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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Comisia Europeană a propus un Regulament (Fondul de ajutor european pentru cele mai 
defavorizate persoane) care instituie, pentru perioada 2014 – 2020, un nou instrument, care va 
completa instrumentele de coeziune existente, în special Fondul social european, prin 
abordarea formelor de sărăcie cele mai grave și mai nocive din punct de vedere social, 
privațiunile alimentare, precum lipsa de adăpost și privațiunile materiale ale copiilor, 
sprijinind, în același timp, măsuri auxiliare care vizează reintegrarea socială a celor mai 
defavorizate persoane din Uniune.

Pentru următorul cadru financiar multianual aferent perioadei 2014-2020, pentru acest nou
instrument, Comisia propune un buget de 2,5 miliarde de euro la prețurile din 2011. 
Raportorul salută crearea fondului, însă este preocupat de nivelul de finanțare propus, care 
reprezintă o reducere față de programul de ajutor alimentar în curs. De asemenea, ar trebui 
evidențiat faptul că domeniul de aplicare a acestui fond a fost extins pentru a sprijini 
persoanele ce se confruntă cu privațiuni materiale și lipsa de adăpost.

Raportorul afirmă că finanțarea pentru acest program ar trebui să provină din cuantumul total 
al finanțării alocate statelor membre în cadrul fondurilor structurale și de coeziune. În 
consecință, acest nou fond va fi implementat în cadrul unei gestionări comune, aplicând 
normele de implementare utilizate pentru fondurile structurale și de coeziune. Propunerea 
Comisiei pare a fi, pe alocuri, complexă și ar putea avea ca rezultat o sarcină administrativă 
mai importantă pentru beneficiari, aceștia fiind în mare parte ONG-uri.   Deși Comisia a 
depus eforturi în vederea simplificării acestor reguli, raportorul consideră că este foarte 
important ca regulamentul să fie cât mai simplu cu putință pentru a avea un impact maxim 
asupra reducerii sărăciei și excluderii sociale.

Raportorul observă că acest fond înlocuiește programul de distribuție alimentară, care era 
responsabil de distribuirea alimentelor către cetățenii UE prin utilizarea surplusurilor agricole 
care, altfel, ar fi fost distruse. Preconizata epuizare a stocurilor de intervenție și 
imprevizibilitatea lor mare în perioada 2011 – 2020 a lipsit programul de rațiunea sa inițială 
de a fi, care a stat la baza sa, acesta urmând să fie oprit la sfârșitul anului 2013. Totuși, în 
măsura posibilului, stocurile de intervenție ar trebui utilizate în mod gratuit în interesul 
persoanelor cel mai defavorizate și ar trebui mai degrabă să fie adăugate programului decât să 
fie scăzute din bugetele alocate statelor membre. 

Raportorul propune să se elimine dispoziția privind cofinanțarea care, pentru anumite state 
membre, îndeosebi cele care se confruntă cu dificultăți economice și financiare grave, ar putea 
constitui un obstacol în calea accesării fondului. Acțiunile privind combaterea foametei, a 
lipsei de adăpost și a privațiunilor materiale nu ar trebui să depindă de capacitatea de 
cofinanțare a statelor membre.
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AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete 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 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În conformitate cu concluziile 
Consiliului European din 17 iunie 2010, în 
cadrul căruia a fost adoptată strategia 
Uniunii pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, Uniunea 
și statele membre și-au stabilit obiectivul 
de a reduce până în 2020 cu cel puțin 20 de 
milioane numărul persoanelor expuse 
riscului de sărăcie și de excluziune socială.

(1) În conformitate cu concluziile 
Consiliului European din 17 iunie 2010, în 
cadrul căruia a fost adoptată strategia 
Uniunii pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, Uniunea 
și statele membre și-au stabilit obiectivul 
de a reduce până în 2020 cu cel puțin 20 de 
milioane numărul persoanelor expuse 
riscului de sărăcie și de excluziune socială. 
Trebuie să se constate însă că numărul de 
persoane amenințate de sărăcie sau de 
excluziune socială a crescut, atingând 
24,2 % în 2011, față de 23,4 % în 2010. 

