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Amendamentul 64

Milan Cabrnoch

Proiect de rezoluție legislativă
0

Textul propus de Comisie Propunerea de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. en

Justificare

There is certainly an urgent need to provide help and assistance to the most deprived across 
the European Union, we believe however, that measures of this type are better and more 
efficiently delivered by individual Member States through their national social programmes, 
and their regional and local authorities, who are best placed to identify and meet the needs of 
deprived people and children in their countries. The EU cohesion policy should concentrate 
on activating measures and contribute to tackling poverty through European Social Fund 
(ESF) programmes to help disadvantaged people enter employment. We believe that proposal 
is inconsistent with the principle of subsidiarity. Furthermore we doubt efficiency of this 
mechanism, are afraid of additional bureaucratic structures and effects of such a re-
distribution.

Amendamentul 65
Sylvie Guillaume

Propunere de regulament
Titlul 0

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

privind Fondul de ajutor european pentru 
cele mai defavorizate persoane

privind Fondul european de ajutor 
alimentar pentru persoanele defavorizate

Or. fr
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Amendamentul 66
Marije Cornelissen

Propunere de regulament
Referirea 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- având în vedere Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, în 
special articolele 1, 24 și 34,

Or. en

Amendamentul 67
Emer Costello

Propunere de regulament
Referirea 6 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- având în vedere studiul Eurofound din 
2012 - „Al treilea sondaj european privind 
calitatea vieții – Calitatea vieții în 
Europa: impactul crizei”,

Or. en

Amendamentul 68
Emer Costello

Propunere de regulament
Referirea 6 b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- având în vedere studiul Eurofound din 
2012 - „Serviciile de consultanță privind 
îndatorarea gospodăriilor din Uniunea 
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Europeană”,

Or. en

Amendamentul 69
Frédéric Daerden

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. 
Totuși, trebuie avut în vedere faptul că 
numărul persoanelor amenințate de 
sărăcie sau de excluziunea socială a 
sporit, procentul acestora crescând de la 
23,4 % în 2010 la 24,2 % în 2011.

Or. fr

Amendamentul 70
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

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 

(1) Având în vedere faptul că furnizarea 
de alimente și produse agricole, precum și 
ajutorul oferit persoanelor cele mai 
defavorizate sunt absolut necesare și 
întrucât, în conformitate cu concluziile 
Consiliului European din 17 iunie 2010, în 
cadrul căruia a fost adoptată strategia 
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milioane numărul persoanelor expuse 
riscului de sărăcie și de excluziune socială.

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.

Or. fr

Amendamentul 71
Inês Cristina Zuber

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) În 2011, aproximativ 24,2 % din 
populația europeană (și anume, în jur de 
119,6 milioane de persoane, dintre care 
25 de milioane de copii, la nivelul UE 27) 
era considerată ca fiind amenințată de 
sărăcie și/sau de excluziune socială în 
conformitate cu definiția adoptată de 
Strategia Europa 2020. În țările în care 
sunt puse în aplicare politicile de 
austeritate, numărul de persoane afectate 
de deprivare materială înregistrează o
creștere alarmantă, 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], ceea ce, 
în acest context, conferă un rol important 
Fondului european de ajutor pentru cele 
mai defavorizate persoane.

Or. pt

Amendamentul 72
Marije Cornelissen
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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 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 tradiționale de activare din 
Regulamentul (UE) nr. […RDC] și, în 
special, din Regulamentul (UE) nr. 
[…FSE]. Această situație contravine 
obiectivului stabilit în strategia Uniunii 
pentru o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii.

Or. en

Amendamentul 73
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

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 de persoane din Uniune 
afectate de deprivare alimentară și 
materială sau chiar de deprivare 
alimentară și 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].

Or. fr

Amendamentul 74
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward



AM\928565RO.doc 7/150 PE506.141v01-00

RO

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Articolul 2 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană subliniază că 
Uniunea se întemeiază pe valorile 
respectării demnității umane, libertății, 
democrației, egalității, statului de drept, 
precum și pe respectarea drepturilor 
omului, inclusiv a drepturilor persoanelor
care aparțin minorităților.

Or. en

Amendamentul 75
Verónica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Ar trebui luat în considerare faptul 
că obiectivul de reducere cu cel puțin 
20 de milioane a numărului de persoane 
expuse riscului de sărăcie și de excluziune 
socială este primul pas pentru 
îndeplinirea celorlalte obiective ale 
Strategiei Europa 2020.

Or. es

Amendamentul 76
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În 2010, aproape un sfert din 
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europeni (119,6 milioane) erau expuși 
riscului de sărăcie sau de excluziune 
socială în Uniunea Europeană, ceea ce 
înseamnă cu aproape 4 milioane de 
persoane mai mult decât în 2009. Dintre 
cele 119,6 milioane de persoane, 
18 milioane depind aproape zilnic de 
pachetele cu alimente sau de mesele 
distribuite de asociațiile de voluntari.

Or. fr

Amendamentul 77
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Propunere de regulament
Considerentul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Articolul 6 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană subliniază faptul că 
Uniunea recunoaște drepturile, libertățile 
și principiile prevăzute în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene.

Or. en

Amendamentul 78
Verónica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Considerentul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Aproximativ 120 de milioane de 
persoane sunt în pericol de excluziune 
socială în UE din cauză că sunt expuse 
unui risc ridicat de sărăcie, suferă de 
grave lipsuri materiale sau fac parte din 



AM\928565RO.doc 9/150 PE506.141v01-00

RO

familii cu un nivel foarte redus de 
ocupare profesională.

Or. es

Amendamentul 79
Verónica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Considerentul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Pentru a preveni marginalizarea 
grupurilor vulnerabile și cu venituri 
reduse și pentru a evita creșterea riscului 
de sărăcie și excluziune socială, este 
necesar să se pună în aplicare strategii de 
incluziune activă, servicii accesibile de 
calitate și modalități de căutare a 
locurilor de muncă.

Or. es

Amendamentul 80
Marije Cornelissen

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Articolul 174 din tratat prevede că, în 
scopul promovării unei dezvoltări 
armonioase a întregii Uniunii, aceasta 
dezvoltă și desfășoară acțiuni care conduc 
la consolidarea coeziunii sale economice, 
sociale și teritoriale.

(3) Opt la sută dintre cetățenii europeni 
trăiesc în condiții de deprivare materială 
severă, fără a avea posibilitatea de a duce 
o viață decentă. Totuși, sărăcia și 
excluziunea socială nu sunt uniforme în 
întreaga Uniune Europeană, iar 
gravitatea situației variază de la un stat 
membru la altul. Articolul 174 din tratat 
prevede că, în scopul promovării unei 
dezvoltări armonioase a întregii Uniunii, 
aceasta dezvoltă și desfășoară acțiuni care 
conduc la consolidarea coeziunii sale 
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economice, sociale și teritoriale.

Or. en

Amendamentul 81
Sari Essayah

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 întărească 
coeziunea socială prin contribuirea la 
reducerea sărăciei în Uniune, prin 
sprijinirea sistemelor naționale care
contribuie la scăderea nivelului de 
deprivare alimentară și a risipei de 
produse alimentare, reducând astfel, 
impactul negativ asupra climatului.

Or. fi

Amendamentul 82
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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 întărească 
coeziunea socială prin contribuirea la 
reducerea sărăciei în Uniune, prin 
sprijinirea sistemelor naționale care oferă 
asistență nefinanciară celor mai 
defavorizate persoane pentru a elimina 
deprivarea alimentară și pentru a reduce 
deprivarea materială.
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Or. fr

Amendamentul 83
Sylvie Guillaume

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 european de ajutor alimentar 
pentru persoanele defavorizate (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 persoanelor
defavorizate.

Or. fr

Amendamentul 84
Sergio Gutiérrez Prieto

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 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 în 
mod prioritar deprivarea alimentară și, 
dacă este cazul, lipsa de adăpost și 
deprivarea materială a copiilor.

Or. es
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Amendamentul 85
Pervenche Berès

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 întărească 
coeziunea socială prin contribuirea la 
reducerea sărăciei în Uniune, prin 
sprijinirea sistemelor naționale care oferă 
asistență nefinanciară celor mai 
defavorizate persoane.

Or. en

Amendamentul 86
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

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 întărească 
coeziunea socială prin contribuirea la 
reducerea sărăciei în Uniune, prin 
sprijinirea sistemelor naționale care oferă 
asistență nefinanciară celor mai 
defavorizate persoane, în special prin 
distribuirea de resurse alimentare, pentru 
a reduce deprivarea alimentară, lipsa de 
adăpost și deprivarea materială a copiilor.

Or. en
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Justificare

Cantitatea simbolică oferită în cadrul acestui fond ar trebui să se axeze, în principal, pe 
furnizarea de urgență a alimentelor. Cu toate acestea, fondul nu ar trebui privit în niciun caz 
ca o posibilitate a statelor membre de a reduce bugetele pentru eradicarea națională a 
sărăciei și pentru programele de reintegrare socială, acestea rămânând în continuare în 
sarcina statelor membre.

Amendamentul 87
Niccolò Rinaldi

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 întărească 
coeziunea socială prin contribuirea la 
reducerea sărăciei în Uniune, prin 
sprijinirea sistemelor naționale care oferă 
asistență nefinanciară de urgență celor mai 
defavorizate persoane pentru a reduce 
deprivarea alimentară, lipsa de adăpost și 
deprivarea materială a copiilor.

Or. en

Amendamentul 88
Sergio Gutiérrez Prieto

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 

(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 
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defavorizate persoane pentru a reduce 
deprivarea alimentară, lipsa de adăpost și
deprivarea materială a copiilor.

defavorizate persoane pentru a reduce 
deprivarea alimentară și, dacă este cazul, 
deprivarea materială a celor mai 
defavorizate persoane.

Or. es

Amendamentul 89
Alejandro Cercas

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 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 și deprivarea 
materială a copiilor și a persoanelor fără 
adăpost.

Or. es

Justificare

În versiunea în limba spaniolă există o problemă în ceea ce privește traducerea termenului 
„homelessness”

Amendamentul 90
Marije Cornelissen

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Din 1987, Uniunea a oferit celor mai 
defavorizați cetățeni ajutor alimentar 
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direct din stocurile agricole. Aceasta a 
condus la situația în care un număr 
semnificativ de destinatari au devenit 
dependenți de ajutorul alimentar oferit 
celor mai defavorizate persoane. Fondul 
ar trebui să vină în întâmpinarea acestei 
dependențe din cadrul programelor 
anterioare ale Uniunii de ajutor financiar 
pentru persoanele cele mai defavorizate.

Or. en

Amendamentul 91
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Fondul nu poate înlocui politicile 
publice aplicate de guvernele statelor 
membre pentru a limita nevoia unui 
ajutor alimentar de urgență și pentru a 
crea obiective și politici durabile în 
vederea eradicării complete a foametei, a 
sărăciei și a excluziunii sociale.

Or. en

Justificare

Statele membre trebuie să pună în continuare în aplicare proiecte durabile, pe termen lung, 
în vederea eradicării sărăciei, a deprivării și a excluziunii sociale. Această responsabilitate 
nu poate fi în niciun caz înlocuită sau redusă prin utilizarea resurselor din fondul european.

Amendamentul 92
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Având în vedere numărul tot mai 
mare de persoane expuse riscului de 
sărăcie și de excluziune socială și faptul 
că acesta va continua să crească în 
următorii ani, este necesară 
suplimentarea resurselor prevăzute pentru 
finanțarea fondului în cadrul financiar 
multianual.

Or. es

Amendamentul 93
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Fondul ar trebui să sprijine toate 
inițiativele publice și private, precum și 
parteneriatele, favorizând donațiile de 
alimente sau de produse de consum de 
bază.

Or. fr

Amendamentul 94
Alejandro Cercas, Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Fondul ar trebui să contribuie la 
eforturile statelor membre de a pune 
capăt deprivării materiale severe a 
persoanelor fără adăpost, în concordanță 
cu Rezoluția Parlamentului European din 
14 septembrie 2011.



AM\928565RO.doc 17/150 PE506.141v01-00

RO

Or. es

Amendamentul 95
Marije Cornelissen

Propunere de regulament
Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) 90 de milioane de tone de alimente 
sunt irosite anual în UE, o parte 
semnificativă a acestora fiind adecvată și 
sigură pentru consum. Mulți dintre 
beneficiari au deja alte surse de 
aprovizionare decât sprijinul UE, precum 
supermarketurile locale și regionale, 
agricultorii, restaurantele etc., care, în 
același timp, oferă ajutor celor mai 
defavorizate persoane și previn risipa de 
alimente. Pe lângă eforturile de a reduce 
risipa de alimente, sprijinite de alte 
programe ale UE, acest fond ar trebui să 
sprijine și dezvoltarea sau consolidarea 
acestor lanțuri locale de aprovizionare cu 
alimente, reducând astfel risipa de 
alimente.

Or. en

Amendamentul 96
Sari Essayah

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Respectivele dispoziții garantează, de 
asemenea, că operațiunile sprijinite sunt 
conforme cu legislația Uniunii și cu 
legislațiile naționale aplicabile, în special 
în ceea ce privește siguranța bunurilor care 
sunt distribuite celor mai defavorizate 

(6) Respectivele dispoziții garantează, de 
asemenea, că operațiunile sprijinite sunt 
conforme cu legislația Uniunii și cu 
legislațiile naționale aplicabile, în special 
în ceea ce privește siguranța produselor 
alimentare care sunt distribuite celor mai 
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persoane. defavorizate persoane.

Or. fi

Amendamentul 97
Marije Cornelissen

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Respectivele dispoziții garantează, de 
asemenea, că operațiunile sprijinite sunt 
conforme cu legislația Uniunii și cu 
legislațiile naționale aplicabile, în special 
în ceea ce privește siguranța bunurilor care 
sunt distribuite celor mai defavorizate 
persoane.

