
 

Koroonaviiruse kriis: abi ja kaitse tagamine neile,
kes seda enim vajavad
 

Tagamaks, et kõige kaitsetumad inimesed saaksid vajaminevat abi, võttis Euroopa
Parlament vastu muudatused Euroopa abifondi reeglitele, mis puudutavad enim puudust
kannatavate isikuid.
 
Covid-19 kriis tähendab raskusi meie ühiskondade kõige kaitsetumatele liikmetele abi
osutamisel. Euroopa Parlament kinnitas heaks muudatusedEuroopa abifondi enim puudust
kannatavate isikute reeglitele 17. aprillil 2020, et kaitsta paremini vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse
ohus inimesi, kes vajavad teiste abi ning et tagada toetuse jätkumine sotsiaalse
distantseerumise ajal.
 
 
 
Riiklikud asutused saavad kohandada oma abikavasid, et vähendada nakatumise riski. Toiduabi
ja esmast materiaalset abi saab näiteks pakkuda läbi elektrooniliste või muudes vormides
vautšerite. Vajadusel peaksid need, kes toimetavad kohale abi, saama ka vajaoleva kaitsva
varustuse.
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Abi neile, kes seda vajavad
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/taking-care-of-our-most-vulnerable_N01-PUB-200420-DEPR_ev
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/taking-care-of-our-most-vulnerable_N01-PUB-200420-DEPR_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20200415IPR77111/eli-vahendeid-saab-voitluses-pandeemia-vastu-kasutada-senisest-paindlikumalt
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=et
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=et


Parlamendi vastuvõetud muudatuste järgi on liikmesriikidel võimalik taotleda 100 protsendilist
kaasrahastust ELi eelarvest aastatel 2020-2021.
 
Loe, mis meetmeid on EL juba vastu võtnud, et pandeemia vastu võidelda.
 

Euroopa abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks (FEAD)
• Abifond loodi 2014. aastal, et aidata leevendada kõige tõsisemaid vaesuse vorme Euroopa
Liidus: toidupuudus, laste vaesus ja kodutus

• Fond annab abivajajatele hädavajaliku: toitu ja esmatarbekaupasid, nagu riided, saapad ja
tualett-tooted, aga edendab ka sotsiaalset kaasamist läbi psühholoogilise toetuse,
keeleõppeprogrammide jne

• FEAD-i toetust pakutakse läbi partnerorganisatsioonide ning on kohaldatav kohalikele
vajadustele, nii et iga liikmesriik saab seada oma eesmärgid.

• ELi panus FEAD-I eelarvesse aastatel 2014-2020 oli rohkem kui 3,8 miljardit eurot.
Liikmesriikide kaasrahastada on vähemalt 15 protsenti programmide kogumaksumusest

Lisateave
Euroopa Komisjoni ettepanek muuta Euroopa abifondi reegleid enim puudustkannatavate
isikute jaoks
Koroonaviirus: FEAD jätkab abi vajavate inimeste toetamist (inglise keeles)
EPRS: Euroopa abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks (Aprill 2019, inglise keeles)
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https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/euroopa-liidu-vastus-koroonaviirusele/20200327STO76004/10-asja-mida-euroopa-liit-teeb-koroonaviiruse-vastu-voitlemiseks
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/infos-details.html?id=18182&type=Flash
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/infos-details.html?id=18182&type=Flash
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1089&furtherNews=yes&newsId=9638
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637919/EPRS_BRI(2019)637919_EN.pdf