Amendamentul 2
Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Fondul de ajutor european pentru cele 
mai defavorizate persoane (denumit în 
continuare „fondul”) ar trebui să întărească 
coeziunea socială prin contribuirea la 
reducerea sărăciei în Uniune, prin 
sprijinirea sistemelor naționale care oferă 
asistență nefinanciară celor mai 
defavorizate persoane pentru a reduce 
deprivarea alimentară, lipsa de adăpost și 
deprivarea materială a copiilor.

(4) Fondul de ajutor european pentru cele 
mai defavorizate persoane (denumit în 
continuare „fondul”) ar trebui să 
consolideze coeziunea socială prin 
contribuirea la reducerea sărăciei în 
Uniune, prin sprijinirea sistemelor 
naționale care oferă asistență nefinanciară 
celor mai defavorizate persoane.
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Amendamentul 3
Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Fondul de ajutor european pentru cele 
mai defavorizate persoane (denumit în 
continuare „fondul”) ar trebui să întărească 
coeziunea socială prin contribuirea la 
reducerea sărăciei în Uniune, prin 
sprijinirea sistemelor naționale care oferă 
asistență nefinanciară celor mai 
defavorizate persoane pentru a reduce 
deprivarea alimentară, lipsa de adăpost și 
deprivarea materială a copiilor.

(4) Fondul de ajutor european pentru cele 
mai defavorizate persoane (denumit în 
continuare „fondul”) ar trebui să 
consolideze coeziunea socială prin 
contribuirea la reducerea sărăciei în 
Uniune, prin sprijinirea, în principal prin 
asigurarea aprovizionării cu alimente, a
sistemelor naționale care oferă asistență 
nefinanciară celor mai defavorizate 
persoane pentru a reduce privațiunea  
alimentară, lipsa de adăpost și lipsurile 
materiale ale copiilor.

Justificare

Suma simbolică oferită în cadrul acestui fond ar trebui să vizeze, în primul rând, acordarea 
de ajutor alimentar de urgență. Cu toate acestea, statele membre nu ar trebui sub nicio formă 
să considere fondul ca fiind o oportunitate pentru ele de a reduce bugetele alocate propriilor 
programe naționale de eradicare a sărăciei și de reintegrare socială, care rămân în 
responsabilitatea statelor membre.

Amendamentul 4
Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Fondul nu poate înlocui politicile 
publice derulate de guvernele statelor 
membre în scopul de a limita nevoia de 
ajutoare de urgență sub formă de produse 
și de a elabora obiective și politici 
sustenabile pentru eradicarea totală a 
foametei, a sărăciei și a excluziunii 
sociale.
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Amendamentul 5
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 privațiune 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. Accesul 
la ajutorul alimentar ar trebui să fie 
prima privațiune pe care statele membre 
ar trebui să o abordeze. El ar trebui să 
includă, de asemenea, elementele necesare 
pentru a asigura implementarea efectivă și 
eficientă a programului operațional.

Amendamentul 6
Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Este necesar să se stabilească un 
nivel maxim de cofinanțare din fond a 
programelor operaționale pentru a se 
realiza un efect multiplicator al resurselor 
Uniunii și ar trebui să fie abordată 
situația statelor membre care se confruntă 
cu dificultăți bugetare temporare.

eliminat

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

17. [Propunerea de] Regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de 

(17) Regulamentul (UE) nr. ... al 
Parlamentului European și al Consiliului de 
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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 
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.

instituire a unei organizări comune a 
piețelor produselor agricole din ... /20XX
(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 utilizate în beneficiul celor mai 
defavorizate persoane și nu ar trebui să 
diminueze bugetul alocat fiecărui stat 
membru. 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.

Amendamentul 8
Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru programul lor operațional, 
statele membre ar trebui să desemneze o 
autoritate de management, o autoritate de 
certificare și o autoritate de audit 
independentă din punct de vedere 

(21) Pentru programul lor operațional, 
statele membre ar trebui să desemneze o 
autoritate de management, o autoritate de 
certificare și o autoritate de audit 
independentă din punct de vedere 
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funcțional. Pentru a oferi flexibilitate 
statelor membre în ceea ce privește 
instituirea sistemelor de control, este 
adecvat să se prevadă posibilitatea ca 
funcțiile autorității de certificare să fie 
îndeplinite de autoritatea de management. 
De asemenea, ar trebui ca statele membre 
să poată desemna organisme intermediare 
care să îndeplinească anumite sarcini ale 
autorității de management sau ale 
autorității de certificare. În acest caz, 
statele membre ar trebui să precizeze în 
mod clar responsabilitățile și funcțiile 
organismelor respective.

