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Toiduabi jaotamine enim puudustkannatavatele isikutele (ühise 

turukorralduse ühtse määruse muutmine) * 

Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku 

kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1290/2005 ühise 

põllumajanduspoliitika rahastamise kohta ja määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega 

kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate 

põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), seoses toiduabi 

jaotamisega ühenduses enim puudustkannatavatele isikutele (KOM(2008)0563 – C6-

0353/2008 – 2008/0183(CNS)) 

 

(Nõuandemenetlus) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2008)0563); 

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 37, mille alusel nõukogu konsulteeris 

Euroopa Parlamendiga (C6-0353/2008); 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51; 

– võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit ja 

regionaalarengukomisjoni arvamust (A6-0091/2009), 

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks; 

2. palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu 

artikli 250 lõiget 2; 

3. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa 

Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta; 

4. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 

komisjoni ettepanekut oluliselt muuta; 

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile. 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 

Põhjendus 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Nõukogu 10. detsembri 1987. aasta (1) Nõukogu 10. detsembri 1987. aasta 



määrusega (EMÜ) nr 3730/87 (millega 

kehtestatakse sekkumisvarudest pärit ja 

ühenduses enim puudustkannatavatele 

isikutele jaotamiseks mõeldud toiduainete 

määratud organisatsioonidele tarnimise 

üldeeskirjad), mis on seejärel kehtetuks 

tunnistatud ja lisatud nõukogu määrusse 

(EÜ) nr 1234/2007, on juba rohkem kui 

kahe aastakümne vältel sätestatud 

usaldusväärne alus ühenduses enim 

puudustkannatavate isikute toiduainetega 

varustamiseks. 

määrusega (EMÜ) nr 3730/87 (millega 

kehtestatakse sekkumisvarudest pärit ja 

ühenduses enim puudustkannatavatele 

isikutele jaotamiseks mõeldud toiduainete 

määratud organisatsioonidele tarnimise 

üldeeskirjad), mis on seejärel kehtetuks 

tunnistatud ja lisatud nõukogu määrusse 

(EÜ) nr 1234/2007, on juba rohkem kui 

kahe aastakümne vältel sätestatud 

usaldusväärne alus ühenduses enim 

puudustkannatavate isikute toiduainetega 

varustamiseks ning see on kaasa aidanud 

ELi piirkondade ühtekuuluvusele, 

vähendades majanduslikku ja sotsiaalset 

ebavõrdsust eri arengutasemega 

piirkondade vahel. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 

Põhjendus 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Asutamislepingu artikli 33 lõikes 1 

määratletud ühise põllumajanduspoliitika 

eesmärgid hõlmavad turgude 

tasakaalustamist ja mõistliku hinnaga 

toodangu tarbijani jõudmise tagamist. 

Aastate jooksul abikava kohaselt 

rakendatud toiduabi jaotamine on aidanud 

saavutada mõlemat eesmärki ning on enim 

puudustkannatavate isikute toiduainetega 

varustuse ebakindlust vähendades 

tõestanud, et on oluline vahend, mille abil 

aidatakse tagada toiduainetega varustatus 

Euroopa Liidus, samal ajal 

sekkumisvarusid vähendades. 

(2) Asutamislepingu artikli 33 lõikes 1 

määratletud ühise põllumajanduspoliitika 

eesmärgid hõlmavad turgude 

tasakaalustamist ja mõistliku hinnaga 

toodangu tarbijani jõudmise tagamist. 

Aastate jooksul abikava kohaselt 

rakendatud toiduabi jaotamine on aidanud 

saavutada mõlemat eesmärki ning on enim 

puudustkannatavate isikute toiduainetega 

varustuse ebakindlust vähendades 

tõestanud, et on oluline vahend, mille abil 

aidatakse tagada toiduainetega varustatus 

Euroopa Liidus, samal ajal 

sekkumisvarusid vähendades. 