(6) Respectivele dispoziții garantează, de 
asemenea, că operațiunile sprijinite sunt 
conforme cu legislația Uniunii și cu 
legislațiile naționale aplicabile, în special 
în ceea ce privește siguranța bunurilor care 
sunt distribuite celor mai defavorizate 
persoane și, în special, cu articolul 3 din 
Regulamentul privind Fondul social 
european.

Or. en

Amendamentul 98
Sylvie Guillaume

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Respectivele dispoziții garantează, de 
asemenea, că operațiunile sprijinite sunt 
conforme cu legislația Uniunii și cu 
legislațiile naționale aplicabile, în special 
în ceea ce privește siguranța bunurilor care 
sunt distribuite celor mai defavorizate 
persoane.

(6) Respectivele dispoziții garantează, de 
asemenea, că operațiunile sprijinite sunt 
conforme cu legislația Uniunii și cu 
legislațiile naționale aplicabile, în special 
în ceea ce privește siguranța produselor 
alimentare care sunt distribuite 
persoanelor defavorizate.

Or. fr
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Amendamentul 99
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Respectivele dispoziții garantează, de 
asemenea, că operațiunile sprijinite sunt 
conforme cu legislația Uniunii și cu 
legislațiile naționale aplicabile, în special 
în ceea ce privește siguranța bunurilor care 
sunt distribuite celor mai defavorizate 
persoane.

(6) Respectivele dispoziții garantează, de 
asemenea, că operațiunile sprijinite sunt 
conforme cu legislația Uniunii și cu 
legislațiile naționale aplicabile, în special 
în ceea ce privește siguranța bunurilor și 
calitatea alimentelor care sunt distribuite 
celor mai defavorizate persoane.

Or. fr

Amendamentul 100
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Respectivele dispoziții garantează, de 
asemenea, că operațiunile sprijinite sunt 
conforme cu legislația Uniunii și cu 
legislațiile naționale aplicabile, în special 
în ceea ce privește siguranța bunurilor care 
sunt distribuite celor mai defavorizate 
persoane.

(6) Respectivele dispoziții garantează, de 
asemenea, că operațiunile sprijinite sunt 
conforme cu legislația Uniunii și cu 
legislațiile naționale aplicabile, în special 
în ceea ce privește siguranța bunurilor și 
calitatea alimentelor care sunt distribuite 
celor mai defavorizate persoane.

Or. fr

Amendamentul 101
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Respectivele dispoziții garantează, de 
asemenea, că operațiunile sprijinite sunt 
conforme cu legislația Uniunii și cu 
legislațiile naționale aplicabile, în special 
în ceea ce privește siguranța bunurilor care 
sunt distribuite celor mai defavorizate 
persoane.

(6) Respectivele dispoziții garantează, de 
asemenea, că operațiunile sprijinite sunt 
conforme cu legislația Uniunii și cu 
legislațiile naționale aplicabile, în special 
în ceea ce privește siguranța bunurilor și 
calitatea alimentelor care sunt distribuite 
celor mai defavorizate persoane.

Or. fr

Amendamentul 102
Marije Cornelissen

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 pentru statele membre care 
participă la program, folosind o metodă 
obiectivă și transparentă care să reflecte 
decalajele în materie de sărăcie și de 
deprivare materială și măsura dependenței 
beneficiarilor de programele anterioare 
ale Uniunii de furnizare a alimentelor 
pentru persoanele cele mai defavorizate.

Or. en

Amendamentul 103
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Propunere de regulament
Considerentul 7
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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 și utilizând 
indicatori precum pragul de sărăcie 
relativă.

Or. fr

Amendamentul 104
Sergio Gutiérrez Prieto

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. es

Amendamentul 105
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În scopul instituirii unui cadru financiar (7) În scopul instituirii unui cadru financiar 
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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.

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, de sărăcie 
relativă și de deprivare materială.

Or. fr

Amendamentul 106
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

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 care există în cadrul 
fiecărui stat membru, ținând seama în 
fiecare stat membru de numărul de 
persoane care pot fi considerate cele mai 
defavorizate și de sumele alocate statelor 
membre care participau la PEAD.

Or. fr

Amendamentul 107
Sari Essayah

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Programul operațional din fiecare stat 
membru ar trebui să identifice și să 

(8) Programul operațional din fiecare stat 
membru ar trebui să identifice și să 
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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.

justifice formele de deprivare materială 
care urmează a fi abordate și să descrie 
obiectivele și caracteristicile ajutorului 
alimentar acordat celor mai defavorizate 
persoane care va fi oferit 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.

Or. fi

Amendamentul 108
Marije Cornelissen

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 statele 
membre care aleg să participe la fond 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, acordând o 
atenție deosebită reducerii risipei de 
alimente și consolidării lanțurilor locale 
de aprovizionare cu alimente.

Or. en

Amendamentul 109
Sylvie Guillaume

Propunere de regulament
Considerentul 8
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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 persoanelor defavorizate 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.

Or. fr

Amendamentul 110
Pervenche Berès

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 ajutorul alimentar ar trebui 
să fie forma de deprivare prioritară pe 
care statele membre ar trebui să se axeze. 
Programul ar trebui să includă, de 
asemenea, elementele necesare pentru a 
asigura implementarea efectivă și eficientă.

Or. en
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Amendamentul 111
Sergio Gutiérrez Prieto

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 fie 
abordată de statele membre. Programul 
operațional ar trebui să includă, de 
asemenea, elementele necesare pentru a 
asigura implementarea sa efectivă și 
eficientă.

Or. es

Amendamentul 112
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

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, acordând 
prioritate deprivării alimentare, 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 
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operațional.

Or. fr

Amendamentul 113
Rachida Dati

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, acordând 
prioritate furnizării de alimente și de 
bunuri de bază, care au un caracter vital,
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.

Or. fr

Justificare

Furnizarea de alimente și de bunuri de bază trebuie să constituie o prioritate în fața 
celorlalte acțiuni, pentru a garanta că cei aproape 43 de milioane de europeni care nu au 
acces la alimente adecvate sau suficiente pot beneficia cel puțin de minimul necesar pentru 
subzistență.

Amendamentul 114
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe 
Boulland

Propunere de regulament
Considerentul 8



AM\928565RO.doc 27/150 PE506.141v01-00

RO

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, acordând 
prioritate deprivării alimentare, 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.

Or. fr

Amendamentul 115
Marian Harkin

Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Participarea statelor membre la acest 
fond ar trebui să fie voluntară.

Or. en

Amendamentul 116
Marije Cornelissen

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În scopul de a maximiza eficiența 
fondului, în special în ceea ce privește 
circumstanțele naționale, este adecvat să 
se stabilească o procedură în vederea unei 

(9) În scopul de a maximiza eficiența 
fondului și de a asigura o sinergie maximă
cu măsurile FSE, în special în ceea ce 
privește potențialele modificări ale 
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posibile modificări a programului 
operațional.

circumstanțelor naționale, este adecvat să 
se stabilească o procedură în vederea unei 
posibile modificări a programului 
operațional.

Or. en

Amendamentul 117
Marije Cornelissen

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Pentru a respecta opțiunile de 
politică națională, participarea la 
diferitele obiective ale fondului ar trebui 
să fie opțională pentru statele membre.

Or. en

Amendamentul 118
Marije Cornelissen

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Schimburile de experiență și de cele 
bune practici au o importantă valoare 
adăugată, iar Comisia ar trebui să faciliteze 
difuzarea lor.

(10) Inovarea socială și schimburile de 
experiență și de cele mai bune practici au o 
importantă valoare adăugată, în special 
între organizațiile care folosesc fondurile 
UE sau ale altui sistem public de 
finanțare sau de ajutor și cele care nu 
folosesc astfel de fonduri, iar Comisia ar 
trebui să faciliteze difuzarea și promovarea 
lor și să le încadreze în suma prevăzută 
pentru asistență tehnică, astfel cum a fost 
stabilit prin articolul 108 din 
Regulamentul privind dispozițiile comune 
pentru fondurile structurale și de investiții 
europene (denumite, în continuare, 
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fonduri ESI).

Or. en

Amendamentul 119
Verónica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Schimburile de experiență și de cele 
bune practici au o importantă valoare 
adăugată, iar Comisia ar trebui să faciliteze 
difuzarea lor.

(10) Schimburile de experiență și de cele 
mai bune practici au o importantă valoare 
adăugată, iar Comisia ar trebui să faciliteze 
difuzarea lor. Schimburile de experiență 
facilitează identificarea și rezolvarea 
problemelor comune, de aceea este 
necesar ca organizațiile partenere să se 
implice în mod activ.

Or. es

Amendamentul 120
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Schimburile de experiență și de cele 
bune practici au o importantă valoare 
adăugată, iar Comisia ar trebui să faciliteze 
difuzarea lor.

(10) Schimburile de experiență și de cele 
mai bune practici au o importantă valoare 
adăugată, iar Comisia ar trebui să faciliteze 
promovarea și difuzarea lor.

Or. fr

Amendamentul 121
Sergio Gutiérrez Prieto
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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, în 
colaborare cu organizațiile civile 
implicate, 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.

Or. es

Amendamentul 122
Sylvie Guillaume

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr
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Amendamentul 123
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(12) Pentru a îmbunătăți concepția și 
calitatea fiecărui program operațional și 
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 
impactul acestor programe asupra 
indicatorilor sărăciei relative din fiecare 
stat membru. În acest sens, ar trebui 
precizate responsabilitățile statelor membre 
și ale Comisiei.

Or. es

Amendamentul 124
Sari Essayah

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Distribuirea ajutorului alimentar 
reprezintă o ocazie favorabilă pentru 
stabilirea unor contacte cu cele mai 
defavorizate persoane și pentru realizarea 
de studii referitoare la situația actuală a
acestora, la cauzele sărăciei și la 
necesitatea unor alte forme de ajutor, 
având în vedere că aceste studii ar permite 
utilizarea informațiilor colectate cu 
respectarea dreptului la viața privată.

Or. fi
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Amendamentul 125
Emer Costello

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) La realizarea evaluărilor completate 
de sondaje cu privire la persoanele cele 
mai defavorizate, trebuie menționat că 
deprivarea este un concept complex, 
dificil de înțeles dacă se folosește un 
număr redus de indicatori, întrucât 
aceștia pot fi înșelători și pot duce la 
crearea unor politici ineficiente.

Or. en

Amendamentul 126
Emer Costello

Propunere de regulament
Considerentul 12 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12b) Astfel cum s-a subliniat în studiul 
Eurofound din 2012 - „Al treilea sondaj 
european privind calitatea vieții”, 
deprivarea materială în UE se măsoară 
ținând cont de incapacitatea persoanelor 
de a-și permite bunuri care sunt 
considerate esențiale indiferent de ceea ce 
dețin acestea și de cât de mult câștigă. 
Pentru stabilirea unui indice de deprivare 
care să permită o evaluare mai rafinată a 
deprivării materiale din gospodării, ar 
trebui să se ia în considerare indicatori 
precum nivelul de venit, inegalitatea 
veniturilor, abilitatea de a trăi de la o lună 
la alta, acumularea de datorii excesive și 
satisfacția privind standardele de viață.

Or. en
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Amendamentul 127
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Cetățenii au dreptul să știe cum sunt 
investite resursele financiare ale Uniunii și 
cu ce rezultate. În vederea asigurării unei 
difuzări pe scară largă a informațiilor 
privind realizările fondului și pentru a 
asigura accesibilitatea și transparența 
oportunităților de finanțare, ar trebui să fie 
stabilite reguli detaliate cu privire la 
informare și comunicare, în special în ceea 
ce privește responsabilitățile statelor 
membre și ale beneficiarilor.

(13) Cetățenii au dreptul să știe cum sunt 
investite resursele financiare ale Uniunii și 
cu ce rezultate. În vederea asigurării unei 
difuzări pe scară largă a informațiilor 
privind realizările fondului și pentru a 
asigura accesibilitatea și transparența 
oportunităților de finanțare, ar trebui să fie 
stabilite reguli detaliate cu privire la 
informare și comunicare, în special în ceea 
ce privește responsabilitățile statelor 
membre și ale beneficiarilor, precum și 
criteriile de eligibilitate.

Or. es

Amendamentul 128
Frédéric Daerden

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.

(15) Este necesar să se stabilească un nivel 
maxim de cofinanțare voluntară 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.

Or. fr
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Amendamentul 129
Marije Cornelissen

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.

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

Or. en

Amendamentul 130
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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.

(15) Fondul finanțează programele 
operaționale în proporție de până la 
100 %. Fondul nu scutește statele membre 
de obligația de a pune în aplicare strategii 
naționale de combatere a sărăciei. Statele 
membre ar trebui, de asemenea, să aibă 
posibilitatea de a contribui financiar la 
acțiunile finanțate de fond.

Or. fr

Amendamentul 131
Sylvie Guillaume

Propunere de regulament
Considerentul 15
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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.

(15) Este necesar să se stabilească un nivel 
de cofinanțare din fond a programelor 
operaționale pentru a se realiza un efect 
multiplicator al resurselor Uniunii și să se 
aibă în vedere majorarea acestuia în 
vederea abordării situației statelor
membre care se confruntă cu dificultăți 
bugetare temporare.

Or. fr

Amendamentul 132
Sergio Gutiérrez Prieto

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.

(15) Este necesar ca fondul să fie finanțat 
în totalitate de către Uniunea Europeană.

Or. es

Amendamentul 133
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marielle de 
Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa 
i Balcells, Liam Aylward

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Este necesar să se stabilească un 
nivel maxim de cofinanțare din fond a 

(15) Statele membre care au cea mai mare 
nevoie de acest fond sunt cel mai puțin în 
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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.

măsură să își permită să cofinanțeze 
măsurile aplicate; prin urmare, fondul ar 
trebui finanțat de Uniune în proporție de 
100% pentru a se asigura cea mai mare 
absorbție posibilă.