funcțional. Pentru a oferi flexibilitate 
statelor membre în ceea ce privește 
instituirea sistemelor de control, este 
adecvat să se prevadă posibilitatea ca 
funcțiile autorității de certificare să fie 
îndeplinite de autoritatea de management. 
De asemenea, ar trebui ca statele membre 
să poată desemna organisme intermediare 
care să îndeplinească anumite sarcini ale 
autorității de management sau ale 
autorității de certificare. În acest caz, 
statele membre ar trebui să precizeze în 
mod clar responsabilitățile și funcțiile 
organismelor respective. Statele membre 
ar trebui să facă tot posibilul pentru a 
elimina obstacolele legate de sarcina 
administrativă care poate reveni 
organizațiilor caritabile.

Amendamentul 9
Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Fără a aduce atingere competențelor 
Comisiei în materie de control financiar, ar 
trebui să se asigure cooperarea între statele 
membre și Comisie în cadrul prezentului 
regulament și să se stabilească criterii care 
să permită Comisiei să determine, în 
contextul strategiei sale de control al 
sistemelor naționale, nivelul de asigurare 
pe care ar trebui să îl obțină de la 
organismele de audit naționale.

(25) Fără a aduce atingere competențelor 
Comisiei în materie de control financiar, ar 
trebui să se asigure cooperarea între statele 
membre și Comisie în cadrul prezentului 
regulament și să se stabilească criterii care 
să permită Comisiei să determine, în 
contextul strategiei sale de control al 
sistemelor naționale, nivelul de asigurare 
pe care ar trebui să îl obțină de la 
organismele de audit naționale. Comisia 
Europeană trebuie să facă tot posibilul 
pentru a se asigura că nivelul de exigență 
nu adaugă o sarcină administrativă 
suplimentară pentru beneficiari, având în 
vedere natura fondului și faptul că 
beneficiarii sunt în principal voluntari.
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Amendamentul 10
Propunere de regulament

Considerentul 42 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42a) Luând în considerare data la care 
trebuie inițiate licitațiile, termenele de 
adoptare a prezentului regulament și 
pregătirea programelor operaționale, ar 
trebui elaborate reglementări care să 
permită o tranziție flexibilă în 2014, 
pentru a evita orice întrerupere a 
aprovizionării cu produse alimentare.

Amendamentul 11
Propunere de regulament

Considerentul 42 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42a) Dacă, indiferent de motiv, rezultă că 
prezentul regulament nu poate intra în 
vigoare la 1 ianuarie 2014, Comisia ar 
trebui să adopte măsuri tranzitorii pentru 
a evita eliminarea sau reducerea 
ajutorului acordat din bugetul european 
celor mai defavorizate persoane.

Amendamentul 12
Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Dacă, indiferent de motiv, rezultă că 
prezentul regulament nu poate intra în 
vigoare la 1 ianuarie 2014, Comisia ar 
trebui să adopte măsuri tranzitorii pentru 
a evita eliminarea sau reducerea 
ajutorului acordat din bugetul european 
celor mai defavorizate persoane.



PE504.305v02-00 10/19 AD\931594RO.doc

RO

Amendamentul 13
Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – 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 sau 
în cooperare cu organizațiile partenere și 
care sunt aprobate de către autoritățile 
competente respective;

Amendamentul 14
Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. „destinatar final” înseamnă cele mai 
defavorizate persoane care primesc 
alimente sau bunuri și/sau care beneficiază 
de măsurile auxiliare; 

7. „destinatar final” înseamnă cele mai 
defavorizate persoane care primesc 
alimente sau bunuri și/sau care beneficiază 
de măsurile auxiliare, definite de statele 
membre în funcție de criteriile naționale;

Amendamentul 15
Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fondul este utilizat pentru a completa 
strategiile naționale, și nu pentru a 
înlocui sau a limita programe naționale 
sustenabile și pe termen lung de eradicare 
a sărăciei și de incluziune socială, care 
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rămân în responsabilitatea statelor 
membre.

