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356a. on mures teabe pärast, mille 
kohaselt viiakse Tarbija-, Tervise-, 
Põllumajandus- ja Toiduküsimuste 
Rakendusamet (Chafea) Brüsselisse või 
lausa suletakse, ning mõju pärast, mida 
see avaldab Luksemburgis töötavale 
komisjoni personalile; tuletab meelde 
vastastikuse mõistmise memorandumit, 
mis 2020. aasta jaanuaris sõlmiti 
komisjoni kuue rakendusameti, 
sealhulgas Chafea 
ametiühinguorganisatsioonidega ja milles 
on sätestatud, et kõiki töötajaid 
puudutavaid otsuseid arutatakse 
kõigepealt töötajate esindajatega; tuletab 
samuti meelde Georgieva/Asselborni 
kokkulepet, mis sõlmiti 2015. aastal 
Luksemburgi ametiasutustega, ning ootab 
seetõttu ümberpaigutamise kohta 
üksikasjalikku põhjendust; kutsub 
komisjoni üles koostama asjassepuutuvate 
töötajate jaoks sotsiaalmeetme kava, mis 
hõlmab ka teenistuskäigu stabiilsust ja 
perekondlikku olukorda; 
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356b. märgib, et komisjon koostab 
rakendusametitest 2021.–2027. aasta 
rahastamisprogrammide jaoks ülevaadet; 
juhib tähelepanu sellele, et suurtel 
ümberkorraldustel on tagajärjed 
töötajatele ja see mõjutab ka komisjoni 
peadirektoraate, kes teevad 
rakendusametitega koostööd; palub 
komisjonil kaasata protsessi asjaga seotud 
töötajad või nende esindajad ning anda 
eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavale institutsioonile selle kohta 
aru;
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427. rõhutab, et kontrollikoja 
eriaruandes nr 5/2019 esitatud andmetest 
nähtub, et FEADil on märkimisväärne 
mõju peaaegu igas liikmesriigis ning et 
toetatavad toidu-, materiaalse abi ja 
sotsiaalse kaasamise meetmed on väga 
olulised enim puudust kannatavate 
inimeste jaoks, sealhulgas nende jaoks, kes 
võidakse muidu tavapärase sotsiaalabiga 
kõrvale jätta või kes vajavad kohest 
toetust; rõhutab, et toidupankade andmetel 
rahastab abifond kolmandikku nende 
antavast toiduabist ning et FEAD 
võimaldab suuremat sõltumatust 
ebakorrapäraselt saadavatest annetustest ja 
seepärast võimaldab paremini korraldada 
konkreetsete toiduainete ümberjagamist;

427. tuletab meelde, et FEADi eesmärk 
on leevendada liidus vaesuse kõige 
raskemaid vorme, nagu toidupuudus, 
kodutus ja laste vaesus; rõhutab, et 
kontrollikoja eriaruandes nr 5/2019 
esitatud andmetest nähtub, et FEADil on 
märkimisväärne mõju peaaegu igas 
liikmesriigis ning et toetatavad toidu-, 
materiaalse abi ja sotsiaalse kaasamise 
meetmed on väga olulised enim puudust 
kannatavate inimeste jaoks, sealhulgas 
nende jaoks, kes võidakse muidu 
tavapärase sotsiaalabiga kõrvale jätta või 
kes vajavad kohest toetust; rõhutab, et 
toidupankade andmetel rahastab abifond 
kolmandikku nende antavast toiduabist 
ning et FEAD võimaldab suuremat 
sõltumatust ebakorrapäraselt saadavatest 
annetustest ja seepärast võimaldab 
paremini korraldada konkreetsete 
toiduainete ümberjagamist; rõhutab, et 
vaja on FEADi sihipärast toetust, et 
kaitsta enim puudust kannatavaid ja 
vähekaitstud isikuid, sealhulgas lapsi, kes 
on COVID-19 kriisi tõttu suuremas 
vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus;
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