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Amendamentul 13
Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Numărul de persoane din Uniune 
afectate de deprivare materială sau chiar de 
deprivare materială severă este în creștere, 
iar persoanele respective suferă de o 
excluziune prea mare ca să beneficieze de 
măsurile de activare din Regulamentul 
(UE) nr. […RDC] și, în special, din 
Regulamentul (UE) nr. […FSE].

(2) Numărul persoanelor din Uniune 
afectate de deprivare materială sau chiar de 
deprivare materială severă este în creștere, 
iar persoanele respective suferă de o 
excluziune prea mare ca să beneficieze de 
măsurile de activare din Regulamentul 
(UE) nr. […RDC] și, în special, din 
Regulamentul (UE) nr. […FSE]. Criteriile 
de identificare a unor astfel de persoane 
ar trebui să corespundă condițiilor 
economice și sociale aflate în schimbare.

Or. en

Amendamentul 14
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a monitoriza progresele 
înregistrate în implementarea programelor 
operaționale, statele membre ar trebui să 
întocmească și să prezinte Comisiei 
rapoarte anuale și un raport final de 
implementare, asigurând astfel 
disponibilitatea unor informații esențiale și 
actualizate. Pentru aceleași scopuri, 
Comisia și fiecare stat membru ar trebui să 
se întâlnească în fiecare an în cadrul unor 
reuniuni bilaterale de reexaminare, cu 
excepția cazului în care se convine altfel.

(11) Pentru a monitoriza progresele 
înregistrate în implementarea programelor 
operaționale, statele membre ar trebui să 
întocmească și să prezinte Comisiei un 
raport la jumătatea perioadei și un raport 
final de implementare, asigurând astfel 
disponibilitatea unor informații esențiale și 
actualizate. Pentru aceleași scopuri, 
Comisia și fiecare stat membru ar trebui să 
se întâlnească în fiecare an în cadrul unor 
reuniuni bilaterale de reexaminare, cu 
excepția cazului în care se convine altfel.

Or. fr
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Amendamentul 15
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Pentru a proteja interesele financiare 
ale Uniunii, ar trebui să existe măsuri 
limitate în timp care să permită 
ordonatorului de credite delegat să 
întrerupă plățile în cazul în care există 
probe care sugerează o deficiență 
semnificativă în funcționarea sistemelor de 
gestionare și control, probe privind 
nereguli legate de o cerere de plată sau în 
cazul în care nu au fost prezentate 
documente necesare pentru a verifica și 
accepta conturile.

(30) Pentru a proteja interesele financiare 
ale Uniunii, ar trebui să existe măsuri 
limitate în timp care să permită 
ordonatorului de credite delegat să 
întrerupă plățile în cazul în care există 
probe care sugerează o deficiență 
semnificativă în funcționarea sistemelor de 
gestionare și control, probe privind 
nereguli legate de o cerere de plată, în 
cazul în care nu au fost prezentate 
documente necesare pentru a verifica și 
accepta conturile sau în caz de întârzieri 
semnificative în execuția proiectelor sau 
dacă se demonstrează, în mod justificat, 
că obiectivele stabilite pentru proiecte nu 
vor fi îndeplinite.

Or. pt

Amendamentul 16
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) În vederea asigurării unor condiții 
uniforme pentru punerea în aplicare a 
prezentului regulament, competențele de 
executare referitoare la modelul de raport 
anual și final de implementare și la lista de 
indicatori comuni, la modelul de anchetă 
structurată privind destinatarii finali, la 
sistemul electronic de schimb de date între 

(40) În vederea asigurării unor condiții 
uniforme pentru punerea în aplicare a 
prezentului regulament, competențele de 
executare referitoare la modelul de raport 
la jumătatea perioadei și final de 
implementare și la lista de indicatori 
comuni, la modelul de anchetă structurată 
privind destinatarii finali, la sistemul 
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statul membru și Comisie, la modelul de 
declarație de gestiune, la modelele de 
strategie de audit, de opinie de audit și de 
raport anual privind controlul, precum și la 
metodologia utilizată pentru metoda de 
eșantionare, la regulile de utilizare a 
datelor colectate în cursul auditurilor și la 
modelul de cerere de plată ar trebui 
exercitate în conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. 182/2011 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 
16 februarie 2011 de stabilire a normelor și 
principiilor generale privind mecanismele 
de control de către statele membre al 
exercitării competențelor de executare de 
către Comisie.