Or. en

Justificare

Fondul are ca obiectiv acordarea unui ajutor de urgență persoanelor care au nevoi urgente. 
Prin urmare, este logic ca acesta să fie finanțat de Uniune în proporție de 100 %. Astfel, se 
asigură accesul egal al tuturor cetățenilor europeni la fond, indiferent de situația bugetară a 
statului de care aparțin aceștia.

Amendamentul 134
Marije Cornelissen

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Acest fond nu înlocuiește în niciun 
fel responsabilitățile statelor membre în 
executarea sarcinilor fundamentale 
pentru eradicarea sărăciei.

Or. en

Amendamentul 135
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) În întreaga Uniune ar trebui să fie 
aplicate reguli uniforme și echitabile 
privind perioada de eligibilitate, 
operațiunile și cheltuielile din fond. 
Condițiile de eligibilitate ar trebui să 
reflecte natura specifică a obiectivelor 

(16) În întreaga Uniune ar trebui să fie 
aplicate reguli uniforme, echitabile și 
simple privind perioada de eligibilitate, 
operațiunile și cheltuielile din fond. 
Condițiile de eligibilitate ar trebui să 
reflecte natura specifică a obiectivelor 
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fondului și a populațiilor vizate, în special 
prin stabilirea unor condiții adecvate 
privind eligibilitatea operațiunilor, formele 
de sprijin și regulile și condițiile de 
rambursare.

fondului și a populațiilor vizate, în special 
prin stabilirea unor condiții adecvate și 
simplificate privind eligibilitatea 
operațiunilor, formele de sprijin și regulile 
și condițiile de rambursare.

Or. fr

Amendamentul 136
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Toți cetățenii din Uniunea 
Europeană ar trebui să fie tratați în mod 
egal și, cu toate acestea, nivelurile de 
deprivare sunt diferite în statele membre; 
Comisia ar trebui să realizeze un raport 
prin care să arate procentul cu care 
contribuie fondurile europene la bugetele 
naționale pentru programele de ajutor 
oferit celor mai defavorizate persoane.

Or. en

Justificare

Programul pentru persoanele cele mai defavorizate este un program la nivel european, însă 
nu toți cetățenii europeni beneficiază de ajutorul de urgență oferit. Ar fi foarte interesant să 
se compare bugetele naționale pentru acordarea ajutorului alimentar de urgență și să se 
stabilească care este procentul cu care contribuie UE la bugetele statelor membre care au 
ales să utilizeze în prezent programul pentru persoanele cele mai defavorizate.

Amendamentul 137
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward
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Propunere de regulament
Considerentul 16 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16b) O mare parte din activitatea 
asociațiilor care se ocupă cu furnizarea 
alimentelor către cele mai defavorizate 
persoane din Europa este întreprinsă de 
voluntari; procesul de depunere a 
dosarului pentru a beneficia de acest fond 
nu trebuie să fie complicat într-un mod 
prohibitiv.

Or. en

Justificare

Deși este esențial ca fondurile europene să fie controlate proporțional pentru a se asigura o 
utilizare corectă a acestora, este important și ca persoanele aflate în dificultate să poată 
accesa finanțarea disponibilă. Prin urmare, procesul de depunere a dosarului pentru a 
beneficia de acest fond nu trebuie să fie complicat într-un mod prohibitiv.

Amendamentul 138
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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 

(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 
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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.

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 ar trebui utilizate
în completarea fondului. 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

Amendamentul 139
Sylvie Guillaume

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 

(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 persoanele
defavorizate 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 
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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.

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 persoanelor
defavorizate 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 persoanele
defavorizate.

Or. fr

Amendamentul 140
Marije Cornelissen

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 

(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 
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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.

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 și/sau a actorilor privați, alții 
decât beneficiarii, 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.

Or. en

Amendamentul 141
Sergio Gutiérrez Prieto

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, 

(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, 
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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.

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 în completarea 
resurselor fondului, iar costurile lor de 
utilizare nu ar trebui să se scadă 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. es

Amendamentul 142
Sari Essayah

Propunere de regulament
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Statele membre ar trebui să elimine 
obstacolele, în special pe cele legate de 
obligația de a plăti TVA și de distribuirea 
produselor alimentare, care împiedică 
întreprinderile să doneze produse 
alimentare băncilor de alimente, 
asociațiilor naționale sau altor beneficiari 
care oferă ajutor alimentar.

Or. fi
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Amendamentul 143
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Propunere de regulament
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) În vederea combaterii risipei de 
alimente, statele membre ar trebui să 
elimine obstacolele care împiedică 
întreprinderile să doneze alimente și 
produse de consum de bază organizațiilor 
partenere, organizațiilor societății civile și 
altor părți interesate.

Or. fr

Amendamentul 144
Marije Cornelissen

Propunere de regulament
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Cu toate acestea, utilizarea 
stocurilor de intervenție și a alimentelor 
care ar fi fost altfel irosite nu exclude 
nevoia unei bune gestionări a 
aprovizionării și a unei gestionări 
înțelepte a lanțului alimentar care să evite 
excedentele structurale sistematice și prin 
care producția europeană să fie pe 
măsura cererii.

Or. en

Amendamentul 145
Marije Cornelissen
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Propunere de regulament
Considerentul 17 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17b) Statele membre care aleg să 
utilizeze fondul ar trebui să fie încurajate 
să elimine obstacolele legate de donațiile 
de alimente sau bunuri de consum de 
bază efectuate de întreprinderi în 
favoarea băncilor de alimente sau a altor 
beneficiari, cum ar fi obligația de a plăti 
TVA pentru aceste donații.

Or. en

Amendamentul 146
Marije Cornelissen

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Este necesar să se specifice tipurile de 
acțiuni de asistență tehnică sprijinite prin 
intermediul fondului care pot fi realizate la
inițiativa Comisiei și a statelor membre.

(18) Este necesar să se specifice tipurile de 
acțiuni de asistență tehnică sprijinite prin 
intermediul fondului care pot fi realizate la 
inițiativa Comisiei și a statelor membre, 
astfel cum au fost stabilite la articolele 51 
și 52 din Regulamentul privind dispozițiile 
comune pentru fondurile ESI.

Or. en

Amendamentul 147
Emer Costello

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Este necesar să se specifice tipurile 
de acțiuni de asistență tehnică sprijinite 

(18) Pentru ca cele mai defavorizate 
persoane să beneficieze, la nivelul 
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prin intermediul fondului care pot fi 
realizate la inițiativa Comisiei și a statelor 
membre.

societății, de un sprijin amplu, statele 
membre ar trebui să elimine obstacolele, 
în special cele de ordin fiscal și 
administrativ, legate de donațiile de 
alimente sau bunuri de consum de bază 
efectuate de întreprinderi în favoarea 
băncilor de alimente, a organizațiilor 
societății civile și a altor actori implicați.

Or. en

Amendamentul 148
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Propunere de regulament
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Statele membre și organizațiile 
partenere ar trebui să colaboreze în mod 
activ cu întreprinderile mici și mari din 
întregul lanț de aprovizionare cu 
alimente, în concordanță cu programele 
corporative și de responsabilitate socială a 
întreprinderilor și cu stimulentele 
economice, pentru a reduce risipa de 
alimente și pentru a se asigura că 
produsele sunt puse la dispoziția 
asociațiilor care se ocupă de persoanele 
cele mai defavorizate din Europa.

Or. en

Justificare

Supermarketurile și lanțul de aprovizionare cu alimente irosesc multe alimente care sunt 
perfect comestibile și le trimit la depozitele de deșeuri. Acest lucru este costisitor pentru 
companii, dăunător pentru mediu și produce deșeuri inutile. În schimb, companiile ar trebui 
să doneze aceste alimente asociațiilor care se ocupă de persoanele cele mai defavorizate din 
Europa. Astfel se creează o imagine bună a companiei, se oferă asociațiilor resurse 
valoroase și se reduce cantitatea de deșeuri inutile.
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Amendamentul 149
Marije Cornelissen

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) În conformitate cu principiul gestiunii 
partajate, statelor membre ar trebui să le 
revină responsabilitatea primară, prin 
intermediul sistemelor lor de gestionare și 
control, pentru implementarea și controlul 
programelor lor operaționale.

(19) În conformitate cu articolul 174 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană, 
statelor membre ar trebui să le revină 
responsabilitatea primară, prin intermediul 
sistemelor lor de gestionare și control, 
pentru implementarea și controlul 
programelor lor operaționale.

Or. en

Amendamentul 150
Marije Cornelissen

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Statele membre ar trebui să adopte 
măsuri adecvate pentru a garanta instituirea 
și funcționarea adecvată a sistemelor lor de 
gestionare și control, pentru a asigura 
utilizarea legală și judicioasă a fondului. 
Prin urmare, ar trebui să fie specificate 
obligațiile statelor membre în ceea ce 
privește sistemele de gestionare și control 
ale programului lor operațional, precum și 
în ceea ce privește prevenirea, detectarea și 
corectarea neregulilor și a încălcărilor 
legislației Uniunii.

(20) Statele membre care aleg să participe 
la program ar trebui să adopte măsuri 
adecvate pentru a garanta instituirea și 
funcționarea adecvată a sistemelor lor de 
gestionare și control, pentru a asigura 
utilizarea legală și judicioasă a fondului. 
Prin urmare, ar trebui să fie specificate 
obligațiile statelor membre în ceea ce 
privește sistemele de gestionare și control 
ale programului lor operațional, precum și 
în ceea ce privește prevenirea, detectarea și 
corectarea neregulilor și a încălcărilor 
legislației Uniunii.

Or. en

Amendamentul 151
Milan Cabrnoch
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Propunere de regulament
Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Fondul de ajutor european pentru 
cele mai defavorizate persoane face parte 
din fondurile cadrului strategic comun 
pentru FSE 2014-2020 și este gestionat și 
pus în aplicare ca atare.

Or. en

Amendamentul 152
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de regulament
Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Statele membre ar trebui să 
stabilească mecanismele necesare pentru 
simplificarea și ușurarea sarcinii 
administrative a beneficiarilor, în scopul 
garantării unei puneri eficiente în 
aplicare a fondului. Acest lucru este 
deosebit de important, având în vedere 
caracterul eminamente voluntar al 
activității acestor beneficiari.

Or. es

Amendamentul 153
Milan Cabrnoch

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru programul lor operațional, 
statele membre ar trebui să desemneze o 

eliminat
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autoritate de management, o autoritate de 
certificare și o autoritate de audit 
independentă din punct de vedere 
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.

Or. en

Amendamentul 154
Frédéric Daerden

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 
funcțional. Pentru a oferi statelor membre 
flexibilitate 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 

(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 
funcțional. Pentru a oferi statelor membre 
flexibilitate 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 
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respective. respective. Statele membre pun în aplicare 
măsurile corespunzătoare în vederea 
eliminării obstacolelor legate de sarcinile 
administrative care pot reveni asociațiilor 
de întrajutorare.

Or. fr

Amendamentul 155
Marije Cornelissen

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
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.

(21) Pentru programul lor operațional, 
statele membre care aleg să participe la 
program ar trebui să desemneze o 
autoritate de management, o autoritate de 
certificare și o autoritate de audit 
independentă din punct de vedere 
funcțional din cadrul fondurilor ESI. 
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 din cadrul fondurilor ESI. În 
acest caz, statele membre ar trebui să 
precizeze în mod clar responsabilitățile și 
funcțiile organismelor respective.

Or. en

Amendamentul 156
Milan Cabrnoch
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Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Autoritatea de management are 
responsabilitatea principală în ceea ce 
privește implementarea efectivă și 
eficientă a fondului și, prin urmare, 
îndeplinește un număr substanțial de 
funcții legate de gestionarea și 
monitorizarea programului operațional, 
de gestionarea și controlul financiar, 
precum și de selectarea proiectelor. 
Responsabilitățile și funcțiile sale ar 
trebui precizate.

eliminat

Or. en

Amendamentul 157
Milan Cabrnoch

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Autoritatea de certificare ar trebui să 
întocmească și să transmită Comisiei 
cereri de plată. Ea ar trebui să 
întocmească conturile anuale, certificând 
integralitatea, acuratețea și veridicitatea 
conturilor anuale, precum și faptul că 
cheltuielile înscrise în conturi sunt în 
conformitate cu reglementările UE și 
naționale aplicabile. Responsabilitățile și 
funcțiile sale ar trebui precizate.

eliminat

Or. en

Amendamentul 158
Milan Cabrnoch
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Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Autoritatea de audit ar trebui să se 
asigure că se efectuează audituri ale 
sistemelor de gestionare și control pe un 
eșantion adecvat de operațiuni și audituri 
ale conturilor anuale. Responsabilitățile și 
funcțiile sale ar trebui precizate.

eliminat

Or. en

Amendamentul 159
Milan Cabrnoch

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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 160
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Considerentul 25
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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 se asigură că nivelul 
cerințelor nu impune beneficiarilor o 
povară administrativă suplimentară, 
având în vedere natura fondului și faptul 
că beneficiarii lucrează, în principal, prin 
intermediul activităților de voluntariat.

Or. en

Amendamentul 161
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Angajamentele bugetare ale Uniunii ar 
trebui asumate o dată pe an. Pentru a 
asigura gestionarea eficientă a 
programului, este necesar să se stabilească 
reguli comune pentru cererile de plată 
intermediare, plata soldului anual și a 
soldului final.

(27) Angajamentele bugetare ale Uniunii ar 
trebui asumate o dată pe an. Pentru a 
asigura gestionarea eficientă a 
programului, este necesar să se stabilească 
reguli comune simple pentru cererile de 
plată intermediare, plata soldului anual și a 
soldului final.

Or. fr

Amendamentul 162
Milan Cabrnoch
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Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Pentru a garanta o asigurare 
rezonabilă pentru Comisie, cererea de plată 
intermediară ar trebui să fie rambursată în 
proporție de 90 % din cheltuielile eligibile 
incluse în cererea de plată.