Puudustkannatavatele inimestele toiduabi 

jaotamise uue ühenduse kavaga tuleks ka 

edaspidi tagada, et järgitaks ühise 

põllumajanduspoliitika eesmärke ja et see 

kava peab aitama saavutada 

ühtekuuluvuspoliitika eesmärke nii, et 

kõikidele piirkondadele oleks tagatud 

tasakaalustatud, harmooniline ja 

jätkusuutlik areng. 

 



Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 

Põhjendus 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Praegune toiduabi jaotamise kava 

põhineb ühenduse sekkumisvarudest pärit 

toodete jaotamisel ja ajutiselt ka turult 

toiduainete ostmisel. Ühise 

põllumajanduspoliitika järjestikused 

reformid ja tootjahindade soodus areng on 

viinud nii sekkumisvarude kui ka 

toiduainete valiku järkjärgulisele 

vähendamisele. Järelikult peaks turult 

ostmised muutuma lisaks 

sekkumisvarudele abikava toiduainetega 

varustamise pidevaks allikaks juhul, kui 

sekkumisvarud ei ole kättesaadavad. 

(5) Praegune toiduabi jaotamise kava 

põhineb ühenduse sekkumisvarudest pärit 

toodete jaotamisel ja ajutiselt ka turult 

toiduainete ostmisel. Kasvavad pinged 

põllumajandustoorme maailmaturul ning 

tootmissuuniste ja ladustamise järk-

järguline kaotamine, mida on rakendatud 
ühise põllumajanduspoliitika järjestikuste 

reformide käigus, on aga vähendanud 

liidu isevarustatust toiduainetega, seda nii 

saadaolevate toodete kvantiteedi kui ka 

valiku osas, samuti liidu võimet 

reageerida enim puudustkannatavate 

isikute vajadustele ning mis tahes 

toidukriisile või rahvusvahelisele 

spekulatsioonile. EL ei saa aga kord juba 

käivitatud programmi lõpetada 

päevapealt. Järelikult peaks turult ostmised 

muutuma lisaks sekkumisvarudele abikava 

toiduainetega varustamise pidevaks 

allikaks juhul, kui sekkumisvarud ei ole 

kättesaadavad. Turult tuleks oste teha 

konkurentsipõhimõtet järgides, kuid 

ühtlasi ühenduse toodete ostmist 

stimuleerides. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 

Põhjendus 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Ühenduse abikava ei saa olla ainuke 

lahendus toiduabi suurenevale vajadusele 

ühenduses. Riiklike haldusasutuste 

rakendatud riiklikud tegevuskavad ja 

kodanikuühiskonna mobiliseerimine on 

enim puudustkannatavate isikute toiduga 

varustatuse tagamisel samavõrd olulised. 

Tugeva ühtekuuluvusaspektiga ühenduse 

abikava võiks siiski olla mudel, kuidas 

(6) Ühenduse abikava ei saa olla ainuke 

lahendus toiduabi suurenevale vajadusele 

ühenduses. Riiklike haldusasutuste 

rakendatud riiklikud tegevuskavad ja 

kodanikuühiskonna mobiliseerimine on 

enim puudustkannatavate isikute toiduga 

varustatuse tagamisel samavõrd olulised. 

Tugeva ühtekuuluvusaspektiga ühenduse 

abikava võiks siiski olla mudel, kuidas 



enim puudustkannatavatele isikutele 

toiduabi jaotada, selle abil võiks aidata 

luua koostoimet ning püüda innustada 

riiklikke ja eraalgatusi, et tagada 

abivajajate toiduga kindlustatus. Võttes 

lisaks sellele arvesse vähendatud 

kättesaadavate sekkumisvarude 

geograafilist hajutatust liikmesriikides, 

võib see kaasa aidata nende varude 

parimale kasutamisele. Ühenduse abikava 

ei peaks seepärast ühtegi sellist riiklikku 

tegevuskava piirama. 