Amendamentul 16
Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fondul sprijină programe naționale prin 
care produse alimentare și bunuri de 
consum de bază destinate uzului personal 
al persoanelor fără adăpost sau al copiilor
sunt distribuite celor mai defavorizate 
persoane prin intermediul organizațiilor 
partenere selectate de statele membre.

(1) Fondul sprijină programe naționale prin 
care produse alimentare și bunuri de 
consum de bază destinate uzului personal 
al destinatarilor finali sunt distribuite celor 
mai defavorizate persoane prin intermediul 
organizațiilor partenere selectate de statele 
membre.

Amendamentul 17

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 nu sunt mai mici, în 
termeni reali, de suma alocată 
Programului european de distribuire de 
produse alimentare către cele mai 
defavorizate persoane pentru perioada 
2007-2013.

Amendamentul 18
Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) populația expusă riscului de sărăcie.
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Amendamentul 19
Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare stat membru transmite Comisiei, în 
termen de trei luni de la intrarea în vigoare 
a prezentului regulament, un program 
operațional care vizează perioada cuprinsă 
între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2020 
și care conține următoarele elemente:

Fiecare stat membru care dorește să 
solicite o finanțare din partea fondului
transmite Comisiei, în termen de trei luni 
de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, un program operațional care 
vizează perioada cuprinsă între 
1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2020 și 
care conține următoarele elemente:

Amendamentul 20
Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare stat membru transmite Comisiei, în 
termen de trei luni de la intrarea în vigoare 
a prezentului regulament, un program 
operațional care vizează perioada cuprinsă 
între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2020 
și care conține următoarele elemente:

Fiecare stat membru transmite Comisiei, în 
termen de trei luni de la intrarea în vigoare 
a prezentului regulament, un program 
operațional care vizează perioada cuprinsă 
între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2020.
Programul, care este complementar cu 
alte măsuri adoptate în statele membre,  
cuprinde următoarele elemente:

Amendamentul 21
Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) o descriere a mecanismului utilizat 
pentru a asigura complementaritatea cu 
Fondul social european;

(f) o descriere a mecanismului utilizat 
pentru a asigura complementaritatea cu 
Fondul social european, cu o linie clară de 
demarcație între activitățile vizate de 
aceste două fonduri;
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Amendamentul 22
Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera j – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) un tabel în care este specificat pentru 
fiecare an, în conformitate cu articolul 18, 
sumele preconizate a fi acordate din fond și 
nivelul cofinanțării în conformitate cu 
articolul 18;

(i) un tabel în care se specifică pentru 
fiecare an, în conformitate cu articolul 18, 
sumele preconizate a fi acordate din fond;

Amendamentul 23
Propunere de regulament

Articolul 10 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această platformă include încurajarea de 
schimburi între toți cei care activează în 
domeniul atenuării imediate a privațiunii  
materiale și organizațiile active în materie 
de reintegrare socială durabilă și pe 
termen lung, precum și explorarea 
modalităților prin care se pot dezvolta 
legături între aceste obiective distincte.

Justificare

Furnizarea de ajutor alimentar de urgență este foarte diferită de activitatea depusă de 
organizațiile active în domeniul eradicării sărăciei pe termen lung, adesea necesitând 
formare și/sau calificări speciale. Cu toate acestea, s-ar putea găsi modalități prin care 
diverse organizații având diferite roluri și-ar putea spori impactul prin acțiuni concertate, iar 
Comisia ar trebui să favorizeze astfel de schimburi.

Amendamentul 24
Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Procedura privind rapoartele de 
implementare nu trebuie să fie excesivă 
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comparativ cu fondurile alocate și cu 
natura sprijinului și nu creează sarcini 
administrative inutile.

Amendamentul 25
Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Evaluările sunt efectuate de către 
experți independenți din punct de vedere 
funcțional de autoritățile responsabile 
pentru implementarea programului 
operațional. Toate evaluările se publică în 
întregime.

(2) Evaluările sunt efectuate de către 
experți independenți din punct de vedere 
funcțional de autoritățile responsabile 
pentru implementarea programului 
operațional. Toate evaluările se publică în 
întregime, însă nu pot cuprinde în niciun 
caz informații privind identitatea 
persoanelor vizate.  