(28) Pentru a garanta o asigurare 
rezonabilă pentru Comisie, cererea de plată 
intermediară ar trebui să fie rambursată în 
proporție de 100 % din cheltuielile eligibile 
incluse în cererea de plată.

Or. en

Amendamentul 163
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Pentru a garanta că cheltuielile 
finanțate din bugetul Uniunii în orice an 
financiar sunt realizate în conformitate cu 
regulile aplicabile, ar trebui creat un cadru 
adecvat pentru verificarea și acceptarea 
anuală a conturilor. În temeiul acestui 
cadru, organismele desemnate ar trebui să 
transmită Comisiei, referitor la programul 
operațional, o declarație de gestiune 
însoțită de conturile anuale certificate, un 
rezumat anual al rapoartelor de audit finale 
și al controalelor efectuate, precum și o 
opinie de audit și un raport de control 
independente.

(32) Pentru a garanta că cheltuielile 
finanțate din bugetul Uniunii în orice 
exercițiu financiar sunt realizate în 
conformitate cu regulile aplicabile, ar 
trebui creat un cadru adecvat și simplu
pentru verificarea și acceptarea anuală a 
conturilor. În temeiul acestui cadru, 
organismele desemnate ar trebui să 
transmită Comisiei, referitor la programul 
operațional, o declarație de gestiune 
însoțită de conturile anuale certificate, un 
rezumat anual al rapoartelor de audit finale 
și al controalelor efectuate, precum și o 
opinie de audit și un raport de control 
independente.

Or. fr

Amendamentul 164
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 35



PE506.141v01-00 54/150 AM\928565RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Frecvența auditurilor operațiunilor ar 
trebui să fie proporțională cu nivelul 
sprijinului pus la dispoziție de Uniune prin 
intermediul fondului. În special, numărul 
auditurilor efectuate ar trebui să fie redus 
în cazul în care totalul cheltuielilor 
eligibile pentru o operațiune nu depășește 
100 000 EUR. Cu toate acestea, ar trebui să 
fie posibilă efectuarea de audituri în orice 
moment în cazul în care există dovezi de 
nereguli sau fraude sau ca parte a unui 
eșantion de audit. Pentru ca nivelul 
activității de audit desfășurate de către 
Comisie să fie proporțional cu riscul, 
Comisia ar trebui să-și poată reduce 
activitatea de audit în ceea ce privește 
programele operaționale în cazul în care nu 
există deficiențe semnificative sau în cazul 
în care autoritatea de audit este fiabilă. În 
plus, obiectul auditurilor ar trebui să țină 
cont pe deplin de obiectivul urmărit și de 
caracteristicile populațiilor vizate de fond.

(35) Frecvența auditurilor operațiunilor ar 
trebui să fie proporțională cu nivelul 
sprijinului pus la dispoziție de Uniune prin 
intermediul fondului. În special, numărul 
auditurilor efectuate ar trebui să fie redus 
în cazul în care totalul cheltuielilor 
eligibile pentru o operațiune nu depășește 
100 000 EUR. Cu toate acestea, ar trebui să 
fie posibilă efectuarea de audituri în orice 
moment în cazul în care există dovezi de 
nereguli sau fraude sau ca parte a unui 
eșantion de audit. Pentru ca nivelul 
activității de audit desfășurate de către 
Comisie să fie proporțional cu riscul, 
Comisia ar trebui să-și poată reduce 
activitatea de audit în ceea ce privește 
programele operaționale în cazul în care nu 
există deficiențe semnificative sau în cazul 
în care autoritatea de audit este fiabilă. În 
plus, obiectul auditurilor ar trebui să țină 
cont pe deplin de obiectivul urmărit, de 
caracteristicile populațiilor vizate de fond 
și de caracterul benevol al organismelor 
beneficiare ale fondului.

Or. fr

Amendamentul 165
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Dispozițiile prezentului regulament 
respectă drepturile fundamentale și sunt în 
acord cu principiile recunoscute în special 
în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, incluzând respectarea demnității 
umane și a vieții private și de familie, 
dreptul la protecția datelor cu caracter 
personal, drepturile copilului, drepturile 

(41) Dispozițiile prezentului regulament 
respectă drepturile fundamentale și sunt în 
acord cu principiile recunoscute în special 
în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, inclusiv respectarea demnității 
umane și a vieții private și de familie, 
dreptul la protecția datelor cu caracter 
personal, drepturile copilului, dreptul la 
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persoanelor în vârstă, egalitatea între 
bărbați și femei, precum și interzicerea 
discriminării. Prezentul regulament trebuie 
aplicat în conformitate cu aceste drepturi și 
principii.

asistență socială și la locuință, drepturile 
persoanelor în vârstă, egalitatea între 
bărbați și femei, precum și interzicerea 
discriminării. Prezentul regulament se 
aplică în conformitate cu aceste drepturi și 
principii.

Or. fr

Amendamentul 166
Elisabeth Morin-Chartier, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-
Schmid, Philippe Boulland

Propunere de regulament
Considerentul 41 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41a) În vederea evitării unei reduceri 
abrupte a ajutoarelor alimentare în cazul 
întârzierii punerii în aplicare a 
prezentului regulament până la începutul 
anului 2014, Comisia adoptă măsurile 
tranzitorii necesare pentru a garanta că 
persoanele dependente de ajutoarele 
acordate prin intermediul fondului nu se 
vor mai confrunta cu sărăcia alimentară.

Or. fr

Amendamentul 167
Frédéric Daerden

Propunere de regulament
Considerentul 42 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42a) Având în vedere data la care trebuie 
lansate cererile de oferte, termenele 
pentru adoptarea prezentului regulament 
și pregătirea programelor operaționale, ar 
trebui să se adopte norme care să permită 
în 2014 o tranziție lină în vederea evitării 



PE506.141v01-00 56/150 AM\928565RO.doc

RO

unei întreruperi a aprovizionării cu 
produse alimentare.

Or. fr

Amendamentul 168
Marije Cornelissen

Propunere de regulament
Considerentul 42 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42a) Se asigură că fondul completează 
programele și acțiunile finanțate în cadrul 
FSE și că este coordonat cât mai mult 
posibil cu FSE. Ar trebui să se evite 
stabilirea unor structuri paralele în lupta 
pentru combaterea sărăciei, întrucât s-ar 
crește astfel povara administrativă, iar 
coordonarea și sinergiile ar deveni 
dificile.

Or. en

Amendamentul 169
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prin prezentul regulament este înființat 
Fondul european de ajutor pentru cele mai 
defavorizate persoane (denumit în 
continuare „fondul”) pentru perioada 
cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 
decembrie 2020 și sunt stabilite obiectivele 
fondului, domeniul de aplicare al 
sprijinului, resursele financiare disponibile 
și criteriile de alocare a acestora, precum și 
regulile necesare pentru a se asigura 
eficacitatea fondului.

(1) Prin prezentul regulament este înființat 
Fondul european de ajutor alimentar
pentru cele mai defavorizate persoane 
(denumit în continuare „fondul”) pentru 
perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 
31 decembrie 2020 și sunt stabilite 
obiectivele fondului, domeniul de aplicare 
al sprijinului, resursele financiare 
disponibile și criteriile de alocare a 
acestora, precum și regulile necesare 
pentru a se asigura eficacitatea fondului. 
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Până în 2020 se vor adopta măsuri la 
nivel național în ceea ce privește ajutorul 
alimentar, în cazul în care acest proiect va 
trebui continuat.

Or. fi

Amendamentul 170
Sylvie Guillaume

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prin prezentul regulament este înființat 
Fondul european de ajutor pentru cele mai 
defavorizate persoane (denumit în 
continuare „fondul”) pentru perioada 
cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 
decembrie 2020 și sunt stabilite obiectivele 
fondului, domeniul de aplicare al 
sprijinului, resursele financiare disponibile 
și criteriile de alocare a acestora, precum și 
regulile necesare pentru a se asigura 
eficacitatea fondului.

(1) Prin prezentul regulament este înființat 
Fondul european de ajutor alimentar 
pentru persoanele defavorizate (denumit în 
continuare „fondul”) pentru perioada 
cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 
decembrie 2020 și sunt stabilite obiectivele 
fondului, domeniul de aplicare al 
sprijinului, resursele financiare disponibile 
și criteriile de alocare a acestora, precum și 
regulile necesare pentru a se asigura 
eficacitatea fondului.

Or. fr

Amendamentul 171
Marije Cornelissen

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prin prezentul regulament este înființat 
Fondul european de ajutor pentru cele mai 
defavorizate persoane (denumit în 
continuare „fondul”) pentru perioada 
cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 
decembrie 2020 și sunt stabilite obiectivele 
fondului, domeniul de aplicare al 

(1) Prin prezentul regulament este înființat 
Fondul european de ajutor pentru cele mai 
defavorizate persoane (denumit în 
continuare „fondul”) pentru perioada 
cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 
decembrie 2020 și sunt stabilite obiectivele 
fondului, domeniul de aplicare al 
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sprijinului, resursele financiare disponibile 
și criteriile de alocare a acestora, precum și 
regulile necesare pentru a se asigura 
eficacitatea fondului.

sprijinului, resursele financiare disponibile 
și criteriile de alocare a acestora, precum și 
regulile necesare pentru a se asigura 
eficacitatea fondului.

Obiectivul fondului este de a sprijini 
coeziunea socială și de a contribui la 
obiectivul Strategiei Europa 2020 privind 
combaterea sărăciei, susținând un 
domeniu de aplicare extins al FSE pentru 
o abordare cuprinzătoare în ceea ce 
privește combaterea sărăciei, în special în 
temeiul articolului 3 din Regulamentul 
privind FSE.

Or. en

Amendamentul 172
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prin prezentul regulament este înființat 
Fondul european de ajutor pentru cele mai 
defavorizate persoane (denumit în 
continuare „fondul”) pentru perioada 
cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 
31 decembrie 2020 și sunt stabilite
obiectivele fondului, domeniul de aplicare 
al sprijinului, resursele financiare 
disponibile și criteriile de alocare a 
acestora, precum și regulile necesare 
pentru a se asigura eficacitatea fondului.

(1) Prin prezentul regulament este înființat 
Fondul european de ajutor pentru cele mai 
defavorizate persoane (denumit în 
continuare „fondul”) pentru perioada 
cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 
31 decembrie 2020, destinat statelor 
membre care au dificultăți bugetare 
temporare, dat fiind că este vorba despre 
statele membre care se confruntă cel mai 
mult cu sărăcia. Prezentul regulament 
stabilește obiectivele fondului, domeniul 
de aplicare al sprijinului, resursele 
financiare disponibile și criteriile de 
alocare a acestora, precum și regulile 
necesare pentru a se asigura eficacitatea 
fondului.

Or. nl
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Amendamentul 173
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prin prezentul regulament este înființat 
Fondul european de ajutor pentru cele mai 
defavorizate persoane (denumit în 
continuare „fondul”) pentru perioada 
cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 
decembrie 2020 și sunt stabilite obiectivele 
fondului, domeniul de aplicare al 
sprijinului, resursele financiare disponibile 
și criteriile de alocare a acestora, precum și 
regulile necesare pentru a se asigura 
eficacitatea fondului.

(1) Prin prezentul regulament este înființat 
Fondul european de ajutor pentru cele mai 
defavorizate persoane (denumit în 
continuare „fondul”) pentru perioada 
cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 
decembrie 2020 și sunt stabilite obiectivele 
fondului, domeniul de aplicare al 
sprijinului, resursele financiare disponibile 
și criteriile de alocare a acestora, precum și 
regulile necesare pentru a se asigura 
eficacitatea și simplitatea fondului.

Or. fr

Amendamentul 174
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prin prezentul regulament este înființat 
Fondul european de ajutor pentru cele mai 
defavorizate persoane (denumit în 
continuare „fondul”) pentru perioada 
cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 
decembrie 2020 și sunt stabilite obiectivele 
fondului, domeniul de aplicare al 
sprijinului, resursele financiare disponibile 
și criteriile de alocare a acestora, precum și 
regulile necesare pentru a se asigura 
eficacitatea fondului.

(1) Prin prezentul regulament este înființat 
Fondul european de ajutor pentru cele mai 
defavorizate persoane (denumit în 
continuare „fondul”) pentru perioada 
cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 
decembrie 2020 și sunt stabilite obiectivele 
fondului, domeniul de aplicare al 
sprijinului, resursele financiare disponibile 
și criteriile de alocare a acestora, precum și 
regulile necesare pentru a se asigura 
eficacitatea și simplitatea fondului.

Or. fr
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Amendamentul 175
Sylvie Guillaume

Propunere de regulament
Articolul 2 – 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. „persoane defavorizate” 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;

Or. fr

Amendamentul 176
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 2 – 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 și 
nediscriminatorii adoptate de către 
autoritățile naționale competente în strânsă 
cooperare cu organizațiile partenere și care 
sunt aprobate de către autoritățile 
competente respective;

Or. fr
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Amendamentul 177
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de regulament
Articolul 2 – 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 în 
colaborare cu organizațiile partenere și 
care sunt aprobate de către autoritățile 
competente respective;

Or. es

Amendamentul 178
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Propunere de regulament
Articolul 2 – 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 definite de 
către autoritățile naționale competente în 
cooperare cu autoritățile regionale sau 
locale competente și cu organizațiile 
partenere și care sunt aprobate de către 
autoritățile competente respective;

Or. es
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Justificare

În conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană.

