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Muudatusettepanek 7
Jean-Paul Denanot

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 
ühise põllumajanduspoliitika järjestikuste 
reformide käigus rakendatud 
tootmissuuniste ja ladustamise järk-
järguline kaotamine on aga vähendanud 
liidu autonoomiat toiduainetega 
varustamisel nii saadaolevate toodete 
kvantiteedi kui ka valiku osas, samuti 
liidu võimet reageerida enim 
puudustkannatavate isikute vajadustele 
ning rahvusvahelistele toidu- ja 
spekulatiivsetele kriisidele. Järelikult 
peaks turult ostmised muutuma lisaks 
sekkumisvarudele abikava toiduainetega 
varustamise pidevaks allikaks juhul, kui 
sekkumisvarud ei ole kättesaadavad.

Or. fr

Selgitus

Ühise põllumajanduspoliitika järjestikused reformid on kaasa toonud sekkumisvahendite 
vähenemise, kuid ennekõike on varude ja kättesaadavate toodete valikud vähenemise 
põhjuseks nii toiduks kasutatavate kui ma muude põllumajandustoodete ülemaailmse 
nõudluse muutumine ja spekulatiivse tegevuse areng (näljaga seotud rahutused jne).
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Muudatusettepanek 8
Jill Evans

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. 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, eelistades 
kohapeal toodetud värskeid toiduaineid.

Or. en

Selgitus

Toiduabi jaotamise kavas tuleks erilist tähelepanu pöörata enim puudustkannatavatele 
isikutele jaotatavate toiduainete kvaliteedile. Sellest tulenebki nõudmine osta tervislikke 
värskeid toiduaineid kohalikelt turgudelt, mis aitab kaasa toidu säästvale tootmisele, 
töötlemisele, jaotamisele ja tarbimisele.

Muudatusettepanek 9
Jean-Paul Denanot

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 

välja jäetud
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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.

Or. fr

Selgitus

Osad liikmesriigid ei suuda kaasrahastamise määra kohaldamise korral abikavas osaleda. 
Probleemid võivad tekkida eelkõige liikmesriikides, kus sissetulek ühe inimese kohta on madal 
või mille eelarved kannatavad rahaliste raskuste käes. Teeme ettepaneku jätta 
kaasrahastamine välja, et anda programmile kogu liidus täielik ühtekuuluvusmõõde toiduga 
varustamisel.

Muudatusettepanek 10
Jean-Paul Denanot

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) EAGFi panuse määr tuleks kehtestada, 
võttes arvesse komisjoni otsuse 
2006/596/EÜ I lisas või järgmistes 
asjaomastes otsustes loetletud 
Ühtekuuluvusfondist rahastamiseks 
abikõlblike liikmesriikide olukorda, et 
tõhustada majanduslikku ja sotsiaalset 
ühetkuuluvust ühenduses.

(8) EAGFi panuse kehtestamisel tuleks 
arvesse võtta komisjoni otsuse 
2006/596/EÜ I lisas või järgmistes 
asjaomastes otsustes loetletud 
Ühtekuuluvusfondist rahastamiseks 
abikõlblike liikmesriikide olukorda, et 
tõhustada majanduslikku ja sotsiaalset 
ühetkuuluvust ühenduses.

Or. fr
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Muudatusettepanek 11
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 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. Toidukaupu ostetakse turult 
üksnes juhul, kui toiduabi jaotamise kava 
jaoks sobivad sekkumisvarud ei ole 
kättesaadavad.

1. Sekkumisvarudest pärit tooted tehakse 
kättesaadavaks või toidukaubad ostetakse 
turult, eelistades kohapeal toodetud 
värskeid toiduaineid, nii et neid saaks 
liikmesriikide määratud organisatsioonide 
kaudu jaotada ühenduses enim 
puudustkannatavatele isikutele. 

Or. en

Selgitus

Toiduabi jaotamise kavas tuleks erilist tähelepanu pöörata enim puudustkannatavatele 
isikutele jaotatavate toiduainete kvaliteedile. Sellest tulenebki nõudmine osta tervislikke 
värskeid toiduaineid kohalikelt turgudelt, mis aitab kaasa toidu säästvale tootmisele, 
töötlemisele, jaotamisele ja tarbimisele.

Muudatusettepanek 12
Jean-Paul Denanot

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 

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 
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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.

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.

Or. fr

Muudatusettepanek 13
Jean-Paul Denanot

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.

Or. fr

Muudatusettepanek 14
Jean-Paul Denanot

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

Or. fr
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Muudatusettepanek 15
Jean-Paul Denanot

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

Or. fr

Muudatusettepanek 16
Jean-Paul Denanot

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

Or. fr
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