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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

I. Rezumatul propunerii Comisiei 

În cadrul strategiei Europa 2020, UE și-a stabilit obiectivul de a reduce, până în 2020, cu cel 
puțin 20 de milioane numărul persoanelor afectate sau amenințate de sărăcie și de excluziune 
socială. În 2010, aproape un sfert din europeni (116 milioane) erau expuși riscului de sărăcie 
sau de excluziune socială. După cum amintește pe bună dreptate Comisia, această situație se 
agravează în fiecare zi, afectând în toate țările Uniunii un număr tot mai mare de persoane și 
noi categorii sociale, cum ar fi lucrătorii săraci sau pensionarii cu venituri reduse. O parte din 
această populație, adică 43 de milioane de persoane, trăiește într-o deprivare materială 
extremă și este în imposibilitatea de a-și satisface cele mai elementare nevoi de subzistență, 
neavând acces la o alimentație suficientă și de calitate.  În plus, persoanele cele mai 
vulnerabile sunt prea îndepărtate de piața muncii pentru a beneficia de măsurile de incluziune 
socială ale FSE. 

Comisia propune un Fond de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane care să 
înlocuiască Programul de ajutor pentru cele mai defavorizate persoane, contestat de unele 
state membre sub pretextul că problema în cauză este una socială, care ține de 
responsabilitatea exclusivă a statelor membre. Acest nou fond, care ar trebui să funcționeze 
după regulile fondurilor structurale, este axat pe deprivarea alimentară, lipsa de adăpost și 
deprivarea materială a copiilor. Fondul ar finanța achiziționarea de produse alimentare și 
bunuri de consum de bază pentru uz personal, precum și măsuri auxiliare vizând incluziunea 
socială. Fondul este corelat cu politica de coeziune economică, socială și teritorială a UE, 
finanțarea sa provenind exclusiv din FSE. 

II. Considerații critice cu privire la propunerea Comisiei 

1) Resurse total insuficiente 

(a) Pentru perioada 2014-2020, resursele bugetare propuse de Comisie sunt de 2,5 miliarde. 
Acest lucru înseamnă reducerea ajutorului cu 1 miliard în raport cu situația actuală 
reprezentând doar ajutorul alimentar acordat celor 20 de state membre care participă la 
Programul de ajutor pentru cele mai defavorizate persoane. Mai mult, în cadrul actualelor 
negocieri între șefii de stat și de guvern, aceste resurse au fost reduse la 2,1 miliarde.  Pentru a 
vă reaminti, exercițiul multianual precedent prevedea 3,5 miliarde pentru actualul Program de 
ajutor pentru cele mai defavorizate persoane.  Într-un moment în care situația se agravează, 
este absolut șocant ca bugetul acordat celor mai defavorizate persoane să scadă. Foarte mulți 
cetățeni nu reușesc să înțeleagă acest lucru, fapt care adâncește un sentiment anti-european în 
rândul populației. 

(b) Limitată astfel la anumite segmente de populație, propunerea este în contradicție chiar cu 
obiectivul strategiei Europa 2020. Criteriile de alocare se bazează pe doar doi din cei patru 
indicatori ai sărăciei și excluziunii utilizați în strategia Europa 2020, și anume populațiile 
afectate de deprivare materială gravă și persoanele care trăiesc în gospodării cu o intensitate a 
muncii foarte mică. Aceste două criterii elimină practic o întreagă categorie de populație care 
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se află fie în situație de excluziune, fie în situație de sărăcie cu un risc crescut de excluziune. 
Articolul 4 se referă de altfel în principal la persoanele lipsite de adăpost și la copii.
(c) Pe lângă distribuirea de alimente, o parte a fondului poate fi utilizată pentru achiziționarea 
de bunuri de consum de bază pentru persoanele fără adăpost sau copii (haine). De asemenea, 
fondul poate sprijini activități vizând incluziunea socială. 