Amendamentul 179
Csaba Őry

Propunere de regulament
Articolul 2 – 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 
care sunt definite de organizațiile partenere 
în funcție de criteriile adoptate de 
autoritățile naționale competente și care 
sunt aprobate de către autoritățile 
competente respective;

Or. en

Amendamentul 180
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 2 – 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 

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 definite de 
către autoritățile naționale competente în 
cooperare cu organizațiile partenere și care 
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partenere și care sunt aprobate de către 
autoritățile competente respective;

sunt aprobate de către autoritățile 
competente respective; îndeosebi 
organizațiile naționale, regionale sau 
locale care distribuie deja produse 
alimentare celor mai defavorizate 
persoane sau care acordă ajutor 
persoanelor fără adăpost și persoanelor 
care se confruntă cu sărăcia sau cu 
excluziunea socială;

Or. fr

Amendamentul 181
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – 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 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. fi

Amendamentul 182
Csaba Őry

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – 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 

2. „organizații partenere” înseamnă 
organisme publice sau organizații non-
profit care livrează alimentele sau bunurile 
direct către cele mai defavorizate persoane 



PE506.141v01-00 64/150 AM\928565RO.doc

RO

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);

și ale căror operațiuni au fost selectate de 
către autoritatea de management în 
conformitate cu articolul 29 alineatul (3) 
litera (b);

Or. en

Amendamentul 183
Sylvie Guillaume

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – 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 nonprofit 
care livrează alimentele direct sau prin 
intermediul altor organizații partenere către 
persoanele defavorizate și ale căror 
operațiuni au fost selectate de către 
autoritatea de management în conformitate 
cu articolul 29 alineatul (3) litera (b);

Or. fr

Amendamentul 184
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – 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 

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 
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29 alineatul (3) litera (b); articolul 29 alineatul (3) litera (b);

Or. es

Amendamentul 185
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – 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/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);

Or. fr

Amendamentul 186
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. „stat membru” înseamnă un stat 
membru care participă la acest fond;

Or. en

Amendamentul 187
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
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Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. „beneficiar” înseamnă un organism 
public sau privat responsabil de inițierea 
sau de inițierea și implementarea 
operațiunilor;

6. „beneficiar” înseamnă un organism 
public sau o asociație nonprofit
responsabilă de inițierea sau de inițierea și 
implementarea operațiunilor;

Or. fr

Amendamentul 188
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 2 – 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 și/sau care beneficiază de 
măsurile auxiliare;

Or. fi

Amendamentul 189
Frédéric Daerden

Propunere de regulament
Articolul 2 – 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 persoanele
defavorizate care primesc alimente sau 
bunuri și/sau care beneficiază de măsurile 
auxiliare și este definit de statele membre 
în funcție de realitățile naționale ale 
acestora;

Or. fr
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Amendamentul 190
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 2 – 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 persoanele
defavorizate - adică persoanele-victime ale 
deprivărilor alimentare și/sau materiale, 
fără discriminare – care primesc alimente 
sau bunuri și/sau care beneficiază de 
măsurile auxiliare;

Or. fr

Amendamentul 191
Sylvie Guillaume

Propunere de regulament
Articolul 2 – 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 persoanele 
defavorizate care primesc alimente și/sau 
care beneficiază de măsurile auxiliare;

Or. fr

Amendamentul 192
Emer Costello

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7 – subpunctul i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) „măsuri auxiliare” înseamnă măsuri 
care nu se limitează la distribuirea de 
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alimente și bunuri, urmărind să le 
permită destinatarilor finali să depășească 
situațiile de excluziune socială și să își 
îmbunătățească condițiile de trai, cu 
scopul de a le permite să ducă o viață 
autonomă și independentă și de a elimina 
urgențele sociale într-un mod mai 
responsabil și mai durabil;

Or. en

Amendamentul 193
Niccolò Rinaldi, Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7 – subpunctul i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) „măsuri auxiliare” înseamnă măsuri 
care nu se limitează la distribuirea de 
alimente și bunuri, urmărind să elimine 
urgențele sociale într-un mod mai 
responsabil și mai durabil;

Or. en

Amendamentul 194
Marije Cornelissen

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. „autorități de gestionare, control și 
audit” înseamnă autoritățile de 
gestionare, control și audit din cadrul 
Fondului social european;

Or. en
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Amendamentul 195
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. „organism intermediar” înseamnă orice 
organism public sau privat care acționează 
sub responsabilitatea unei autorități de 
management sau de certificare sau care 
îndeplinește sarcini în numele unei astfel 
de autorități în raport cu operațiunile 
implementate de beneficiari;

9. „organism intermediar” înseamnă orice 
organism public sau asociație nonprofit
care acționează sub responsabilitatea unei 
autorități de management sau de certificare 
sau care îndeplinește sarcini în numele unei 
astfel de autorități în raport cu operațiunile 
implementate de beneficiari;

Or. fr

Amendamentul 196
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

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 
ajutor alimentar celor mai defavorizate 
persoane. Acest obiectiv este măsurat prin 
numărul de persoane care primesc asistență 
din fond. Fondul contribuie la atingerea 
obiectivului specific de a reduce risipa de 
produse alimentare și efectele negative 
asupra climatului.

Or. fi
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Amendamentul 197
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

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. 
Furnizând asistență nefinanciară celor 
mai defavorizate persoane, fondul 
contribuie la realizarea obiectivului de 
eradicare a deprivării alimentare în 
cadrul Uniunii. Acest obiectiv este 
măsurat prin numărul de persoane care 
primesc asistență din fond.

Or. fr

Amendamentul 198
Marije Cornelissen

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

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 

Fondul promovează coeziunea socială, 
consolidarea incluziunii sociale și 
combaterea sărăciei 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 și eradica cele mai grave forme de 
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defavorizate persoane. Acest obiectiv este 
măsurat prin numărul de persoane care 
primesc asistență din fond.

sărăcie din Uniune prin furnizarea de 
asistență nefinanciară celor mai 
defavorizate persoane și cu ajutorul 
lanțurilor locale și regionale de 
aprovizionare cu alimente care le 
distribuie celor mai defavorizate persoane 
alimente nutritive, sănătoase și de calitate, 
punând accentul pe produsele proaspete și 
sezoniere.
Acest obiectiv este măsurat prin numărul 
de persoane care primesc asistență din 
fond, prin evaluarea calitativă și 
cantitativă a progreselor structurale 
înregistrate în urma asistenței primite 
pentru beneficiarii finali și prin utilizarea 
rețelelor locale și regionale de 
aprovizionare cu alimente.

Or. en

Amendamentul 199
Sylvie Guillaume

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

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 persoanelor
defavorizate. Acest obiectiv este măsurat 
prin numărul de persoane care primesc 
asistență din fond.

Or. fr
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Amendamentul 200
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

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, în special 
deprivarea alimentară, prin furnizarea de 
asistență nefinanciară celor mai 
defavorizate persoane. Acest obiectiv este 
măsurat prin numărul de persoane care 
primesc asistență din fond.

Or. es

Amendamentul 201
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

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 

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 
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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.

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 lanțurile locale și regionale 
de producție și distribuție de alimente în 
beneficiul celor mai defavorizate 
persoane, luând în considerare piramida 
alimentară.

Or. es

Justificare

În conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană.

Amendamentul 202
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

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, prin donații sau 
măsuri auxiliare sau de asistență pentru a 
le ajuta pe aceste persoane să scape de 
sărăcie pe termen lung. Acest obiectiv este 
măsurat prin numărul de persoane care 
primesc asistență din fond.

Or. fr
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Amendamentul 203
Csaba Őry, Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

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 și 
oferindu-le acestora o perspectivă umană. 
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.

Or. en

Amendamentul 204
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

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 reduce programele naționale, 
durabile și pe termen lung de eradicare a 
sărăciei și pentru incluziune socială, care 
rămân în continuare în sarcina statelor 
membre.
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Or. en

Justificare

Statele membre trebuie să pună în continuare în aplicare proiecte durabile, pe termen lung, 
în vederea eradicării sărăciei, a deprivării și a excluziunii sociale. Această responsabilitate 
nu poate fi în niciun caz înlocuită sau redusă prin utilizarea resurselor din fondul european.

Amendamentul 205
Sylvie Guillaume

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 sunt distribuite 
persoanelor defavorizate.

Or. fr

Amendamentul 206
Sari Essayah

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 sunt distribuite 
celor mai defavorizate persoane prin 
intermediul organizațiilor partenere 
selectate de statele membre.

Or. fi
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Amendamentul 207
Minodora Cliveti

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 persoanelor fără adăpost sau al copiilor 
sunt distribuite celor mai defavorizate 
persoane prin intermediul organizațiilor 
partenere selectate de statele membre și 
prin implicarea autorităților locale și 
regionale.

Or. en

Amendamentul 208
Frédéric Daerden

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 beneficiarilor finali sunt distribuite 
celor mai defavorizate persoane prin 
intermediul organizațiilor partenere 
selectate de statele membre.

Or. fr

Amendamentul 209
Ria Oomen-Ruijten



AM\928565RO.doc 77/150 PE506.141v01-00

RO

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 poate sprijini programe 
naționale și poate fi utilizat pentru produse 
alimentare și bunuri de consum de bază 
destinate uzului personal al persoanelor 
fără adăpost sau al copiilor, acestea fiind 
distribuite celor mai defavorizate persoane 
prin intermediul organizațiilor partenere 
selectate de statele membre.

Or. nl

Amendamentul 210
Marije Cornelissen

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 poate sprijini, la solicitarea 
unui stat membru, programe naționale prin 
care produse alimentare de calitate 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.

Or. en

Amendamentul 211
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1
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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 celor mai defavorizate persoane sunt 
distribuite celor mai defavorizate persoane 
prin intermediul organizațiilor partenere 
selectate de statele membre.

Or. es

Amendamentul 212
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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 persoanelor defavorizate, cum ar fi, de 
exemplu, persoanele fără adăpost, copiii și 
persoanele în vârstă, sunt distribuite celor 
mai defavorizate persoane prin intermediul 
organizațiilor partenere selectate de statele 
membre.

Or. fr

Amendamentul 213
Rachida Dati

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 

(1) Fondul sprijină programe naționale 
care, prin intermediul organizațiilor 
partenere selectate de statele membre, 
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al persoanelor fără adăpost sau al copiilor 
sunt distribuite celor mai defavorizate 
persoane prin intermediul organizațiilor 
partenere selectate de statele membre.

distribuie celor mai defavorizate persoane 
în primul rând produse alimentare, 
precum și bunuri de consum de bază 
destinate uzului personal al persoanelor 
fără adăpost sau al copiilor.

Or. fr

Justificare

Furnizarea de produse alimentare și de bunuri de bază trebuie să constituie o prioritate în 
fața celorlalte acțiuni, pentru a garanta că cei aproape 43 de milioane de europeni care nu 
pot avea acces la alimente adecvate sau suficiente pot beneficia cel puțin de minimul necesar 
pentru subzistență.

Amendamentul 214
Csaba Őry

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 
sunt distribuite celor mai defavorizate 
persoane prin intermediul organizațiilor 
partenere care iau parte la măsurile de 
reintegrare în societate selectate de statele 
membre.

Or. en

Amendamentul 215
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fondul sprijină programe naționale prin (1) Fondul sprijină programe naționale prin 
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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.

care produse alimentare și bunuri de 
consum de bază destinate uzului personal 
al celor mai defavorizate persoane sunt
distribuite celor mai defavorizate persoane 
prin intermediul organizațiilor partenere 
selectate de statele membre.

Or. fr

Amendamentul 216
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

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 programele naționale 
care distribuie produse alimentare 
sănătoase celor mai defavorizate persoane, 
precum și bunuri de consum de bază 
destinate uzului lor personal.

Or. fr

Amendamentul 217
Kinga Göncz

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Fondul acoperă și furnizarea de 
produse alimentare pentru copiii care 
provin din medii defavorizate, în timpul 
vacanțelor de vară, atunci când nu li se 
oferă la școală mesele zilnice.

Or. en
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Amendamentul 218
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fondul poate sprijini măsuri auxiliare, 
completând furnizarea de alimente și 
bunuri, contribuind la incluziunea socială 
a celor mai defavorizate persoane.

(2) Fondul poate sprijini măsuri auxiliare, 
completând furnizarea de alimente, 
contribuind la incluziunea socială a celor 
mai defavorizate persoane.

Or. fi

Amendamentul 219
Minodora Cliveti

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fondul poate sprijini măsuri auxiliare, 
completând furnizarea de alimente și 
bunuri, contribuind la incluziunea socială a 
celor mai defavorizate persoane.

(2) Fondul poate sprijini măsuri auxiliare, 
completând furnizarea de alimente și 
bunuri, contribuind la incluziunea socială a 
celor mai defavorizate persoane, în special 
a femeilor în vârstă din zonele rurale, a 
femeilor din minoritatea romă, a femeilor 
care au familii în întreținere și a femeilor 
cu vârste peste 45 de ani.

Or. en

Amendamentul 220
Kinga Göncz

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fondul poate sprijini măsuri auxiliare, (2) Fondul poate sprijini măsuri auxiliare, 
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completând furnizarea de alimente și 
bunuri, contribuind la incluziunea socială a 
celor mai defavorizate persoane.

completând furnizarea de alimente și 
bunuri, contribuind la incluziunea socială a 
celor mai defavorizate persoane. Cu toate 
acestea, toate măsurile auxiliare posibile 
ar trebui să fie realizate în strânsă 
coordonare cu proiectele din cadrul 
Fondului social european, având în 
vedere că pentru acest fond a fost alocată 
o sumă limitată de bani, în timp ce 
aproximativ 40 de milioane de persoane 
suferă de deprivare materială severă.

Or. en

Amendamentul 221
Marije Cornelissen

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fondul poate sprijini măsuri auxiliare, 
completând furnizarea de alimente și 
bunuri, contribuind la incluziunea socială 
a celor mai defavorizate persoane.

(2) Fondul poate, la solicitarea unui stat 
membru, să sprijine măsuri care să 
contribuie la incluziunea socială a celor 
mai defavorizate persoane și la reducerea 
dependenței viitoare a acestora de 
ajutorul la care se face referire la 
alineatul 1.