electronic de schimb de date între statul 
membru și Comisie, la modelul de 
declarație de gestiune, la modelele de 
strategie de audit, de opinie de audit și de 
raport anual privind controlul, precum și la 
metodologia utilizată pentru metoda de 
eșantionare, la regulile de utilizare a 
datelor colectate în cursul auditurilor și la 
modelul de cerere de plată ar trebui 
exercitate în conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. 182/2011 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 
16 februarie 2011 de stabilire a normelor și 
principiilor generale privind mecanismele 
de control de către statele membre al 
exercitării competențelor de executare de 
către Comisie.

Or. fr

Amendamentul 17
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fondul promovează coeziunea socială în 
Uniune prin contribuirea la realizarea 
obiectivului de reducere a sărăciei prin 
reducerea cu cel puțin 20 de milioane a 
numărului de persoane expuse riscului de 
sărăcie și de excluziune socială, în 
conformitate cu Strategia Europa 2020. 
Fondul contribuie la realizarea obiectivului 
specific de a atenua cele mai grave forme 
de sărăcie din Uniune prin furnizarea de 
asistență nefinanciară celor mai 
defavorizate persoane. Acest obiectiv este 
măsurat prin numărul de persoane care 
primesc asistență din fond.

Fondul promovează coeziunea socială în 
Uniune prin contribuirea la realizarea 
obiectivului de reducere a sărăciei prin 
reducerea cu cel puțin 20 de milioane a 
numărului de persoane expuse riscului de 
sărăcie și de excluziune socială, în 
conformitate cu Strategia Europa 2020. 
Fondul contribuie la realizarea obiectivului 
specific de a atenua cele mai grave forme 
de sărăcie din Uniune prin furnizarea de 
asistență nefinanciară celor mai 
defavorizate persoane. Acest obiectiv este 
măsurat prin numărul persoanelor care 
primesc asistență din fond. Fondul asigură 
faptul că nicio persoană care se află pe 
teritoriul Uniunii nu suferă de foame.

Or. fr
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Amendamentul 18
Jean-Pierre Audy

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 
persoanelor celor mai defavorizate, în 
special al persoanelor fără adăpost sau al 
copiilor, sunt distribuite acestor persoane 
prin intermediul organizațiilor partenere 
selectate de statele membre.

Or. fr

Amendamentul 19
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Partea din bugetul Uniunii alocată 
fondului este implementată în cadrul 
gestiunii partajate între statele membre și 
Comisie, în conformitate cu articolul 55
alineatul (1) litera (b) din regulamentul 
financiar, cu excepția asistenței tehnice 
acordate la inițiativa Comisiei, care este 
implementată în cadrul gestiunii directe în 
conformitate cu articolul 55 alineatul (1) 
litera (a) din regulamentul financiar.

(1) Partea din bugetul Uniunii alocată 
fondului este implementată în cadrul 
gestiunii partajate între statele membre și 
Comisie, în conformitate cu articolul 58
alineatul (1) litera (b) din regulamentul 
financiar, cu excepția asistenței tehnice 
acordate la inițiativa Comisiei, care este 
implementată în cadrul gestiunii directe în 
conformitate cu articolul 58 alineatul (1) 
litera (a) din regulamentul financiar.

Or. fr

Amendamentul 20
Ingeborg Gräßle
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Partea din bugetul Uniunii alocată 
fondului este implementată în cadrul 
gestiunii partajate între statele membre și 
Comisie, în conformitate cu articolul 55
alineatul (1) litera (b) din regulamentul 
financiar, cu excepția asistenței tehnice 
acordate la inițiativa Comisiei, care este 
implementată în cadrul gestiunii directe în 
conformitate cu articolul 55 alineatul (1) 
litera (a) din regulamentul financiar.