Având în vedere resursele insuficiente alocate pentru alimentele destinate celor mai 
dezavantajate persoane, raportorul consideră că nu ar fi indicată o dispersare prea mare a 
resurselor în alte scopuri. În opinia sa, incluziunea socială, care este necesară, face deja 
obiectul unei abordări: în următoarea programare națională, statele membre au obligația de a 
aloca în acest scop 20 % din resursele FSE.

2) Modalitățile de aplicare a fondului sunt extrem de rigide și complexe

Majoritatea propunerilor de reglementare a fondului are ca model normele care stau la baza 
actualelor fonduri structurale și este marcată de o povară administrativă excesivă.  
Modalitățile de gestionare descrise nu sunt corelate cu obiectivul fondului, care necesită 
flexibilitate și adaptabilitate pentru a răspunde urgențelor. La aceasta se adaugă necesitatea de 
a plăti creditele necesare realizării acțiunilor, fapt care poate pune în dificultate unele state 
membre. 

Raportorul consideră că o punere în aplicare atât de greoaie riscă să genereze ineficiență și să 
dea naștere situației paradoxale în care resursele există, dar nu pot fi utilizate.

3) 2014 va fi un an de tranziție problematic 

Având în vedere complexitatea punerii în aplicare a Fondului, este foarte probabil ca acesta să 
nu fie disponibil mai devreme de toamna lui 2014. Va fi, așadar, prea târziu pentru a răspunde 
nevoilor fundamentale ale persoanelor celor mai defavorizate în anul 2014.

III. Propunerile raportorului

În ceea ce privește bugetul și principiile:

 Menținerea resurselor financiare la nivelul actual, adică 3,5 miliarde de euro pentru o 
perioadă de 7 ani.

 Selectarea ca populație eligibilă pentru ajutoare persoanele care se încadrează în cei 
patru indicatori stabiliți de UE în strategia Europa 2020.

 Prioritatea acordată alimentației, care răspunde nevoilor vitale ale persoanelor celor 
mai defavorizate, permițând totodată statelor membre să acorde ajutorul în funcție de 
segmentele care au cea mai mare nevoie de el. 

 Pentru asigurarea eficienței, Uniunea trebuie să înscrie acțiunea sa într-o abordare 
globală și coerentă a luptei împotriva sărăciei și a excluziunii, care să includă nevoile 
persoanelor. În aceste condiții, mobilizarea tuturor politicilor și tuturor resurselor 
disponibile ale Uniunii pare indispensabilă: FSE, FEADER, FEDER ... 
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 Produsele din stocurile de intervenție vor putea fi distribuite în continuare către 
persoanele cele mai defavorizate. Cu toate acestea, raportorul dorește să sublinieze că 
valoarea acestor stocuri nu trebuie dedusă din resursele alocate fondului. 

 Trebuie încurajate, totodată, donațiile de alimente.

În ceea ce privește anul de tranziție 2014: 
 Ar trebui propusă o soluție tranzitorie. Pe baza modelului Programului de ajutor 

pentru cele mai defavorizate persoane, ar putea fi puse la dispoziția fiecărui stat 
membru credite europene, provenind din diferitele fonduri, astfel încât acesta să poată 
demara programul. 

IV. Sunt posibile contribuții ale PAC complementare fondului – propunerile 
raportorului

(a) Facilitarea donațiilor de alimente prin reducerea risipei alimentare

Raportorul consideră că lupta împotriva risipei alimentare, un adevărat flagel în Europa, este 
esențială.  Comisia și Parlamentul European (prin Rezoluția sa din 19 ianuarie 20121 -
raportul Caronna) au estimat că, în Europa, risipa alimentară de-a lungul întregului lanț se 
ridică la aproximativ 190 kg anual pe cap de locuitor. 

În acest scop, raportorul propune:

 informarea consumatorilor cu privire la anumite mențiuni sanitare impuse de 
reglementarea comunitară care figurează pe produsele agricole și alimentare, cum ar 
fi DLC (data limită de consum) și DLUO (data limită de utilizare optimă), întrucât 
aceste mențiuni induc un grad mare de confuzie în rândul consumatorilor, care stă la 
baza unei risipe semnificative. 

 revizuirea reglementării europene privind normele de comercializare a produselor 
agricole (în special în sectorul fructelor și legumelor), pentru a încuraja furnizarea de 
fructe și legume necalibrate.

 acordarea dreptului de stabilire și a dreptului de exploatare pentru marii distribuitori, 
cu condiția expresă ca alimentele nevândute să fie donate.