Or. en

Amendamentul 222
Sylvie Guillaume

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fondul poate sprijini măsuri auxiliare, 
completând furnizarea de alimente și 
bunuri, contribuind la incluziunea socială 
a celor mai defavorizate persoane.

(2) Fondul poate sprijini măsuri auxiliare, 
completând furnizarea de alimente, 
contribuind la incluziunea socială a 
persoanelor defavorizate.
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Or. fr

Amendamentul 223
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fondul poate sprijini măsuri auxiliare, 
completând furnizarea de alimente și 
bunuri, contribuind la incluziunea socială a 
celor mai defavorizate persoane.

(2) Fondul poate sprijini măsuri auxiliare, 
completând, în principal, furnizarea de 
alimente și bunuri, contribuind la 
incluziunea socială a celor mai 
defavorizate persoane; de asemenea, 
acesta ar trebui să încurajeze colaborarea 
cu organizațiile care se axează pe 
eradicarea sărăciei și pe reintegrarea 
socială pe termen lung.

Or. en

Justificare

Fondul este simbolic și, prin urmare, trebuie să se axeze, în principal, pe ajutorul alimentar. 
Furnizarea ajutorului alimentar de urgență este diferită de activitatea întreprinsă de 
organizațiile care se ocupă cu eradicarea sărăciei pe termen lung, activitate care necesită 
uneori pregătire și/sau calificări speciale. Cu toate acestea, asociațiile de acest gen pot 
profita de disponibilitatea stocurilor alimentare și ar putea exista modalități în care diferite 
organizații având diferite roluri să poată conlucra pentru a spori impactul pe care îl au.

Amendamentul 224
Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fondul poate sprijini măsuri auxiliare, 
completând furnizarea de alimente și 
bunuri, contribuind la incluziunea socială a 

(2) Fondul poate sprijini măsuri auxiliare, 
completând furnizarea de alimente și 
bunuri, contribuind la incluziunea socială a 
celor mai defavorizate persoane. Totuși, 
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celor mai defavorizate persoane. furnizarea de alimente și bunuri de bază 
trebuie să rămână prioritară.

Or. fr

Justificare

Furnizarea de produse alimentare și de bunuri de bază trebuie să constituie o prioritate în 
fața celorlalte acțiuni, pentru a garanta că cei aproape 43 de milioane de europeni care nu 
pot avea acces la alimente adecvate sau suficiente pot beneficia cel puțin de minimul necesar 
pentru subzistență.

Amendamentul 225
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fondul poate sprijini măsuri auxiliare, 
completând furnizarea de alimente și 
bunuri, contribuind la incluziunea socială a 
celor mai defavorizate persoane.

(2) Fondul poate sprijini, prin intermediul 
organizațiilor partenere, măsuri auxiliare, 
completând furnizarea de alimente și 
bunuri, contribuind la incluziunea socială 
și la îmbunătățirea calității vieții celor mai 
defavorizate persoane și/sau vizând 
protejarea demnității lor umane.

Or. fr

Amendamentul 226
Marije Cornelissen

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) La solicitarea unui stat membru, 
fondul poate oferi beneficiarilor asistență 
și/sau echipamente pentru ca aceștia să 
poată utiliza mai mult și mai eficient 
lanțurile locale de aprovizionare cu 
alimente, sporind și diversificând 
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distribuția de alimente pentru persoanele 
cele mai defavorizate și prevenind astfel și 
risipa de alimente.

Or. en

Amendamentul 227
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Fondul poate oferi beneficiarilor
asistență pentru ca aceștia să utilizeze mai 
mult lanțurile locale de aprovizionare, 
prevenind astfel risipa de alimente.

Or. en

Amendamentul 228
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fondul promovează învățarea 
reciprocă, colaborarea în rețea și difuzarea 
bunelor practici în domeniul asistenței 
nefinanciare acordate celor mai 
defavorizate persoane.

(3) Fondul promovează învățarea 
reciprocă, colaborarea în rețea și difuzarea 
bunelor practici legate de ajutorul 
alimentar acordat celor mai defavorizate 
persoane.

Or. fi

Amendamentul 229
Sylvie Guillaume

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fondul promovează învățarea 
reciprocă, colaborarea în rețea și difuzarea 
bunelor practici în domeniul asistenței 
nefinanciare acordate celor mai 
defavorizate persoane.

(3) Fondul promovează învățarea 
reciprocă, colaborarea în rețea și difuzarea 
bunelor practici în domeniul asistenței 
nefinanciare acordate persoanelor
defavorizate.

Or. fr

Amendamentul 230
Marije Cornelissen

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fondul promovează învățarea 
reciprocă, colaborarea în rețea și difuzarea 
bunelor practici în domeniul asistenței 
nefinanciare acordate celor mai 
defavorizate persoane.

(3) Fondul promovează învățarea 
reciprocă, colaborarea în rețea și difuzarea 
bunelor practici în domeniul asistenței 
nefinanciare acordate celor mai 
defavorizate persoane și între beneficiarii 
care utilizează fondul și organizațiile non-
profit având aceleași obiective, dar care 
nu utilizează fondul și/sau alt tip de 
finanțare publică.

Or. en

Amendamentul 231
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fondul promovează învățarea 
reciprocă, colaborarea în rețea și difuzarea 
bunelor practici în domeniul asistenței 
nefinanciare acordate celor mai 
defavorizate persoane.

(3) Fondul promovează, la nivel european, 
învățarea reciprocă, colaborarea în rețea și 
difuzarea bunelor practici în domeniul 
asistenței nefinanciare acordate celor mai 
defavorizate persoane.
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Or. fr

Amendamentul 232
Frédéric Daerden

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Fondul pune în aplicare toate 
măsurile necesare pentru susținerea 
inițiativelor adoptate la nivel local în 
vederea combaterii risipei alimentare 
(precum impunerea, drept condiție pentru
obținerea autorizației de exploatare, a 
obligativității de a livra băncilor de 
alimente produsele de consum nevândute 
din supermarketuri), precum și a sărăciei 
și a excluziunii.

Or. fr

Amendamentul 233
Marije Cornelissen

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre pot alege să utilizeze 
numai obiectivele de la alineatele (2), (2a) 
nou sau (3). Statele membre care 
utilizează obiectivul de la alineatul (1) 
sunt obligate să le folosească și pe cele de 
la alineatele (2a) și (3).

Or. en

Amendamentul 234
Ria Oomen-Ruijten
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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 
participante 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.

Or. nl

Amendamentul 235
Marije Cornelissen

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 
care aleg să participe la program 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.

Or. en

Amendamentul 236
Maria do Céu Patrão Neves
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prin urmare, se recomandă ca 
destinatarii prezentului fond să poată 
avea acces la programele privind locurile 
de muncă asistate și/sau de formare 
profesională, de exemplu prin intermediul 
Fondului social european, astfel încât să 
poată dobândi mai multe calificări pentru 
a avea acces pe piața muncii, în vederea 
promovării active a incluziunii lor sociale.

Or. pt

Amendamentul 237
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Fondul nu este utilizat pentru a 
înlocui responsabilitățile autorităților din 
statele membre, ci pentru a completa 
strategiile naționale în vederea eradicării 
sărăciei și excluziunii sociale, în special 
prin prevederea unor programe durabile, 
pe termen lung, care au mai mult un scop 
de reintegrare socială decât de atenuare a 
deprivării alimentare și a nevoilor 
materiale imediate.

Or. en

Justificare

Statele membre trebuie să pună în continuare în aplicare proiecte durabile, pe termen lung, 
în vederea eradicării sărăciei, a deprivării și a excluziunii sociale. Această responsabilitate 
nu poate fi în niciun caz înlocuită sau redusă prin utilizarea resurselor din fondul european.
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Amendamentul 238
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Sprijinul acordat din fond este 
implementat de Comisie în strânsă 
cooperare cu statele membre.

(3) Sprijinul acordat din fond este 
implementat de Comisie în strânsă 
cooperare cu statele membre, în 
colaborare cu organizațiile societății civile 
implicate.

Or. es

Amendamentul 239
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Sprijinul acordat din fond este 
implementat de Comisie în strânsă 
cooperare cu statele membre.

(3) Sprijinul acordat din fond se acordă în 
baza unei strânse cooperări între Comisie 
și statele membre, autoritățile regionale și 
locale competente, precum și organismele 
reprezentative ale societății civile și 
organizațiile partenere.

Or. es

Justificare

În conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană.

Amendamentul 240
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
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Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre și organismele 
desemnate de acestea construiesc 
parteneriate cu companiile din întregul 
lanț alimentar pentru a crea programe ce 
vor permite companiilor din industria 
alimentară să reducă deșeurile alimentare 
și să pună în aplicare programe 
corporative și de responsabilitate socială, 
iar asociațiilor care se ocupă de cele mai 
defavorizate persoane din Europa să 
obțină acces la resurse alimentare.

Or. en

Justificare

Supermarketurile și lanțul de distribuție a alimentelor irosesc multe alimente care sunt 
perfect comestibile și le trimit la depozitele de deșeuri. Acest lucru este costisitor pentru 
companii, dăunător pentru mediu și produce deșeuri inutile. În schimb, companiile ar trebui 
să doneze aceste alimente asociațiilor care se ocupă de persoanele cele mai defavorizate din 
Europa. Astfel se creează o imagine bună a companiei, se oferă asociațiilor resurse 
valoroase și se reduce cantitatea de deșeuri inutile.

Amendamentul 241
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre și organismele 
desemnate de ele în scopul respectiv sunt 
responsabile de implementarea 
programelor operaționale și de îndeplinirea 
sarcinilor lor în temeiul prezentului 
regulament în conformitate cu cadrul 
instituțional, juridic și financiar al statului 

(4) Statele membre și organismele 
desemnate de ele în scopul respectiv, sau, 
dacă este cazul, autoritățile regionale 
competente, sunt responsabile de 
implementarea programelor operaționale și 
de îndeplinirea sarcinilor lor în temeiul 
prezentului regulament în conformitate cu 
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membru și sub rezerva conformării la 
dispozițiile prezentului regulament.

cadrul instituțional, juridic și financiar al 
statului membru și sub rezerva conformării 
la dispozițiile prezentului regulament.

Or. es

Amendamentul 242
Danuta Jazłowiecka

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În conformitate cu responsabilitățile lor 
respective, Comisia și statele membre 
asigură coordonarea cu Fondul social 
european, precum și cu alte politici și 
instrumente ale Uniunii

(6) În conformitate cu responsabilitățile lor 
respective, Comisia și statele membre 
asigură coordonarea cu Fondul social 
european, precum și cu alte politici și 
instrumente ale Uniunii, pentru a evita 
totodată orice risc de dublă finanțare.

Or. pl

Amendamentul 243
Emer Costello

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Comisa și statele membre asigură 
eficacitatea fondului, în special prin 
monitorizare, raportare și evaluare.

(8) Comisia și statele membre asigură 
eficacitatea fondului, în special prin 
monitorizare, raportare și evaluare și prin 
consultarea strânsă și frecventă a 
autorităților locale și regionale și a 
organizațiilor partenere, punând în 
aplicare măsurile fondului în evaluarea 
impactului.

Or. en
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Amendamentul 244
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Comisa și statele membre asigură 
eficacitatea fondului, în special prin 
monitorizare, raportare și evaluare.

(8) Comisia și statele membre asigură 
eficacitatea fondului, în special prin 
monitorizare, raportare și evaluare și prin 
consultarea strânsă și frecventă a 
autorităților locale și regionale și a 
organizațiilor partenere, punând în 
aplicare măsurile fondului în evaluarea 
impactului.

Or. en

Amendamentul 245
Csaba Őry, Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Comisa și statele membre își 
îndeplinesc rolurile lor în legătură cu 
fondul, urmărind reducerea sarcinii 
administrative a beneficiarilor.

(9) Comisia și statele membre își 
îndeplinesc rolurile lor în legătură cu 
fondul, urmărind reducerea sarcinii 
administrative a beneficiarilor și
structurile administrative ale FSE pot fi 
utilizate.

Or. en

Amendamentul 246
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Comisia și statele membre își 
îndeplinesc rolurile lor în legătură cu 
fondul, urmărind reducerea sarcinii 
administrative a beneficiarilor.

(9) Comisia și statele membre asigură 
eficacitatea fondului, în special prin 
monitorizare, raportare și evaluare. 
Acestea se asigură, de asemenea, de 
punerea sa în aplicare fără dificultate de 
către organizațiile partenere și 
beneficiari.

Or. fr

Amendamentul 247
Csaba Őry

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Comisia și statele membre asigură 
promovarea egalității între femei și bărbați 
și a integrării perspectivei de gen în cursul 
diferitelor etape ale implementării 
fondului. Comisia și statele membre iau 
măsurile adecvate pentru prevenirea 
oricărei discriminări bazate pe sex, rasă sau 
origine etnică, religie sau credință, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală, în 
cadrul obținerii accesului la fond.

(10) Comisia și statele membre asigură 
promovarea egalității între femei și bărbați 
și a integrării perspectivei de gen în ceea 
ce privește măsurile auxiliare ale 
fondului. Comisia și statele membre iau 
măsurile adecvate pentru prevenirea 
oricărei discriminări bazate pe sex, rasă sau 
origine etnică, religie sau credință, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală, în 
cadrul obținerii accesului la fond.

Or. en

Amendamentul 248
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Comisia și statele membre asigură (10) Comisia și statele membre se 
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promovarea egalității între femei și bărbați 
și a integrării perspectivei de gen în cursul 
diferitelor etape ale implementării 
fondului. Comisia și statele membre iau 
măsurile adecvate pentru prevenirea 
oricărei discriminări bazate pe sex, rasă sau 
origine etnică, religie sau credință, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală, în 
cadrul obținerii accesului la fond.

angajează să promoveze egalitatea între 
femei și bărbați și integrarea perspectivei 
de gen în cursul diferitelor etape ale 
implementării fondului. Comisia și statele 
membre iau măsurile adecvate pentru 
prevenirea oricărei discriminări bazate pe 
sex, rasă sau origine etnică, religie sau 
credință, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală, în cadrul obținerii accesului la 
fond.