(1) Partea din bugetul Uniunii alocată 
fondului este implementată în cadrul 
gestiunii partajate între statele membre și 
Comisie, în conformitate cu articolul 58
alineatul (1) litera (b) din regulamentul 
financiar, cu excepția asistenței tehnice 
acordate la inițiativa Comisiei, care este 
implementată în cadrul gestiunii directe în 
conformitate cu articolul 58 alineatul (1) 
litera (a) din regulamentul financiar.

Or. de

Amendamentul 21
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia, statele membre și beneficiarii 
aplică principiul bunei gestiuni financiare 
în conformitate cu articolul 26 din 
regulamentul financiar.

(7) Comisia, statele membre și beneficiarii 
aplică principiul bunei gestiuni financiare 
în conformitate cu articolul 30 din 
regulamentul financiar.

Or. fr

Amendamentul 22
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Statele membre și beneficiarii 
selectează produsele alimentare și bunurile 
pe baza unor criterii obiective. Criteriile de 
selecție pentru produsele alimentare și, 

(12) Statele membre și beneficiarii 
selectează produsele alimentare și bunurile 
pe baza unor criterii obiective. Criteriile de 
selecție pentru produsele alimentare și, 
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dacă e cazul, pentru bunuri, iau în 
considerare și aspectele de climă și mediu, 
în special pentru a se reduce risipa de 
alimente.

după caz, pentru bunuri, iau în considerare 
și aspectele de climă și mediu, în special 
pentru a se reduce risipa de alimente. Este 
necesar ca aceste produse alimentare și 
bunuri să fie produse pe teritoriul 
Uniunii. În cazul în care statele membre 
și beneficiarii aleg produse alimentare și 
bunuri care nu sunt produse pe teritoriul 
Uniunii, criteriile obiective de selecție 
impun ca statul în care se desfășoară 
procesul de producție să aplice principiul 
reciprocității în cadrul schimburilor 
comerciale cu Uniunea, în special în ceea 
ce privește deschiderea piețelor.

Or. fr

Amendamentul 23
Jean-Pierre Audy

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

Amendamentul 24
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru transmite 
Comisiei, în termen de trei luni de la 

(1) Fiecare stat membru transmite 
Comisiei, în termen de patru luni de la 
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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:

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:

Or. fr

Amendamentul 25
Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o descriere a mecanismului de stabilire 
a criteriilor de eligibilitate a celor mai 
defavorizate persoane, diferențiate, dacă 
este necesar, în funcție de tipul de 
deprivare materială;

(c) o descriere a mecanismului de stabilire 
a criteriilor de eligibilitate a celor mai 
defavorizate persoane, diferențiate, dacă 
este necesar, în funcție de tipul de 
deprivare materială; descrierea ține seama 
de persoanele intrate recent în categoria 
persoanelor defavorizate cu venituri 
negative, precum și de proprietarii de case 
al căror capital este negativ;

Or. en

Amendamentul 26
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate formula observații în 
termen de trei luni de la data transmiterii 
programului operațional. Statul membru 
furnizează Comisiei toate informațiile 
suplimentare necesare și, dacă este cazul, 
revizuiește programul operațional propus.

(2) Comisia poate formula observații în 
termen de o lună de la data transmiterii 
programului operațional. În lipsa 
formulării unor observații în acest 
termen, programul operațional se 
consideră a fi aprobat de către Comisie. 
Statul membru furnizează Comisiei toate 
informațiile suplimentare necesare și, dacă 
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este cazul, revizuiește programul 
operațional propus.

Or. fr

Amendamentul 27
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia, prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare, aprobă modificarea 
programului operațional în termen de cel 
mult cinci luni de la transmiterea lui în 
mod oficial de către statul membru, cu 
condiția ca orice observații făcute de 
Comisie să fi fost luate în considerare în 
mod satisfăcător.

(3) Comisia, prin acte de punere în 
aplicare, aprobă modificarea programului 
operațional în termen de cel mult trei luni
de la transmiterea lui în mod oficial de 
către statul membru, cu condiția ca orice 
observații făcute de Comisie să fi fost luate 
în considerare în mod satisfăcător.