(b) Mobilizarea resurselor FEADER

Există măsuri care decurg din două dintre prioritățile dezvoltării rurale și reformei, care ar 
putea contribui la o mai bună aprovizionare cu hrană a celor mai defavorizate persoane: 

- Prioritatea 3: Promovarea organizării lanțului alimentar și în special a circuitelor de 
aprovizionare scurte. Prin reducerea intermediarilor și crearea unei legături sociale, aceste 
circuite scurte permit agricultorilor să își vândă produsele în mod corect și la un preț accesibil 
pentru consumatori. În plus, pot fi mobilizate investiții în platforme logistice și de prelucrare 
și conservare a produselor nevândute.
- Prioritatea 6: Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei și dezvoltarea economică.

                                               
1  P7_TA(2012)0014.
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(c) Utilizarea viitoarei reforme a OCP de fructe și legume

Populația vizată de fond trebuie să aibă acces la mese echilibrate, având o bună calitate 
nutritivă.  Fructele și legume sunt produse importante pentru o masă. Actuala reglementare 
permite distribuirea gratuită a acestor produse organizațiilor filantropice, fundațiilor agreate 
de statele membre sau colectivităților publice (spitale, școli, ospicii...).  Organizațiile 
partenere ale fondului trebuie să fie destinatarii principalii ai acesteia. 



PA\925608RO.doc 7/16 PE504.229v01-00

RO

AMENDAMENTE

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de 
muncă și afaceri sociale, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Dispozițiile ar trebui să garanteze, de 
asemenea, conformitatea Fondului cu 
politica socială și de mediu a Uniunii, 
cum ar fi lupta împotriva risipei 
alimentare.

Or. fr

Motive

Risipa alimentară este o problemă europeană majoră, împotriva căreia Uniunea a hotărât să 
acționeze. Toți actorii fondului ar trebui să integreze instrumentele și mecanismele necesare 
pentru a contribui la lupta împotriva risipei alimentare.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În scopul instituirii unui cadru financiar 
adecvat, Comisia ar trebui să realizeze, 
prin intermediul unor acte de punere în 
aplicare, o defalcare anuală a resurselor 
globale per stat membru, folosind o metodă 
obiectivă și transparentă care să reflecte 
decalajele în materie de sărăcie și de 
deprivare materială.

(7) În scopul instituirii unui cadru financiar 
adecvat, Comisia ar trebui să realizeze, 
prin intermediul unor acte de punere în 
aplicare, o defalcare anuală a resurselor 
globale per stat membru, folosind o metodă 
obiectivă și transparentă care să reflecte 
decalajele în materie de sărăcie și de 
deprivare materială, cum ar fi pragul de 
sărăcie relativă.

Or. fr
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Justificare

Se impune definirea unui mecanism comun și simplu pentru a asigura faptul că fiecare stat 
membru vizează un grup similar de beneficiari, ținând cont de diferențele naționale. Având în 
vedere că sărăcia relativă este un indicator stabilit în strategia Europa 2020 și utilizat de 
Eurostat, ar trebui să fie utilizat în cadrul Fondului.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Programul operațional din fiecare stat 
membru ar trebui să identifice și să 
justifice formele de deprivare materială 
care urmează a fi abordate și să descrie 
obiectivele și caracteristicile asistenței 
acordate celor mai defavorizate persoane 
care va fi oferită prin intermediul 
sistemelor naționale de asistență. El ar 
trebui să includă, de asemenea, elementele 
necesare pentru a asigura implementarea 
efectivă și eficientă a programului 
operațional.

