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7.5.2020 A9-0069/35

Tarkistus 35
Tsvetelina Penkova
S&D-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Komissio
2019/2055(DEC)

Päätöslauselmaesitys
356 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

356 a. on huolestunut tiedoista, jotka 
liittyvät kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja 
elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston 
(Chafea) siirtämiseen Brysseliin tai jopa 
sen sulkemiseen, sekä komission 
henkilöstöön Luxemburgissa 
kohdistuvasta vaikutuksesta; palauttaa 
mieliin komission kuuden 
toimeenpanoviraston, myös Chafean, 
ammattiyhdistysjärjestöjen kanssa 
tammikuussa 2020 allekirjoitetun 
yhteisymmärryspöytäkirjan, jossa 
määrätään, että henkilöstöä koskevista 
päätöksistä keskustellaan ensin 
henkilöstön edustajien kanssa; palauttaa 
mieliin myös Luxemburgin viranomaisten 
kanssa vuonna 2015 allekirjoitetun 
Georgievan ja Asselbornin sopimuksen ja 
odottaa siksi, että siirto perustellaan 
yksityiskohtaisesti; kehottaa komissiota 
laatimaan asianomaista henkilöstöä 
koskevan sosiaalisuunnitelman, joka 
sisältää muun muassa heidän uransa 
vakauden ja perhetilanteensa; 
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7.5.2020 A9-0069/36

Tarkistus 36
Tsvetelina Penkova
S&D-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Komissio
2019/2055(DEC)

Päätöslauselmaesitys
356 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

356 b. panee merkille, että komissio 
kartoittaa parhaillaan 
toimeenpanovirastoja kauden 2021–2027 
rahoitusohjelmia varten; huomauttaa, 
että laajamittainen uudelleenjärjestely 
tulee vaikuttamaan henkilöstöön ja tulee 
vaikuttamaan myös 
toimeenpanovirastojen kanssa 
työskenteleviin komission pääosastoihin; 
kehottaa komissiota ottamaan 
asianomaisen henkilöstön tai heidän 
edustajansa mukaan prosessiin ja 
raportoimaan asiasta vastuuvapauden 
myöntävälle viranomaiselle;
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7.5.2020 A9-0069/37

Tarkistus 37
Tsvetelina Penkova
S&D-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Komissio
2019/2055(DEC)

Päätöslauselmaesitys
427 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

427. palauttaa mieliin myös, että 
tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomuksessa nro 5/2019 esitettyjen 
tietojen mukaan rahaston vaikutus on 
merkittävä lähes jokaisessa jäsenvaltiossa 
ja että rahaston ruoka-avulla, aineellisella 
avulla ja sosiaalista osallisuutta koskevilla 
toimilla on suuri merkitys 
vähävaraisimmille, myös niille, jotka 
voivat muutoin jäädä varsinaisen 
sosiaaliavun ulkopuolelle tai jotka 
tarvitsevat välitöntä tukea; korostaa lisäksi, 
että ruokapankeilta saatujen tietojen 
mukaan FEAD rahoittaa kolmasosan 
niiden tarjoamista elintarvikkeista ja ne 
ovat FEAD:n ansiosta vähemmän 
riippuvaisia epäsäännöllisistä lahjoituksista 
ja voivat siten suunnitella tiettyjen 
elintarvikkeiden uudelleenjakelun 
paremmin;

427. palauttaa mieliin, että FEAD 
pyrkii lievittämään unionissa esiintyviä 
köyhyyden pahimpia muotoja, kuten 
ruoan puutetta, asunnottomuutta ja lasten 
köyhyyttä; palauttaa mieliin myös, että 
tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomuksessa nro 5/2019 esitettyjen 
tietojen mukaan rahaston vaikutus on 
merkittävä lähes jokaisessa jäsenvaltiossa 
ja että rahaston ruoka-avulla, aineellisella 
avulla ja sosiaalista osallisuutta koskevilla 
toimilla on suuri merkitys 
vähävaraisimmille, myös niille, jotka 
voivat muutoin jäädä varsinaisen 
sosiaaliavun ulkopuolelle tai jotka 
tarvitsevat välitöntä tukea; korostaa lisäksi, 
että ruokapankeilta saatujen tietojen 
mukaan FEAD rahoittaa kolmasosan 
niiden tarjoamista elintarvikkeista ja ne 
ovat FEAD:n ansiosta vähemmän 
riippuvaisia epäsäännöllisistä lahjoituksista 
ja voivat siten suunnitella tiettyjen 
elintarvikkeiden uudelleenjakelun 
paremmin; korostaa, että FEAD:a on 
tuettava kohdennetusti, jotta voidaan 
suojella vähävaraisimpia ja heikoimmassa 
asemassa olevia, myös lapsia, joiden 
köyhyys- tai syrjäytymisriski on covid-19-
kriisin vuoksi suurempi;
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