Or. es

Amendamentul 249
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Comisia și statele membre iau 
măsurile adecvate pentru prevenirea 
oricărei discriminări bazate pe sex, rasă 
sau origine etnică, religie sau credință, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală, în 
cadrul obținerii accesului la fond.

Or. es

Justificare

Se consideră necesară separarea alineatului (10) în două alineate, deoarece este vorba de 
două categorii diferite de analiză și se recomandă o distincție clară în acest sens.

Amendamentul 250
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 11
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Operațiunile finanțate din fond sunt 
conforme cu legislația Uniunii și cu 
legislația națională aplicabile. În special, 
fondul poate fi utilizat pentru a sprijini 
numai distribuirea de alimente sau bunuri
care sunt în conformitate cu legislația 
Uniunii privind siguranța produselor de 
consum.

(11) Operațiunile finanțate din fond sunt 
conforme cu legislația Uniunii și cu 
legislația națională aplicabile. În special, 
fondul poate fi utilizat pentru a sprijini 
numai distribuirea de alimente care sunt în 
conformitate cu legislația Uniunii privind 
siguranța alimentară.

Or. fi

Amendamentul 251
Sylvie Guillaume

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Operațiunile finanțate din fond sunt 
conforme cu legislația Uniunii și cu 
legislația națională aplicabile. În special, 
fondul poate fi utilizat pentru a sprijini 
numai distribuirea de alimente sau bunuri
care sunt în conformitate cu legislația 
Uniunii privind siguranța produselor de 
consum.

(11) Operațiunile finanțate din fond sunt 
conforme cu legislația Uniunii și cu 
legislația națională aplicabile. În special, 
fondul poate fi utilizat pentru a sprijini 
numai distribuirea de alimente care sunt în 
conformitate cu legislația Uniunii privind 
siguranța produselor de consum.

Or. fr

Amendamentul 252
Marije Cornelissen

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Operațiunile finanțate din fond sunt 
conforme cu legislația Uniunii și cu 
legislația națională aplicabile. În special, 

(11) Operațiunile finanțate din fond sunt 
conforme cu legislația Uniunii și cu 
legislația națională aplicabile. În special, 
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fondul poate fi utilizat pentru a sprijini 
numai distribuirea de alimente sau bunuri 
care sunt în conformitate cu legislația 
Uniunii privind siguranța produselor de 
consum.

fondul poate fi utilizat pentru a sprijini 
numai distribuirea de alimente sau bunuri 
care sunt în conformitate cu legislația 
Uniunii privind siguranța produselor de 
consum și care contribuie la un regim 
alimentar sănătos.

Or. en

Amendamentul 253
Sari Essayah

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, 
dacă e cazul, pentru bunuri, iau în 
considerare și aspectele de climă și mediu, 
în special pentru a se reduce risipa de 
alimente.

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

Or. fi

Amendamentul 254
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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, 
dacă e cazul, pentru bunuri, iau în 
considerare și aspectele de climă și mediu, 
în special pentru a reduce risipa de 
alimente.

(12) Statele membre și beneficiarii 
selectează produsele alimentare și bunurile 
pe baza unor criterii obiective. Selectarea 
produselor alimentare se bazează pe 
principiile alimentației echilibrate și 
contribuie la sănătatea și starea de bine a 
destinatarilor finali. Criteriile de selecție 
pentru produsele alimentare și, dacă e 
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cazul, pentru bunuri, iau în considerare 
proximitatea locurilor de producție și se 
asigură că metodele de producție respectă 
obiectivele de mediu definite de Uniune și 
contribuie la tranziția către o economie cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon.

Or. fr

Amendamentul 255
Sylvie Guillaume

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, 
dacă e cazul, pentru bunuri, iau în 
considerare și aspectele de climă și mediu, 
în special pentru a reduce risipa de 
alimente.

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

Or. fr

Amendamentul 256
Marije Cornelissen

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, 
dacă e cazul, pentru bunuri, iau în 
considerare și aspectele de climă și mediu, 
în special pentru a se reduce risipa de 
alimente.

(12) Statele membre și beneficiarii 
selectează produsele alimentare de calitate
și bunurile pe baza unor criterii obiective 
legate de nevoile celor mai defavorizate 
persoane. Criteriile de selecție pentru 
produsele alimentare și, dacă e cazul, 
pentru bunuri, de preferință, provenite de 
la furnizori locali, iau în considerare și 
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aspectele de climă și mediu, în special 
pentru a se reduce risipa de alimente.

Or. en

Amendamentul 257
Rachida Dati

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, 
dacă e cazul, pentru bunuri, iau în 
considerare și aspectele de climă și mediu, 
în special pentru a reduce risipa de 
alimente.

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

Or. fr

Justificare

Furnizarea de produse alimentare și de bunuri de bază trebuie să constituie o prioritate în 
fața celorlalte acțiuni, pentru a garanta că cei aproape 43 de milioane de europeni care nu 
pot avea acces la alimente adecvate sau suficiente pot beneficia cel puțin de minimul necesar 
pentru subzistență.

Amendamentul 258
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Statele membre și beneficiarii 
selectează produsele alimentare și bunurile 

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

pe baza unor criterii obiective. Criteriile de 
selecție a produselor alimentare și, dacă 
este cazul, a bunurilor iau în considerare și 
aspectele de climă și mediu, în special 
pentru a se reduce risipa la nivelul fiecărei 
etape a lanțului de distribuție.

Or. fr

Amendamentul 259
Csaba Őry

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, 
dacă e cazul, pentru bunuri, iau în 
considerare și aspectele de climă și mediu, 
în special pentru a se reduce risipa de 
alimente.

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

Or. en

Amendamentul 260
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

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, 
dacă e cazul, pentru bunuri, iau în 
considerare și aspectele de climă și mediu, 
în special pentru a reduce risipa de 
alimente.

(12) Statele membre și beneficiarii 
selectează produsele alimentare și bunurile 
pe baza unor criterii obiective. Criteriile de 
selecție pentru produsele alimentare 
acordă prioritate produselor de origine 
europeană. Criteriile de selecție pentru 
produsele alimentare sunt stabilite astfel 
încât să contribuie la alimentația 
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sănătoasă și echilibrată a beneficiarilor 
finali. Criteriile de selecție pentru 
produsele alimentare și, dacă e cazul, 
pentru bunuri, iau în considerare și 
aspectele de climă și mediu, în special 
pentru a reduce risipa de alimente.

Or. fr

Amendamentul 261
Sergio Gutiérrez Prieto

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 în fiecare 
etapă a lanțului de distribuție, inclusiv în 
cadrul aprovizionării cu alimente.

Or. es

Amendamentul 262
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Comisia, statele membre, 
autoritățile regionale competente și 
organizațiile partenere contribuie la 
combaterea risipei alimentare în fiecare 
etapă a lanțului de distribuție.

Or. es



PE506.141v01-00 102/150 AM\928565RO.doc

RO

Justificare

În conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană.

Amendamentul 263
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Comisia și statele membre se 
asigură că acest ajutor este acordat 
respectând demnitatea celor mai 
defavorizate persoane.

Or. fr

Amendamentul 264
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12b) În toate cazurile, Comisia și statele 
membre se asigură că alimentele 
distribuite respectă normele sanitare și că, 
în sens larg, contribuie la o stare de 
sănătate bună a persoanelor vizate.

Or. fr

Amendamentul 265
Frédéric Daerden

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1



AM\928565RO.doc 103/150 PE506.141v01-00

RO

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 cel puțin 
2 500 000 000 EUR, la prețurile din 2011, 
în conformitate cu defalcarea anuală 
prezentată în anexa II.

Or. fr

Amendamentul 266
Sylvie Guillaume

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 pot fi mai mici de
2 500 000 000 EUR, la prețurile din 2011, 
în conformitate cu defalcarea anuală 
prezentată în anexa II.

Or. fr

Amendamentul 267
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marielle de 
Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa 
i Balcells, Liam Aylward

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 

(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 
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prezentată în anexa II. prezentată în anexa II.

Or. en

Justificare

În orice caz, acest fond reprezintă o valoare simbolică. Însă având în vedere că UE este în 
continuare în criză, este de neconceput să se ofere pentru cele mai defavorizate persoane din 
Europa o finanțare mai redusă decât în cadrul sistemelor anterioare. Este important ca 
această sumă să fie solicitată pentru începutul cadrului financiar multianual următor. În 
cazul în care se îmbunătățește situația socială și nu mai este nevoie de acest fond, clauza de 
revizuire inclusă în CFM va permite reducerea fondului.

Amendamentul 268
Frédéric Daerden

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 269
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

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 

(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 
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prezentată în anexa II. prezentată în anexa II.

Or. fr

Justificare

Bugetul propus de Comisie nu răspunde suficient nevoilor de asistență care trebuie acordată 
celor mai defavorizate persoane și constituie o reducere substanțială în raport cu perioada 
actuală în ceea ce privește o sferă de acțiune extinsă. În plus, având în vedere creșterea 
nivelului de sărăcie din UE, suma anuală prevăzută pentru Fondul de ajutor european pentru 
cele mai defavorizate persoane (FEAD) pentru perioada 2014-2020 trebuie să fie de cel puțin 
500 000 000 EUR anual.

Amendamentul 270
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Younous Omarjee

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 cel puțin 
5 000 000 000 EUR, la prețurile din 2011, 
în conformitate cu defalcarea anuală 
prezentată în anexa II.

Or. fr

Amendamentul 271
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Aceste resurse se suplimentează 
pentru a garanta suficiența fondului 
pentru îndeplinirea obiectivelor sale în 
cadrul financiar multianual 2014-2020.

Or. es



PE506.141v01-00 106/150 AM\928565RO.doc

RO

Amendamentul 272
Marije Cornelissen

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – partea introductivă

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 dintre 
statele membre care au solicitat 
participarea, în conformitate cu 
articolul 84 alineatul (5) din Regulamentul 
(UE) nr. … (RDC), fără a aduce atingere 
alineatului (4) din prezentul articol, pe 
baza celor mai recenți indicatori stabiliți 
de Eurostat în ceea ce privește:

Or. en

Amendamentul 273
Csaba Őry, Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – partea introductivă

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 normele FSE și 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:

Or. en
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Amendamentul 274
Marije Cornelissen

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În decizia sa, Comisia ține cont de 
gradul de dependență a persoanelor celor 
mai defavorizate de programele de ajutor 
alimentar ale Uniunii pentru persoanele 
cele mai defavorizate ca urmare a 
participării statelor membre la 
programele stabilite prin Regulamentele 
(CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 1234/2007 
ale Consiliului sau prin Regulamentul 
(UE) nr. 121/2012 al Parlamentului 
European și al Consiliului.

Or. en

Amendamentul 275
Minodora Cliveti

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) populația care suferă de deprivare 
materială severă;

(a) populația care suferă de deprivare 
materială severă, ca procent din populația 
totală, incluzând indicatorii pe bază de 
gen;

Or. en

Amendamentul 276
Marije Cornelissen

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) populația care suferă de deprivare 
materială severă;

(a) populația care suferă de deprivare 
materială severă, ca procent din populația 
totală;

Or. en

Amendamentul 277
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) populația care suferă de deprivare 
materială severă;

(a) populația care suferă de deprivare 
materială severă, ca procent din populația 
totală;

Or. en

Amendamentul 278
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) populația care suferă de deprivare 
materială severă;

(a) populația care trăiește sub pragul 
sărăciei relative;

Or. es

Amendamentul 279
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – litera a



AM\928565RO.doc 109/150 PE506.141v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) populația care suferă de deprivare 
materială severă;

(a) populația care suferă de sărăcie 
alimentară;

Or. fr

Amendamentul 280
Frédéric Daerden

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) pragul de sărăcie relativă, adică 
proporția populației care trăiește într-o 
gospodărie care nu dispune de un venit 
cel puțin egal cu 60 % din venitul 
național mediu;

Or. fr

Justificare

Pragul de sărăcie relativă este un criteriu de definire a sărăciei în Strategia UE 2020.

Amendamentul 281
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) populația care suferă de deprivare 
materială severă;

Or. fr
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Amendamentul 282
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. es

Amendamentul 283
Marije Cornelissen

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) schimbările recente în rândul 
populației care locuiește în gospodării cu o 
intensitate a muncii foarte mică.

Or. en

Amendamentul 284
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – litera ba (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) numărul persoanelor amenințate de 
sărăcie.

Or. pt

Amendamentul 285
Danuta Jazłowiecka
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) numărul persoanelor amenințate de 
sărăcie în urma transferurilor sociale, 
inclusiv numărul copiilor amenințați de 
sărăcie.

Or. pl

Justificare

Rata riscului de sărăcie după transferurile sociale este indicatorul care reflectă cel mai bine 
problemele cu care se confruntă diversele state membre și care se raportează direct la 
beneficiarii ajutorului acordat prin acest program. În plus, adoptarea unei serii de trei 
indicatori referitori la sărăcie se va face în conformitate cu indicatorii adoptați în cadrul 
Strategiei Europa 2020.

Amendamentul 286
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) rata riscului de sărăcie în cadrul 
fiecărui stat membru;

Or. fr

Amendamentul 287
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) numărul persoanelor amenințate de 
sărăcie în urma transferurilor sociale.
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Or. pl

Amendamentul 288
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) populația care trăiește sub pragul de 
sărăcie relativă, adică proporția populației 
care trăiește într-o gospodărie care nu 
dispune de un venit cel puțin egal cu 60 % 
din venitul național mediu.