(8) Programul operațional din fiecare stat 
membru ar trebui să identifice și să 
justifice formele de deprivare materială 
care urmează a fi abordate și să descrie 
obiectivele și caracteristicile asistenței 
acordate celor mai defavorizate persoane 
care va fi oferită prin intermediul 
sistemelor naționale de asistență. Lipsa 
accesului la alimente ar trebui să fie 
prima formă de deprivare care să facă 
obiectul abordării statelor membre.
Programul ar trebui să includă, de 
asemenea, elementele necesare pentru a 
asigura implementarea efectivă și eficientă 
a programului operațional.

Or. fr

Justificare

Alimentația este nevoia cea mai fundamentală, care permite organizațiilor partenere și 
statelor membre să intre în contact cu aceste persoane care sunt excluse de la viața socială. 
Este cel mai bun mijloc de a asigura eficiența fondului.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a îmbunătăți concepția și 
calitatea fiecărui program operațional și 

(12) Pentru a îmbunătăți concepția și 
calitatea fiecărui program operațional și 
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pentru a evalua eficacitatea și eficiența 
fondului, ar trebui realizate evaluări ex ante 
și ex post. Respectivele evaluări ar trebui 
să fie completate de anchete privind cele 
mai defavorizate persoane care au 
beneficiat de programul operațional și, 
dacă este necesar, de evaluări în cursul 
perioadei de programare. În acest sens, ar 
trebui precizate responsabilitățile statelor 
membre și ale Comisiei.

pentru a evalua eficacitatea și eficiența 
fondului, ar trebui realizate evaluări ex ante 
și ex post. Respectivele evaluări ar trebui 
să fie completate de anchete privind datele 
referitoare la sărăcia relativă din fiecare 
stat membru. În acest sens, ar trebui 
precizate responsabilitățile statelor membre 
și ale Comisiei.

Or. fr

Justificare

Acest tip de evaluări ar presupune o povară administrativă suplimentară pentru statele 
membre și organizațiile partenere, fapt ce ar submina eficiența fondului. Evaluările globale 
privind sărăcia relativă la nivel național ar realiza același obiectiv, permițând o utilizare mai 
eficace a bugetului alocat pentru ajutorarea celor mai defavorizate persoane.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) [Propunerea de] Regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a unei organizări comune a 
piețelor produselor agricole (Regulamentul 
privind OCP unică) prevede că stocurile de 
produse achiziționate în cadrul unei 
intervenții publice pot fi lichidate prin 
cedarea lor în favoarea programului de 
distribuire de alimente către cele mai 
defavorizate persoane din Uniune, dacă 
programul respectiv prevede acest lucru. 
Dat fiind că, în funcție de circumstanțe, 
obținerea de alimente prin utilizarea, 
prelucrarea sau vânzarea unor astfel de 
stocuri ar putea fi cea mai favorabilă 
opțiune din punct de vedere economic, este 
adecvat să se prevadă o astfel de 
posibilitate în prezentul regulament. 
Sumele derivate dintr-o tranzacție 
implicând astfel de stocuri ar trebui 

(17) [Propunerea de] Regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a unei organizări comune a 
piețelor produselor agricole (Regulamentul 
privind OCP unică) prevede că stocurile de 
produse achiziționate în cadrul unei 
intervenții publice pot fi lichidate prin 
cedarea lor în favoarea programului de 
distribuire de alimente către cele mai 
defavorizate persoane din Uniune, dacă 
programul respectiv prevede acest lucru. 
Dat fiind că, în funcție de circumstanțe, 
obținerea de alimente prin utilizarea, 
prelucrarea sau vânzarea unor astfel de 
stocuri ar putea fi cea mai favorabilă 
opțiune din punct de vedere economic, este 
adecvat să se prevadă o astfel de 
posibilitate în prezentul regulament. 
Sumele derivate dintr-o tranzacție 
implicând astfel de stocuri ar trebui 
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utilizate în beneficiul celor mai 
defavorizate persoane și nu ar trebui 
utilizate pentru a diminua obligația 
statelor membre de a cofinanța 
programul. Pentru a asigura cea mai 
eficientă utilizare posibilă a stocurilor de 
intervenție și a încasărilor aferente, 
Comisia ar trebui, în conformitate cu 
articolul 19 litera (e) din Regulamentul 
(UE) nr. [OCP], să adopte acte de punere 
în aplicare prin care să se stabilească 
proceduri prin care produsele care fac parte 
din stocurile de intervenție să poată fi 
utilizate, prelucrate sau vândute în 
beneficiul programului vizând cele mai 
defavorizate persoane.