enim puudustkannatavatele isikutele, 

eeskätt vähemarenenud piirkondades, 
toiduabi jaotada, selle abil võiks aidata 

luua koostoimet ning püüda innustada 

riiklikke ja eraalgatusi, et tagada 

abivajajate toiduga kindlustatus. Võttes 

lisaks sellele arvesse vähendatud 

kättesaadavate sekkumisvarude 

geograafilist hajutatust liikmesriikides, 

võib see kaasa aidata nende varude 

parimale kasutamisele. Ühenduse abikava 

ei peaks seepärast ühtegi sellist riiklikku 

tegevuskava piirama. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 

Põhjendus 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) Ühenduse abikava 

ühtekuuluvusaspektist täielikuks 

kasusaamiseks, selleks loodud 

koostoimete tugevdamiseks ja 

otstarbekaks kavandamiseks peaksid 

liikmesriigid sätestama toiduabi jaotamise 

programmi kaasrahastamise. Tuleks 

kehtestada ühenduse kaasrahastamise 

ülemmäärad ning lisada ühenduse 

rahaline panus nõukogu määruse (EÜ) nr 

1290/2005 artikli 3 lõikes 1 sätestatud 

Euroopa Põllumajanduse Arengu- ja 

Tagatisfondi tagatisrahastust (EAGF) 

rahastatavate abikõlblike meetmete 

loetelusse. Läbivaadatud abikava 

kohaldamise esimesel aastal tuleks 

kohaldada kõrgemaid kaasrahastamise 

määrasid, et tagada rahaliste vahendite 

pidev tõhus kasutamine ja 

kaasrahastamise järkjärguline 

kasutuselevõtmine, võimaldada sujuv 

üleminek ning vältida varude võimaliku 

puudumise tõttu abikava lõpetamist. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 



Põhjendus 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Kogemused on näidanud, et kõnealuse 

abikava haldamist tuleks teatavates 

punktides täiustada eelkõige selleks, et 

mitmeaastaste kavadega võimaldada 

pikemaajalisi perspektiive liikmesriikidele 

ja määratud organisatsioonidele. Seepärast 

peaks komisjon kehtestama abikava 

rakendamiseks kolmeaastased kavad, mis 

põhinevad komisjonile edastatud 

liikmesriikide taotlustel ja muul komisjoni 

poolt asjakohasena käsitataval teabel. 

Liikmesriigid peaksid iga kolmeaastase 

kava vältel esitama oma toidukaupade 

jaotamise abitaotlused riiklike toiduabi 

jaotamise programmide alusel, osutades 

oma eesmärkidele ja prioriteetidele enim 

puudustkannatavatele isikutele toiduabi 

jaotamisel. Komisjon peaks olemasolevate 

rahaliste vahendite jaotamiseks määratlema 

objektiivse metoodika. 

(9) Kogemused on näidanud, et kõnealuse 

abikava haldamist tuleks teatavates 

punktides täiustada eelkõige selleks, et 

mitmeaastaste kavadega võimaldada 

pikemaajalisi perspektiive liikmesriikidele 

ja määratud organisatsioonidele. Seepärast 

peaks komisjon kehtestama abikava 

rakendamiseks kolmeaastased kavad, mis 

põhinevad komisjonile edastatud 

liikmesriikide taotlustel ja muul komisjoni 

poolt asjakohasena käsitataval teabel. 

Liikmesriigid peaksid iga kolmeaastase 

kava vältel esitama oma toidukaupade 

jaotamise abitaotlused riiklike toiduabi 

programmide alusel, osutades oma 

eesmärkidele ja prioriteetidele enim 

puudustkannatavatele isikutele toiduabi 

jaotamisel. Komisjon peaks olemasolevate 

rahaliste vahendite jaotamiseks määratlema 

objektiivse metoodika. Erandolukorras, 

kui puudustkannatavate isikute arv on 

suurem, kui oli prognoositud, võivad 

liikmesriigid paluda komisjonil kavad läbi 

vaadata. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 

Artikkel 2 – lõige 1  

Määrus (EÜ) nr 1234/2007 

Artikkel 27 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Sekkumisvarudest pärit tooted tehakse 

kättesaadavaks või toidukaubad ostetakse 

turult selleks, et neid saaks liikmesriikide 

määratud organisatsioonide kaudu jaotada 

ühenduses enim puudustkannatavatele 

isikutele. 