Or. fr

Amendamentul 28
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, Comisia se consultă, cel puțin o 
dată pe an, cu organizațiile care reprezintă 
organizațiile partenere la nivelul Uniunii în 
ceea ce privește implementarea sprijinului 
acordat din fond.

În plus, Comisia se consultă, cel puțin o 
dată pe an, cu organizațiile care reprezintă 
organizațiile partenere la nivelul Uniunii în 
ceea ce privește implementarea sprijinului 
acordat din fond. Rezultatul acestor 
consultări face obiectul unui raport care 
este prezentat Parlamentului.

Or. fr
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Amendamentul 29
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Din 2015 până în 2022, statele membre 
transmit Comisiei, până la data de 
30 iunie a fiecărui an, un raport anual de 
implementare a programului operațional 
pentru anul financiar precedent.

(1) În perioada 2015-2022, statele membre 
transmit Comisiei un raport la jumătatea 
perioadei privind implementarea
programului operațional pentru anul 
financiar precedent.

Or. fr

Amendamentul 30
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre elaborează proiectul de 
raport anual de implementare în 
conformitate cu modelul adoptat de către 
Comisie, inclusiv lista indicatorilor comuni 
privind resursele și rezultatele.

(2) Statele membre elaborează proiectul de 
raport de implementare la jumătatea 
perioadei în conformitate cu modelul 
adoptat de către Comisie, inclusiv lista 
indicatorilor comuni privind resursele și 
rezultatele.

Or. fr

Amendamentul 31
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Rapoartele anuale de implementare 
sunt admisibile în cazul în care conțin
toate informațiile necesare în conformitate 

(3) Raportul de implementare la jumătatea 
perioadei este admisibil în cazul în care 
conține toate informațiile necesare în 
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cu modelul menționat la alineatul (2), 
inclusiv indicatorii comuni. Comisia 
informează statul membru în cauză în 
termen de 15 zile lucrătoare de la data 
primirii raportului anual de implementare 
în cazul în care acesta nu este admisibil. În 
cazul în care Comisia nu a transmis această 
informație în termenul stabilit, raportul este 
considerat admisibil.

conformitate cu modelul menționat la 
alineatul (2), inclusiv indicatorii comuni. 
Comisia informează statul membru în 
cauză în termen de 15 zile lucrătoare de la 
data primirii raportului de implementare la 
jumătatea perioadei în cazul în care acesta 
nu este admisibil. În cazul în care Comisia 
nu a transmis această informație în 
termenul stabilit, raportul este considerat 
admisibil.

Or. fr

Amendamentul 32
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia examinează raportul anual de 
implementare și transmite observațiile sale 
statului membru în termen de două luni de 
la primirea lui.

(4) Comisia examinează raportul de 
implementare la jumătatea perioadei și 
transmite observațiile sale statului membru 
în termen de două luni de la primirea lui.

Or. fr

Amendamentul 33
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia și fiecare stat membru se 
reunesc anual din 2014 până în 2022, cu 
excepția cazului în care s-a convenit altfel, 
pentru a examina progresele înregistrate în 
implementarea programului operațional, 
ținând cont de raportul anual de 
implementare și de observațiile Comisiei la 
care se face referire la articolul 11 

(1) Comisia și fiecare stat membru se 
reunesc anual din 2014 până în 2022, cu 
excepția cazului în care s-a convenit altfel, 
pentru a examina progresele înregistrate în 
implementarea programului operațional, 
ținând cont de raportul de implementare la 
jumătatea perioadei și de observațiile 
Comisiei la care se face referire la 
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alineatul (7), dacă este cazul. articolul 11 alineatul (7), dacă este cazul.