Amendamentul 26
Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Evaluările nu trebuie să fie excesive 
comparativ cu fondurile alocate și cu 
natura sprijinului și nu creează sarcini 
administrative inutile.

Amendamentul 27
Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) La prelucrarea datelor cu caracter 
personal în temeiul prezentului articol, 
autoritatea de management, precum și 
beneficiarii și organizațiile partenere, 
respectă dispozițiile Directivei 95/46/CE.

(6) La prelucrarea datelor cu caracter 
personal în temeiul articolelor 13-17, 
autoritatea de management, precum și 
beneficiarii și organizațiile partenere, 
respectă dispozițiile Directivei 95/46/CE.
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Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 18 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cofinanțarea Finanțarea

Amendamentul 29
Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Rata de cofinanțare la nivelul 
programului operațional nu este mai mare 
de 85% din cheltuielile publice eligibile.

(1) Rata de finanțare la nivelul 
programului operațional este de 100 % din 
cheltuielile publice eligibile. În mod 
voluntar și în vederea optimizării utilizării 
fondului în contextul creșterii numărului 
de persoane defavorizate din Europa, 
statele membre pot aduce un sprijin 
financiar suplimentar fondului. 

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Decizia Comisiei de adoptare a unui 
program operațional stabilește rata de 
cofinanțare aplicabilă programului 
operațional și valoarea maximă a 
sprijinului acordat din fond.

(2) Decizia Comisiei de adoptare a unui 
program operațional stabilește valoarea 
maximă a sprijinului acordat din fond.

Amendamentul 31
Propunere de regulament

Articolul 19
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19 eliminat
Creșterea plăților către statele membre cu 
dificultăți bugetare temporare
(1) La cererea unui stat membru, plățile 
intermediare și plățile soldului final pot fi 
crescute cu 10 puncte procentuale peste 
rata de cofinanțare aplicabilă 
programului operațional. Rata de 
cofinanțare crescută, care nu poate depăși 
100%, se aplică cererilor de plată 
referitoare la perioada contabilă în care 
statul membru a transmis cererea sa și la 
perioadele contabile ulterioare în care 
statul membru îndeplinește una dintre 
următoarele condiții:
(a) în cazul în care statul membru în cauză 
a adoptat moneda euro, el primește 
asistență macrofinanciară din partea 
Uniunii, în conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. 407/2010 al Consiliului;

(b) în cazul în care statul membru în cauză 
nu a adoptat moneda euro, el primește 
asistență financiară pe termen mediu, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
332/2002 al Consiliului;

(c) asistența financiară îi este pusă la 
dispoziție în conformitate cu Tratatul 
privind Mecanismul european de 
stabilitate.
(2) Indiferent de dispozițiile de la 
alineatul (1), sprijinul Uniunii realizat 
prin intermediul plăților intermediare și al 
plăților soldului final nu este mai mare 
decât sprijinul public și decât valoarea 
maximă a sprijinului acordat din fond, 
astfel cum este menționat în decizia 
Comisiei de aprobare a programului 
operațional.

Justificare

Conform proiectului de aviz bugetar elaborat de dl Vaugham, nivelul finanțării ar trebui să 
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fie de 100 %, prin urmare, articolul 19 nu mai este aplicabil.

Amendamentul 32
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 
destinatarilor finali pot fi achiziționate 
chiar de organizațiile partenere.

Amendamentul 33

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 sunt utilizate în 
beneficiul celor mai defavorizate persoane. 
Acestea vin în completarea programului și 
nu reduc fondurile bugetare alocate 
statelor membre.

Amendamentul 34
Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1 – litera a
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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;

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

Amendamentul 35
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 a bunurilor la 
depozitele organizațiilor partenere, la o rată 
fixă de 1 % din costurile menționate la 
litera (a);

Amendamentul 36
Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Cu condiția disponibilității fondurilor, 
Comisia efectuează plata intermediară în 
termen de cel mult 60 de zile de la data la 
care o cerere de plată este înregistrată de 
Comisie.

(5) Cu condiția disponibilității fondurilor, 
Comisia efectuează plata intermediară în 
termen de cel mult 30 de zile de la data la 
care o cerere de plată este înregistrată de 
Comisie.
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