utilizate în beneficiul celor mai 
defavorizate persoane și în completarea 
resurselor fondului, fără ca aceste costuri 
de utilizare să fie deduse din creditele 
alocate. Pentru a asigura cea mai eficientă 
utilizare posibilă a stocurilor de intervenție 
și a încasărilor aferente, Comisia ar trebui, 
în conformitate cu articolul 19 litera (e) din 
Regulamentul (UE) nr. [OCP], să adopte 
acte de punere în aplicare prin care să se 
stabilească proceduri prin care produsele 
care fac parte din stocurile de intervenție să 
poată fi utilizate, prelucrate sau vândute în 
beneficiul programului vizând cele mai 
defavorizate persoane.

Or. fr

Justificare

Atunci când sunt disponibile, stocurile de intervenție ar trebui adăugate, și nu deduse din 
resursele alocate, pentru a asigura astfel predictibilitatea de care au nevoie organizațiile 
partenere în ceea ce privește creditele acordate.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „cele mai defavorizate persoane” 
înseamnă persoane fizice, care pot fi 
persoane individuale, familii, gospodării 
sau grupuri constituite din persoane, ale 
căror nevoi de asistență au fost stabilite în 
funcție de criterii obiective adoptate de 
către autoritățile naționale competente sau 
care sunt definite de organizațiile 
partenere și care sunt aprobate de către 
autoritățile competente respective;

1. „cele mai defavorizate persoane” 
înseamnă persoane fizice, care pot fi 
persoane individuale, familii, gospodării 
sau grupuri constituite din persoane, ale 
căror nevoi de asistență au fost stabilite în 
funcție de criterii obiective adoptate de 
către autoritățile naționale competente în 
cooperare cu organizațiile partenere și care 
sunt aprobate de către autoritățile 
naționale;

Or. fr
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Justificare
Pentru a promova eficacitatea, ar trebui să se asigure mai multă claritate și un dialog mai 
amplu între autoritățile naționale competente și organizațiile partenere. 

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „organizații partenere” înseamnă 
organisme publice sau organizații non-
profit care livrează alimentele sau bunurile 
direct sau prin intermediul altor organizații 
partenere către cele mai defavorizate 
persoane și ale căror operațiuni au fost 
selectate de către autoritatea de 
management în conformitate cu articolul 
29 alineatul (3) litera (b);

2. „organizații partenere” înseamnă 
organisme publice sau organizații non-
profit care livrează alimentele și bunurile 
direct sau prin intermediul altor organizații 
partenere către cele mai defavorizate 
persoane și ale căror operațiuni au fost 
selectate de către autoritatea de 
management în conformitate cu articolul 
29 alineatul (3) litera (b);

Or. fr

Justificare

Alimentația este nevoia cea mai fundamentală, care permite organizațiilor partenere și 
statelor membre să intre în contact cu aceste persoane care sunt excluse de la viața socială. 
Este cel mai bun mijloc de a asigura eficiența fondului.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Comisia, statele membre și 
organizațiile partenere contribuie la lupta 
împotriva risipei alimentare din fiecare 
componentă a lanțului de distribuție, 
inclusiv furnizarea de alimente și 
educarea destinatarilor în acest sens.

Or. fr
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Justificare

Risipa alimentară este o problemă europeană majoră, împotriva căreia Uniunea a hotărât să 
acționeze.  Toți actorii fondului ar trebui să integreze instrumentele și mecanismele necesare 
pentru a contribui la lupta împotriva risipei alimentare.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Resursele globale disponibile pentru 
angajamentul bugetar din fond pentru 
perioada 2014 – 2020 sunt de 
2 500 000 000 EUR, la prețurile din 2011, 
în conformitate cu defalcarea anuală 
prezentată în anexa II.

