpoisiin menoihin, jotka on 
ilmoitettu maksatushakemuksessa. Se 
määrittää vuotuisen saldon 47 artiklan 
2 kohdan mukaisesti.

1. Komissio maksaa välimaksuina 
90 prosenttia toimen kokonaismäärästä, 
joka vastaa maksatushakemuksessa 
ilmoitettuja julkisia tukikelpoisia menoja. 
Se määrittää vuotuisen saldon 47 artiklan 
2 kohdan mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 83
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sen estämättä, mitä 19 artiklassa 
säädetään, välimaksuina ja loppumaksuna 
maksettu unionin tuki ei kuitenkaan saa 
olla suurempi kuin rahastosta myönnetyn 
tuen enimmäismäärä, joka vahvistetaan 
toimenpideohjelman hyväksymistä 
koskevassa komission päätöksessä.

2. Välimaksuina ja loppumaksuna maksettu 
unionin tuki ei saa olla suurempi kuin 
rahastosta myönnetyn tuen 
enimmäismäärä, joka vahvistetaan 
toimenpideohjelman hyväksymistä 
koskevassa komission päätöksessä.

Or. fr
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Tarkistus 84
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komission maksamien 
ennakkomaksujen ja välimaksujen sekä 
vuotuisen saldon yhteismäärä saa olla 
enintään 95 prosenttia
toimenpideohjelmalle rahastosta 
myönnetystä rahoitusosuudesta.

3. Komission maksamien 
ennakkomaksujen ja välimaksujen sekä 
vuotuisen saldon yhteismäärä ei saa olla 
suurempi kuin toimenpideohjelmalle 
rahastosta myönnetty rahoitusosuus.

Or. fr

Tarkistus 85
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kun tämä 95 prosentin enimmäismäärä 
saavutetaan, jäsenvaltion on edelleen 
toimitettava maksupyyntöjä komissiolle.

4. Kun tämä enimmäismäärä saavutetaan, 
jäsenvaltion on edelleen toimitettava 
maksupyyntöjä komissiolle.

Or. fr

Tarkistus 86
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos komissio keskeyttää kaikki tai 
osan välimaksuista, se huolehtii itse 
välimaksuista, jotka se on velvollinen 
maksamaan edunsaaja- tai 
kumppaniorganisaatiolle.
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Or. fr