1. Sekkumisvarudest pärit tooted tehakse 

kättesaadavaks või ühenduse päritolu 

toidukaubad ostetakse turult, eelistades 

kohapeal toodetud värskeid toiduaineid, 

nii et neid saaks liikmesriikide määratud 

organisatsioonide kaudu jaotada ühenduses 

enim puudustkannatavatele isikutele. 

Toidukaupu ostetakse turult üksnes juhul, 

kui toiduabi jaotamise kava jaoks sobivad 

sekkumisvarud ei ole kättesaadavad. 

Ühenduse päritolu toidukaupu ostetakse 

turult üksnes juhul, kui toiduabi jaotamise 

kava jaoks sobivad sekkumisvarud ei ole 



kättesaadavad. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 

Artikkel 2 – punkt 1 

Määrus (EÜ) nr 1234/2007 

Artikkel 27 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Abikavas osaleda soovivad liikmesriigid 

edastavad komisjonile riiklikud toiduabi 

jaotamise programmid, mis hõlmavad 

taotlusi kolmeaastase perioodi vältel 

jaotatavate toidukaupade koguste kohta 

ning muud asjakohast teavet. 

2. Abikavas osaleda soovivad liikmesriigid 

edastavad komisjonile riiklikud toiduabi 

programmid, mis hõlmavad üksikasjalikke 

andmeid nende põhinäitajate ja -

eesmärkide ning asjaomaste 

organisatsioonide kohta, taotlusi 

kolmeaastase perioodi vältel jaotatavate 

toidukaupade koguste kohta ning muud 

asjakohast teavet. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 

Artikkel 2 – punkt 1 

Määrus (EÜ) nr 1234/2007 

Artikkel 27 – lõige 3 – teine lõik 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kolmeaastases kavas sätestatakse ühenduse 

eraldised iga aasta kohta liikmesriikide 

lõikes ja liikmesriikide iga-aastase 

rahalise panuse miinimum, mille 

komisjon määrab kindlaks vastavalt 

metoodikale, mis sätestatakse vastavalt 

artikli 43 punktile g vastu võetud 

rakenduseeskirjades. Programmi teise ja 

kolmanda aasta eraldised on soovituslikud. 

Abikavas osalevad liikmesriigid kinnitavad 

igal aastal lõikes 2 osutatud taotlused. 

Kõnealuste kinnitamiste järgselt teeb 

komisjon igal järgneval aastal otsuse 

lõpliku toetussumma kohta eelarves 

olemasolevate assigneeringute piires. 

Kolmeaastases kavas sätestatakse ühenduse 

eraldised iga aasta kohta liikmesriikide 

lõikes, mille komisjon määrab kindlaks 

vastavalt metoodikale, mis sätestatakse 

vastavalt artikli 43 punktile g vastu võetud 

rakenduseeskirjades. Programmi teise ja 

kolmanda aasta eraldised on soovituslikud. 

Abikavas osalevad liikmesriigid kinnitavad 

igal aastal lõikes 2 osutatud taotlused. 

Kõnealuste kinnitamiste järgselt teeb 

komisjon igal järgneval aastal otsuse 

lõpliku toetussumma kohta eelarves 

olemasolevate assigneeringute piires. 

 



Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 

Artikkel 2 – punkt 1 

Määrus (EÜ) nr 1234/2007 

Artikkel 27 – lõige 4 – kolmas a lõik (uus)  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Need organisatsioonid panevad 

toiduainete jaotamise kohas välja 

infotahvli ning liikuvates jaotusüksustes 

isekleepuva plakati, millega juhitakse 

tähelepanu sellele, et need 

organisatsioonid on ühenduse toiduabi 

programmi vastuvõtjad. See teadanne on 

vahend, millega abi vastuvõtjaid 

teavitatakse sellest, et nad saavad abi 

ühenduselt. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 

Artikkel 2 – punkt 1 

Määrus (EÜ) nr 1234/2007 

Artikkel 27 – lõige 5 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) teavitavad komisjoni õigeaegselt 

toiduabi jaotamise programmi mõjutavatest 

arengusuundumustest. 

b) teavitavad komisjoni toiduabi jaotamise 

programmi mõjutavatest 

arengusuundumustest. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 

Artikkel 2 – punkt 1 

Määrus (EÜ) nr 1234/2007 

Artikkel 27 – lõige 6 – esimene lõik – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) turult ostetud toidukaupade kulud. b) turult ostetud toidukaupade kulud 

konkurentsipõhimõtet järgivate 

menetluste raames. 