Or. fr

Amendamentul 34
Inés Ayala Sender

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) contribuția la obiectivul Uniunii de a 
reduce cu cel puțin 20 de milioane numărul 
persoanelor expuse riscului de sărăcie și de 
excluziune socială până în 2020, având în 
vedere tipul selectat de deprivare materială 
care este vizat, ținând cont de 
circumstanțele naționale în materie de 
sărăcie, excluziune socială și deprivare 
materială;

(a) contribuția la obiectivul Uniunii de a 
reduce cu cel puțin 20 de milioane numărul 
persoanelor expuse riscului de sărăcie și de 
excluziune socială până în 2020, având în 
vedere tipul selectat de deprivare materială 
care este vizat, ținând cont de 
circumstanțele naționale în materie de 
sărăcie, excluziune socială și deprivare 
materială, precum și de persoanele cu 
venituri și proprietăți negative, persoanele 
cele mai defavorizate și cele mai expuse 
riscului de sărăcie;

Or. es

Amendamentul 35
Jean-Pierre Audy

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 beneficiarii
finali în 2017 și în 2021, în conformitate cu 
modelul furnizat de Comisie. Comisia 
adoptă modelul printr-un act de punere în 
aplicare. Acest act de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura 
consultativă menționată la articolul 60 
alineatul (2). Modelul respectă principiul 
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simplificării fiind, în același timp, în 
conformitate cu obiectivele de evaluare.

Or. fr

Amendamentul 36
Inés Ayala Sender

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

La inițiativa sa și în strânsă cooperare cu 
statele membre, Comisia efectuează, în 
colaborare cu experți externi, o evaluare ex 
post, pentru a evalua eficacitatea și 
sustenabilitatea rezultatelor obținute, 
precum și pentru a măsura valoarea 
adăugată a fondului. Evaluarea ex post se 
finalizează până la 31 decembrie 2023.

La inițiativa sa și în strânsă cooperare cu 
statele membre, Comisia efectuează, în 
colaborare cu experți externi, o evaluare 
ex post, pentru a evalua eficacitatea și 
sustenabilitatea rezultatelor obținute, 
precum și pentru a măsura valoarea 
adăugată a fondului în ceea ce privește 
persoanele cele mai defavorizate, cu 
venituri și proprietăți negative, precum și 
persoanele cele mai defavorizate și cele 
mai expuse riscului de sărăcie. Evaluarea 
ex post se finalizează până la 
31 decembrie 2023.

Or. es

Amendamentul 37
Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cursul implementării unei operațiuni, 
beneficiarii și organizațiile partenere 
informează publicul cu privire la sprijinul 
obținut din fond prin expunerea cel puțin a 
unui afiș cu informații despre operațiune 
(dimensiune minimă A3), inclusiv despre 
sprijinul financiar din partea Uniunii, într-

(3) În cursul implementării unei operațiuni, 
beneficiarii și organizațiile partenere 
informează publicul cu privire la sprijinul 
obținut din fond prin expunerea cel puțin a 
unui afiș cu informații despre operațiune 
(dimensiune minimă A3), inclusiv despre 
sprijinul financiar din partea Uniunii, într-
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un loc ușor vizibil publicului, în fiecare loc 
de furnizare a alimentelor, bunurilor și a 
oricărei alte măsuri auxiliare, cu excepția 
cazului în care nu este posibil din cauza 
circumstanțelor distribuirii.

un loc ușor accesibil și vizibil publicului, 
în fiecare loc de furnizare a alimentelor, 
bunurilor și a oricărei alte măsuri auxiliare, 
cu excepția cazului în care nu este posibil 
din cauza circumstanțelor distribuirii. 
Beneficiarii și organizațiile partenere se 
asigură că persoanele în vârstă și 
persoanele cu handicap au acces la aceste 
informații.

Or. en

Amendamentul 38
Jean-Pierre Audy

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.

Or. fr

Amendamentul 39
Jean-Pierre Audy

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.

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 40
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Alimentele și bunurile destinate 
persoanelor celor mai defavorizate, în 
special persoanelor fără adăpost și 
copiilor, pot fi achiziționate chiar de 
organizațiile partenere.

Or. fr

Amendamentul 41
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sume forfetare care presupun sprijin 
public de maxim 100 000 EUR;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 42
Jean-Pierre Audy

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;

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

Or. fr
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Amendamentul 43
Jean-Pierre Audy

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 persoanelor 
celor mai defavorizate și în special 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);

Or. fr

Amendamentul 44
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) taxa pe valoarea adăugată, în cazul 
în care aceasta nu poate fi recuperată.