(1) Resursele globale disponibile pentru 
angajamentul bugetar din fond pentru 
perioada 2014 – 2020 sunt de 
3 500 000 000 EUR, la prețurile din 2011, 
în conformitate cu defalcarea anuală 
prezentată în anexa II.

Or. fr

Justificare

Bugetul propus de Comisie ar reduce ajutorul cu 1 miliard în raport cu situația actuală, 
reprezentând doar ajutorul alimentar acordat celor 20 de state membre care participă la 
Programul de ajutor pentru cele mai defavorizate persoane. Ar trebui, cel puțin, să se 
mențină bugetul prevăzut pentru programul de ajutor pentru cele mai defavorizate persoane,
adică 3,5 miliarde pentru o perioadă de 7 ani.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia adoptă o decizie, prin 
intermediul unor acte de punere în aplicare, 
de stabilire a defalcării anuale a resurselor 
globale pentru fiecare stat membru, în 
conformitate cu articolul 84 alineatul (5) 
din Regulamentul (UE) nr. … (RDC), fără 
a aduce atingere alineatului (4) din 
prezentul articol, luând în considerare 
următorii indicatori stabiliți de Eurostat:

(3) Comisia adoptă o decizie, prin 
intermediul unor acte de punere în aplicare, 
de stabilire a defalcării anuale a resurselor 
globale pentru fiecare stat membru, în 
conformitate cu articolul 84 alineatul (5) 
din Regulamentul (UE) nr. … (RDC), fără 
a aduce atingere alineatului (4) din 
prezentul articol, luând în considerare 
următorii indicatori stabiliți de Eurostat:
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(-a) pragul de sărăcie relativă, adică
proporția populației care trăiește într-o 
gospodăriile care nu dispune de un venit 
cel puțin egal cu 60 % din venitul 
național mediu ;

(a) populația care suferă de deprivare 
materială severă;

(a) populația care suferă de deprivare 
materială severă;

(b) populația care locuiește în gospodării 
cu intensitate a muncii foarte mică.

(b) populația care locuiește în gospodării 
cu intensitate a muncii foarte mică.

Or. fr

Justificare

Ar trebuie să se păstreze toți indicatorii sărăciei stabiliți de UE în strategia Europa 2020.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea de management efectuează 
un studiu structurat privind destinatarii 
finali în 2017 și în 2021, în conformitate cu 
modelul furnizat de Comisie. Comisia 
adoptă modelul prin intermediul unui act 
de punere în aplicare. Acest act de punere 
în aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura consultativă menționată la 
articolul 60 alineatul (2).

(2 Autoritatea de management efectuează 
un studiu structurat privind destinatarii 
finali în 2017 și în 2021, în conformitate cu 
modelul furnizat de Comisie și stabilit în
cooperare cu părțile interesate. Comisia 
adoptă modelul prin intermediul unui act 
de punere în aplicare. Acest act de punere 
în aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura consultativă menționată la 
articolul 60 alineatul (2).

Or. fr

Justificare

Pentru a asigura faptul că evaluările corespund realității, Comisia ar trebui să stabilească 
acest model în cooperare cu actorii care activează în acest domeniu. 
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Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Alimentele și bunurile destinate 
persoanelor fără adăpost și copiilor pot fi 
achiziționate chiar de organizațiile 
partenere.

Alimentele și bunurile destinate 
beneficiarilor finali pot fi achiziționate 
chiar de organizațiile partenere.

Or. fr

Justificare

Fondul este destinat celor mai defavorizate persoane, care reprezintă o categorie mai mare 
de persoane necesitând ajutor. Articolul 2, punctele (1) și (7) și articolele 3 și 21 alineatul 
(4), printre altele, se referă explicit la persoanele cele mai defavorizate. Acest amendament 
vizează, așadar, un grad mai mare de coerență în prezentul regulament. 