 

Muudatusettepanek  14 



Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 

Artikkel 2 – punkt 1 

Määrus (EÜ) nr 1234/2007 

Artikkel 27 – lõige 6 – teine lõik – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) toidukaupade veokulud ja otseselt 

abikava rakendamisega seotud määratud 

organisatsioonide halduskulud. 

b) toidukaupade veo- ja ladustamiskulud 

ja otseselt abikava rakendamisega seotud 

määratud organisatsioonide halduskulud. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 

Artikkel 2 – punkt 1 

Määrus (EÜ) nr 1234/2007 

Artikkel 27 – lõige 6 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 a. Kõikidele veo-, ladustamis- ja 

halduskuludele (sealhulgas sidekulud) 

kehtestavad liikmesriigid, vajaduse korral 

kohalikke iseärasusi arvestades, ülempiiri, 

milleks on teatud protsendimäär ostetud 

või vahetatud toodete hinnast. 

Liikmesriigid jagavad finantsraamistiku 

vahendid nende kolme kululiigi vahel. 

Selles raamistikus kasutamata jäänud 

vahendid võib määrata toiduainete 

ostmiseks. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 

Artikkel 2 – punkt 1 

Määrus (EÜ) nr 1234/2007 

Artikkel 27 – lõige 7 – esimene lõik 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7. Ühendus kaasrahastab abikava 

abikõlblikke kulusid. 

7. Ühendus rahastab abikava abikõlblikke 

kulusid. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 



Artikkel 2 – punkt 1 

Määrus (EÜ) nr 1234/2007 

Artikkel 27 – lõige 7 – teine lõik – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Ühenduse kaasrahastamise määr ei ületa: välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 

Artikkel 2 – punkt 1 

Määrus (EÜ) nr 1234/2007 

Artikkel 27 – lõige 7 – teine lõik – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) 75 % abikõlblikest kuludest 1. jaanuaril 

2010 algava kolmeaasta kava puhul või 

85 % ajavahemikul 2007–2013 komisjoni 

otsuse 2006/596/EÜ I lisas loetletud 

Ühtekuuluvusfondist rahastamiseks 

abikõlblike liikmesriikide puhul; 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 

Artikkel 2 – punkt 1 

Määrus (EÜ) nr 1234/2007 

Artikkel 27 – lõige 7 – teine lõik – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) 50 % abikõlblikest kuludest järgmiste 

kolmeaasta kavade puhul või 75 % 

konkreetsel aastal otsuse 2006/596/EÜ I 

lisas või järgmistes otsustes loetletud 

Ühtekuuluvusfondist rahastamiseks 

abikõlblike liikmesriikide puhul. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 

Artikkel 2 – punkt 3 

Määrus (EÜ) nr 1234/2007 

Artikkel 184 – punkt 9 

 



Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

„9) Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

hiljemalt 31. detsembriks 2012 aruande 

artikliga 27 ettenähtud ühenduses enim 

puudustkannatavatele isikutele toiduabi 

jaotamise kava kohaldamise kohta ning 

lisab sellele kõik asjakohased 

ettepanekud.” 

„9) Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

hiljemalt 31. detsembriks 2011 aruande 

artikliga 27 ettenähtud ühenduses enim 

puudustkannatavatele isikutele toiduabi 

jaotamise kava kohaldamise kohta ning 

lisab sellele ettepaneku võtta vastu otsus 

abikava jätkumise kohta pärast käesolevat 

rahastamisperioodi ja kõik muud 

vajalikud asjakohased ettepanekud.” 

 