Or. fr

Amendamentul 45
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) taxa pe valoarea adăugată; cu toate 
acestea, sumele corespunzătoare TVA 
sunt eligibile în cazul în care nu sunt 
recuperabile în temeiul legislației 
naționale referitoare la TVA și sunt 
plătite de către un beneficiar care nu este 
o persoană neimpozitabilă, conform 
definiției de la articolul 13 alineatul (1) 
primul paragraf din Directiva 
2006/112/CE a Consiliului.

(c) taxa pe valoarea adăugată, în cazul în 
care aceasta poate fi recuperată și, prin 
urmare, nu constituie o sarcină fiscală.

Or. fr

Amendamentul 46
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statul membru desemnează ca 
autoritate de audit o autoritate sau un 
organism public național, independent din 
punct de vedere funcțional de autoritatea 
de management și de autoritatea de 
certificare.

(4) Statul membru desemnează ca 
autoritate de audit o autoritate sau un 
organism public național, independent din 
punct de vedere funcțional de autoritatea 
de management și de autoritatea de 
certificare. La nivel național se poate 
desemna ca autoritate de audit instituția 
de audit sau Curtea de Conturi.

Or. fr

Amendamentul 47
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) întocmește declarația de gestiune și (e) întocmește declarația de gestiune și 
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rezumatul anual menționate la articolul 56
alineatul (5) literele (a) și (b) din 
regulamentul financiar.

rezumatul anual menționate la articolul 59
alineatul (5) literele (a) și (b) din 
regulamentul financiar.

Or. fr

Amendamentul 48
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 30 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. întocmirea conturilor anuale menționate 
la articolul 56 alineatul (5) litera (a) din 
regulamentul financiar;

2. întocmirea conturilor anuale menționate 
la articolul 59 alineatul (5) litera (a) din 
regulamentul financiar;

Or. fr

Amendamentul 49
Inés Ayala Sender

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pentru efectuarea auditurilor, 
autoritatea de audit pregătește o strategie 
de audit în termen de șase luni de la data 
adoptării programului operațional. 
Strategia de audit conține metodologia de 
audit, metoda de eșantionare pentru 
auditurile operațiunilor și planificarea 
auditurilor pentru anul contabil în curs și 
pentru următorii doi ani contabili 
consecutivi. Strategia de audit este 
actualizată anual din 2016 până în 2022, 
inclusiv. La cerere, autoritatea de audit 
prezintă Comisiei strategia de audit.

(4) Pentru efectuarea auditurilor, 
autoritatea de audit pregătește o strategie 
de audit în termen de șase luni de la data 
adoptării programului operațional. 
Strategia de audit conține metodologia de 
audit, metoda de eșantionare pentru 
auditurile operațiunilor și planificarea 
auditurilor pentru anul contabil în curs și 
pentru următorii doi ani contabili 
consecutivi. Strategia de audit este 
actualizată anual din 2016 până în 2022, 
inclusiv. La cerere, autoritatea de audit 
prezintă Comisiei strategia de audit. 
Autoritatea de audit trebuie să țină seama 
în mod corespunzător de auditul 
rezultatelor.
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Or. es

Amendamentul 50
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o opinie de audit în conformitate cu 
articolul 56 alineatul (5) din regulamentul 
financiar;

(a) o opinie de audit în conformitate cu 
articolul 59 alineatul (5) din regulamentul 
financiar;

Or. fr

Amendamentul 51
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 35 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Angajamentele bugetare ale Uniunii pentru 
fiecare program operațional se fac în tranșe 
anuale în perioada 1 ianuarie 2014 – 31
decembrie 2020. Decizia Comisiei de 
adoptare a unui program operațional 
constituie decizia de finanțare în sensul 
articolului 81 alineatul (2) din 
regulamentul financiar și, odată notificată 
către statul membru în cauză, constituie un 
angajament juridic în sensul 
regulamentului respectiv.