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ele pot fi achiziționate și de către un 
organism public și pot fi puse la dispoziția 
organizațiilor partenere în mod gratuit. În 
acest caz, alimentele pot fi obținute prin 
utilizarea, prelucrarea sau vânzarea 
produselor din stocurile de intervenție 
furnizate în conformitate cu articolul 15 
din Regulamentul (UE) nr. [OCP], cu 
condiția ca această opțiune să fie cea mai 
favorabilă din punct de vedere economic și 
să nu întârzie inutil furnizarea de produse 
alimentare organizațiilor partenere. Orice 
sume derivate dintr-o tranzacție implicând 
stocurile respective ar trebui utilizate în 
beneficiul celor mai defavorizate persoane 
și nu ar trebui utilizate astfel încât să se 
diminueze obligația statelor membre, 
menționată la articolul 18 din prezentul 
regulament, de a cofinanța programul.

Ele pot fi achiziționate și de către un 
organism public și pot fi puse la dispoziția 
organizațiilor partenere în mod gratuit. În 
acest caz, alimentele pot fi obținute prin 
utilizarea, prelucrarea sau vânzarea 
produselor din stocurile de intervenție 
furnizate în conformitate cu articolul 15 
din Regulamentul (UE) nr. [OCP], cu 
condiția ca această opțiune să fie cea mai 
favorabilă din punct de vedere economic și 
să nu întârzie inutil furnizarea de produse 
alimentare organizațiilor partenere. Orice 
sume derivate dintr-o tranzacție implicând 
stocurile respective ar trebui utilizate în 
beneficiul celor mai defavorizate persoane
și în completarea resurselor fondului, 
fără ca aceste costuri de utilizare să fie 
deduse din creditele alocate. 
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Or. fr

Justificare

Atunci când sunt disponibile, stocurile de intervenție ar trebui adăugate, și nu deduse din 
resursele alocate, pentru a asigura astfel predictibilitatea de care au nevoie organizațiile 
partenere în ceea ce privește creditele acordate.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) costurile achiziționării de alimente și 
bunuri de consum de bază pentru uzul 
personal al persoanelor fără adăpost sau 
al copiilor;

costurile achiziționării de alimente și 
bunuri de consum de bază pentru uzul 
personal al destinatarilor finali;

Or. fr

Justificare

Fondul este destinat celor mai defavorizate persoane, care reprezintă o categorie mai mare 
de persoane necesitând ajutor. Articolul 2, punctele (1) și( 7) și articolele 3 și 21 alineatul 
(4), printre altele, se referă explicit la persoanele cele mai defavorizate. Acest amendament 
vizează, așadar, un grad mai mare de coerență în prezentul regulament. 

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care un organism public 
achiziționează alimente sau bunuri de 
consum de bază pentru uzul personal al 
persoanelor fără adăpost sau al copiilor și 
le furnizează organizațiilor partenere, 
costurile transportării alimentelor sau 
bunurilor la depozitele organizațiilor 
partenere, la o rată fixă de 1% din costurile 
menționate la litera (a);

(b) în cazul în care un organism public 
achiziționează alimente sau bunuri de 
consum de bază pentru uzul personal al
destinatarilor finali și le furnizează 
organizațiilor partenere, costurile 
transportării alimentelor sau bunurilor la 
depozitele organizațiilor partenere, la o rată 
fixă de 1% din costurile menționate la 
litera (a);

Or. fr
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Justificare

Fondul este destinat celor mai defavorizate persoane, care reprezintă o categorie mai mare 
de persoane necesitând ajutor. Articolul 2, punctele (1) și (7) și articolele 3 și 21 alineatul 
(4), printre altele, se referă explicit la persoanele cele mai defavorizate. Acest amendament 
vizează, așadar, un grad mai mare de coerență în prezentul regulament. 

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) costurile activităților de incluziune 
socială desfășurate și declarate de 
organizațiile partenere care oferă în mod 
direct asistența materială celor mai 
defavorizate persoane, la o rată fixă de 
5% din costurile menționate la litera (a);

eliminat

Or. fr

Justificare

Având în vedere că, în aplicarea viitoarelor programe naționale ale FSE, statele membre sunt 
obligate să aloce 20 % din FSE incluziunii sociale, ar trebui ca puținele resurse disponibile 
să fie destinate persoanelor celor mai deprivate de alimente.