Angajamentele bugetare ale Uniunii pentru 
fiecare program operațional se fac în tranșe 
anuale în perioada 1 ianuarie 2014-
31 decembrie 2020. Decizia Comisiei de 
adoptare a unui program operațional 
constituie decizia de finanțare în sensul 
articolului 84 alineatul (2) din 
regulamentul financiar și, odată notificată 
către statul membru în cauză, constituie un 
angajament juridic în sensul 
regulamentului respectiv.

Or. fr

Amendamentul 52
Jean-Pierre Audy
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Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru fiecare an începând cu 2015 și 
până în 2022 inclusiv, până la data de
15 februarie din anul următor sfârșitului 
perioadei contabile, organismele 
desemnate transmit Comisiei următoarele 
documente și informații în conformitate cu 
articolul 56 din regulamentul financiar:

(1) Pentru fiecare an începând cu 2015 și 
până în 2022 inclusiv, până la data de 
31 ianuarie a anului următor sfârșitului 
perioadei contabile, organismele 
desemnate transmit Comisiei următoarele 
documente și informații în conformitate cu 
articolul 59 din regulamentul financiar:

Or. fr

Amendamentul 53
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru fiecare an începând cu 2015 și 
până în 2022 inclusiv, până la data de
15 februarie din anul următor sfârșitului 
perioadei contabile, organismele 
desemnate transmit Comisiei următoarele 
documente și informații în conformitate cu 
articolul 56 din regulamentul financiar:

(1) Pentru fiecare an începând cu 2015 și 
până în 2022 inclusiv, până la data de 
31 ianuarie a anului următor sfârșitului 
perioadei contabile, organismele 
desemnate transmit Comisiei următoarele 
documente și informații în conformitate cu 
articolul 56 din regulamentul financiar:

Or. fr

Amendamentul 54
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) conturile anuale certificate de 
organismele relevante desemnate în 
temeiul articolului 32, astfel cum se 

(a) conturile anuale certificate de 
organismele relevante desemnate în 
temeiul articolului 32, astfel cum se 
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menționează la articolul 56 alineatul (5) 
din regulamentul financiar;

menționează la articolul 59 alineatul (5) 
din regulamentul financiar;

Or. fr

Amendamentul 55
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) declarația de gestiune, astfel cum se 
menționează la articolul 56 alineatul (5) 
din regulamentul financiar;

(b) declarația de gestiune, astfel cum se 
menționează la articolul 59 alineatul (5) 
din regulamentul financiar;

Or. fr

Amendamentul 56
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) o opinie de audit de către organismul de 
audit independent desemnat, astfel cum se 
menționează la articolul 56 alineatul (5) 
din regulamentul financiar, însoțită de un 
raport privind controlul în care sunt 
precizate constatările auditurilor efectuate 
în anul contabil vizat în opinie.

(d) o opinie de audit de către organismul de 
audit independent desemnat, astfel cum se 
menționează la articolul 59 alineatul (5) 
din regulamentul financiar, însoțită de un 
raport privind controlul în care sunt 
precizate constatările auditurilor efectuate 
în anul contabil vizat în opinie.

Or. fr

Amendamentul 57
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la data de 30 aprilie a anului 
următor sfârșitului perioadei contabile, 
Comisia decide cu privire la acceptarea 
conturilor organismelor relevante 
desemnate în temeiul articolului 28 pentru 
programul operațional. Decizia privind 
acceptarea conturilor ține cont de 
integralitatea, acuratețea și veridicitatea 
conturilor transmise și nu aduce atingere 
niciunei corecții financiare ulterioare.

(1) Până la data de 28 februarie a anului 
următor sfârșitului perioadei contabile, 
Comisia decide cu privire la acceptarea 
conturilor organismelor relevante 
desemnate în temeiul articolului 28 pentru 
programul operațional.

Or. fr

Amendamentul 58
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care Comisia propune o 
corecție financiară pe baza unei 
extrapolări sau a unei rate forfetare, statul 
membru are posibilitatea să demonstreze, 
prin verificarea documentelor în cauză, 
că amploarea reală a neregulii este mai 
mică decât cea apreciată de Comisie. De 
comun acord cu Comisia, statul membru 
poate limita sfera de cuprindere a acestei 
verificări la o proporție corespunzătore sau 
la un eșantion adecvat din respectiva 
documentație. Cu excepția cazurilor 
justificate corespunzător, termenul acordat 
pentru această verificare nu depășește o 
perioadă suplimentară de două luni după 
termenul de două luni menționat la 
alineatul (1).

(2) În cazul în care Comisia propune o 
corecție financiară, aceasta deschide o 
procedură contradictorie cu statul 
membru în vederea ajungerii la un acord. 
De comun acord cu Comisia, statul 
membru poate limita sfera de cuprindere a 
acestei verificări la o proporție 
corespunzătoare sau la un eșantion adecvat 
din respectiva documentație. Cu excepția 
cazurilor justificate corespunzător, 
termenul acordat pentru această verificare 
nu depășește o perioadă suplimentară de 
două luni după termenul de două luni 
menționat la alineatul (1). Verificarea 
poate lua forma unui contra-audit 
independent.

Or. fr
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Amendamentul 59
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care nu acceptă concluziile 
provizorii ale Comisiei, statul membru este 
invitat de Comisie să participe la o audiere, 
cu scopul de a permite Comisiei să se 
asigure că dispune de toate informațiile și 
observațiile relevante pentru a formula 
concluzii privind aplicarea corecției 
financiare.

(4) În cazul în care nu acceptă concluziile 
provizorii ale Comisiei, statul membru este 
invitat de Comisie să participe la o audiere, 
cu scopul de a permite Comisiei să se 
asigure că dispune de toate informațiile și 
observațiile relevante pentru a formula 
concluzii privind aplicarea corecției 
financiare. În caz de dezacord, Comisia și 
statul membru desemnează de comun 
acord un mediator independent ad-hoc. În 
cazul în care medierea eșuează, litigiul 
dintre Comisie și statul membru se 
soluționează pe calea arbitrajului.

Or. fr

Amendamentul 60
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul în care Comisia sau Curtea 
de Conturi Europeană detectează nereguli 
care afectează conturile anuale transmise 
Comisiei, corecția financiară care rezultă 
reduce sprijinul acordat din fond 
programului operațional.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 61
Jean-Pierre Audy
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Propunere de regulament
Anexa II – punctul 1.4.4. – tabel – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste date vor fi transmise Comisiei de 
către autoritățile de management într-un 
raport anual de implementare.

Aceste date vor fi transmise Comisiei de 
către autoritățile de management într-un 
raport de implementare la jumătatea 
perioadei.

Or. fr

Amendamentul 62
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 1.4.4. – tabel – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această raportare anuală de bază va fi 
însoțită de studii structurate. Aceste studii 
vor fi mandatate de Comisia însăși, cel 
puțin de două ori în cursul perioadei de 
implementare. Ele vor oferi informații utile 
privind beneficiarii, de exemplu, dacă 
există o dominanță a unei anumite grupe de 
vârstă sau de minorități, etc., vor evalua 
importanța contribuțiilor în natură, altele 
decât bunurile, de exemplu munca și 
serviciile voluntare, precum și impacturile 
programului asupra lor. Se preconizează că 
aceste informații vor fi furnizate numai pe 
baza unor estimări bine fundamentate, 
întrucât, în multe cazuri, păstrarea 
anonimatului ar putea fi o condiție 
prealabilă pentru ca un client să accepte 
sprijinul.

Această raportare de bază la jumătatea 
perioadei va fi însoțită de studii structurate. 
Aceste studii vor fi mandatate de Comisia 
însăși, cel puțin de două ori în cursul 
perioadei de implementare. Ele vor oferi 
informații utile privind beneficiarii, de 
exemplu, dacă există o dominanță a unei 
anumite grupe de vârstă sau de minorități 
etc., vor evalua importanța contribuțiilor în 
natură, altele decât bunurile, de exemplu 
munca și serviciile voluntare, precum și 
impacturile programului asupra lor. Se 
preconizează că aceste informații vor fi 
furnizate numai pe baza unor estimări bine 
fundamentate, întrucât, în multe cazuri, 
păstrarea anonimatului ar putea fi o 
condiție prealabilă pentru ca un client să 
accepte sprijinul.

Or. fr