Or. fr

Amendamentul 289
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) La inițiativa Comisiei, 0,35 % din 
resursele globale se alocă asistenței 
tehnice.

eliminat

Or. nl

Amendamentul 290
Csaba Őry

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) La inițiativa Comisiei, 0,35 % din (4) La inițiativa Comisiei, 0,25 % din 
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resursele globale se alocă asistenței 
tehnice.

resursele globale se alocă asistenței 
tehnice.

Or. en

Amendamentul 291
Milan Cabrnoch

Propunere de regulament
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

 [...] eliminat

Or. en

Amendamentul 292
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) [...] eliminat

Or. fr

Justificare

Prezentul amendament vizează reducerea birocrației legate de elaborarea programului 
operațional și, astfel, garantarea unei utilizări simple, rapide și eficiente a fondului de către 
statele membre și organizațiile partenere.

Amendamentul 293
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) 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:
(a) indicarea tipului sau a tipurilor de 
deprivări materiale și alimentare la a 
căror eliminare trebuie să contribuie 
programul operațional;
(b) o descriere a programului sau a 
programelor naționale corespunzătoare 
pentru fiecare tip de deprivări;
(c) un plan de finanțare care cuprinde 
următoarele tabele:
(c) un tabel în care sunt specificate pentru 
fiecare an, în conformitate cu 
articolul 18, sumele preconizate a fi 
acordate din fond și nivelul cofinanțării 
în conformitate cu articolul 18;
(cc) un tabel în care este specificată, 
pentru întreaga perioadă de programare, 
suma totală preconizată a fi acordată ca 
sprijin din programul operațional pentru 
fiecare tip de deprivare materială vizată, 
precum și măsurile auxiliare 
corespunzătoare;
(d) autoritățile competente, organizațiile 
partenere și organismele intermediare 
care livrează în mod direct sau indirect 
alimente sau bunuri întreprind ele însele 
activități care completează furnizarea de 
asistență materială, vizând incluziunea 
socială a celor mai defavorizate persoane, 
indiferent dacă aceste activități sunt 
sprijinite sau nu din fond.

Or. fr
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Justificare

Prezentul amendament vizează reducerea birocrației legate de elaborarea programului 
operațional și, astfel, garantarea unei utilizări simple, rapide și eficiente a fondului de către 
statele membre și organizațiile partenere.

Amendamentul 294
Inês Cristina Zuber

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

Or. pt

Amendamentul 295
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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, în strânsă colaborare 
cu organizațiile partenere, 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:

Or. fr
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Amendamentul 296
Sylvie Guillaume

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 două 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:

Or. fr

Amendamentul 297
Pervenche Berès

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 își 
depună dosarul pentru utilizarea 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:

Or. en

Amendamentul 298
Marije Cornelissen

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă
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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 solicită 
utilizarea unora sau a tuturor obiectivelor 
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:

Or. en

Amendamentul 299
Ria Oomen-Ruijten

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 face parte din 
domeniul de aplicare al 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:

Or. nl

Amendamentul 300
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

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 

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

operațional elaborat în colaborare cu 
autoritățile locale și cu organizațiile care 
au drept scop combaterea fenomenelor de 
sărăcie sau de excluziune socială, 
îndeosebi organizațiile care au derulat în 
trecut programul CDP. Acest program 
operațional vizează perioada cuprinsă între 
1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2020 și 
conține următoarele elemente:

Or. fr

Amendamentul 301
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programele operaționale ar trebui să 
includă o descriere a măsurilor concrete 
și a fondurilor alocate pentru îndeplinirea 
principiilor prevăzute la articolul 5. 

Or. es

Justificare

Se consideră necesară concretizarea, în cadrul conținutului programului operațional, a 
măsurilor și fondurilor alocate pentru îndeplinirea principiilor pe care se bazează 
funcționarea acestui fond.

Amendamentul 302
Sari Essayah

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) indicarea tipului sau a tipurilor de 
deprivare materială vizate în cadrul 

(a) indicarea tipului sau a tipurilor de 
deprivare materială vizate în cadrul 
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programului operațional și motivarea 
selectării realizate, precum și o descriere, 
pentru fiecare tip de deprivare materială 
vizată, a caracteristicilor principale și a 
obiectivelor distribuirii de alimente sau de 
bunuri, precum și măsurile auxiliare 
oferite, având în vedere rezultatele 
evaluării ex ante efectuate în conformitate 
cu articolul 14;

programului operațional și motivarea 
selectării realizate, precum și o descriere, 
pentru fiecare tip de deprivare materială 
vizată, a caracteristicilor principale și a 
obiectivelor distribuirii de alimente, 
precum și măsurile auxiliare oferite, având 
în vedere rezultatele evaluării ex ante
efectuate în conformitate cu articolul 14;

Or. fi

Amendamentul 303
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) indicarea tipului sau a tipurilor de 
deprivare materială vizate în cadrul 
programului operațional și motivarea 
selectării realizate, precum și o descriere, 
pentru fiecare tip de deprivare materială 
vizată, a caracteristicilor principale și a 
obiectivelor distribuirii de alimente sau de 
bunuri, precum și măsurile auxiliare 
oferite, având în vedere rezultatele 
evaluării ex ante efectuate în conformitate 
cu articolul 14;

(a) indicarea tipului sau a tipurilor de 
deprivare materială vizate în cadrul 
programului operațional și a obiectivelor 
selectării realizate, o descriere, pentru 
fiecare tip de deprivare materială vizată, a 
caracteristicilor principale și a obiectivelor 
distribuirii de alimente sau de bunuri, 
precum și măsurile auxiliare oferite, având 
în vedere rezultatele evaluării ex ante
efectuate în conformitate cu articolul 14;

Or. fr

Amendamentul 304
Sylvie Guillaume

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) indicarea tipului sau a tipurilor de 
deprivare materială vizate în cadrul 

(a) indicarea tipului sau a tipurilor de 
deprivare materială vizate în cadrul 
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programului operațional și motivarea 
selectării realizate, precum și o descriere, 
pentru fiecare tip de deprivare materială 
vizată, a caracteristicilor principale și a 
obiectivelor distribuirii de alimente sau de 
bunuri, precum și măsurile auxiliare 
oferite, având în vedere rezultatele 
evaluării ex ante efectuate în conformitate 
cu articolul 14;

programului operațional și motivarea 
selectării realizate, precum și o descriere, 
pentru fiecare tip de deprivare materială 
vizată, a caracteristicilor principale și a 
obiectivelor distribuirii de alimente, 
precum și măsurile auxiliare oferite, având 
în vedere rezultatele evaluării ex ante
efectuate în conformitate cu articolul 14;

Or. fr

Amendamentul 305
Marije Cornelissen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) indicarea tipului sau a tipurilor de 
deprivare materială vizate în cadrul 
programului operațional și motivarea 
selectării realizate, precum și o descriere, 
pentru fiecare tip de deprivare materială 
vizată, a caracteristicilor principale și a 
obiectivelor distribuirii de alimente sau de 
bunuri, precum și măsurile auxiliare 
oferite, având în vedere rezultatele 
evaluării ex ante efectuate în conformitate 
cu articolul 14;

(a) indicarea tipului sau a tipurilor de 
deprivare materială vizate în cadrul 
programului operațional și motivarea 
selectării realizate, precum și o descriere, 
pentru fiecare tip de deprivare materială 
vizată, a caracteristicilor principale și a 
obiectivelor distribuirii de alimente sau de 
bunuri de calitate, și/sau măsurile auxiliare 
oferite și/sau măsurile pentru dezvoltarea 
și consolidarea lanțurilor locale și 
regionale de aprovizionare cu alimente,
având în vedere rezultatele evaluării ex 
ante efectuate în conformitate cu 
articolul 14;

Or. en

Amendamentul 306
Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) indicarea tipului sau a tipurilor de 
deprivare materială vizate în cadrul 
programului operațional și motivarea 
selectării realizate, precum și o descriere, 
pentru fiecare tip de deprivare materială 
vizată, a caracteristicilor principale și a 
obiectivelor distribuirii de alimente sau de 
bunuri, precum și măsurile auxiliare 
oferite, având în vedere rezultatele 
evaluării ex ante efectuate în conformitate 
cu articolul 14;

(a) indicarea tipului sau a tipurilor de 
deprivare materială vizate în cadrul 
programului operațional și motivarea 
selectării realizate, precum și o descriere, 
pentru fiecare tip de deprivare materială 
vizată, a caracteristicilor principale și a 
obiectivelor distribuirii de alimente sau de 
bunuri, precum și, eventual, măsurile 
auxiliare oferite, având în vedere 
rezultatele evaluării ex ante efectuate în 
conformitate cu articolul 14;

Or. fr

Justificare

Furnizarea de produse alimentare și de bunuri de bază trebuie să constituie o prioritate în 
fața celorlalte acțiuni, pentru a garanta că cei aproape 43 de milioane de europeni care nu 
pot avea acces la alimente adecvate sau suficiente pot beneficia cel puțin de minimul necesar 
pentru subzistență.

Amendamentul 307
Csaba Őry, Elisabeth Morin-Chartier

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) indicarea tipului sau a tipurilor de 
deprivare materială vizate în cadrul 
programului operațional și motivarea 
selectării realizate, precum și o descriere, 
pentru fiecare tip de deprivare materială 
vizată, a caracteristicilor principale și a 
obiectivelor distribuirii de alimente sau de 
bunuri, precum și măsurile auxiliare 
oferite, având în vedere rezultatele 
evaluării ex ante efectuate în conformitate 
cu articolul 14;

(a) indicarea tipului sau a tipurilor de 
deprivare materială vizate în cadrul 
programului operațional și motivarea 
selectării realizate, precum și o descriere, 
pentru fiecare tip de deprivare materială 
vizată, a caracteristicilor principale și a 
obiectivelor distribuirii de alimente sau de 
bunuri, precum și măsurile auxiliare oferite 
pentru eliminarea excluziunii sociale, 
având în vedere rezultatele evaluării ex 
ante efectuate în conformitate cu 
articolul 14;

Or. en
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Amendamentul 308
Marije Cornelissen

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) o strategie care să sublinieze modul 
în care măsurile de asistență vor susține 
dezvoltarea lanțurilor locale și regionale 
de aprovizionare cu alimente în beneficiul 
persoanelor celor mai defavorizate;

Or. en

Amendamentul 309
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) o propunere care să sublinieze modul 
în care fondul poate utiliza lanțurile 
locale de aprovizionare cu alimente;

Or. en

Amendamentul 310
Marije Cornelissen

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) o strategie care să sublinieze modul 
în care programul va utiliza alimente care 
altfel ar fi irosite;
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Or. en

Amendamentul 311
Sari Essayah

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o descriere a programului sau a 
programelor naționale corespunzătoare 
pentru fiecare tip de deprivare materială;

eliminat

Or. fi

Amendamentul 312
Sari Essayah

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;

eliminat

Or. fi

Amendamentul 313
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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 

eliminat
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defavorizate persoane, diferențiate, dacă 
este necesar, în funcție de tipul de 
deprivare materială;

Or. fr

Amendamentul 314
Sylvie Guillaume

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 persoanelor
defavorizate;

Or. fr

Amendamentul 315
Sari Essayah

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) criteriile de selectare a operațiunilor și 
o descriere a mecanismului de selectare, 
diferențiate, dacă este necesar, în funcție 
de tipul de deprivare materială;

eliminat

Or. fi

Amendamentul 316
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) criteriile de selectare a organizațiilor 
partenere, diferențiate, dacă este necesar, 
în funcție de tipul de deprivare materială 
vizată;

(e) criteriile de selectare a organizațiilor 
partenere;

Or. fi

Amendamentul 317
Marije Cornelissen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) o descriere a dispozițiilor de 
implementare a programului operațional
care să conțină identificarea autorității de 
management, a autorității de certificare 
dacă este cazul, a autorității de audit și a
organismului către care se vor face plățile 
de către Comisie, precum și o descriere a 
procedurii de monitorizare;

(g) o descriere a dispozițiilor de 
implementare a programului operațional 
care să conțină confirmarea faptului că 
autoritatea de management, autoritatea de 
certificare dacă este cazul, autoritatea de 
audit din cadrul fondurilor ESI sunt 
responsabile și identificarea organismului 
către care se vor face plățile de către 
Comisie, precum și o descriere a procedurii 
de monitorizare;

Or. en

Amendamentul 318
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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 sunt specificate pentru 
fiecare an, în conformitate cu articolul 18, 
sumele preconizate a fi acordate din fond 
în conformitate cu articolul 18;
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Or. fr

Amendamentul 319
Sergio Gutiérrez Prieto

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 sunt specificate pentru 
fiecare an, în conformitate cu articolul 18, 
sumele preconizate a fi acordate din fond 
în conformitate cu articolul 18;

Or. es

Amendamentul 320
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera j – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) un tabel în care este specificat, pentru 
întreaga perioadă de programare, suma 
totală preconizată a fi acordată ca sprijin
din programul operațional pentru fiecare 
tip de deprivare materială vizată, precum 
și măsurile auxiliare corespunzătoare.

(ii) un tabel în care sunt specificate, pentru 
întreaga perioadă de programare, suma 
totală preconizată a fi acordată ca sprijin, 
precum și măsurile auxiliare 
corespunzătoare.

Or. fi

Amendamentul 321
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Organizațiile partenere menționate la 
litera (e) care livrează în mod direct 
alimente sau bunuri întreprind ele însele 
activități care completează furnizarea de 
asistență materială, vizând incluziunea 
socială a celor mai defavorizate persoane, 
indiferent dacă aceste activități sunt 
sprijinite sau nu din fond.

Organizațiile partenere menționate la 
litera (e) care livrează în mod direct 
alimente întreprind ele însele activități care 
completează furnizarea de ajutor 
alimentar, vizând incluziunea socială a 
celor mai defavorizate persoane, indiferent 
dacă aceste activități sunt sprijinite sau nu 
din fond.

Or. fi

Amendamentul 322
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organizațiile partenere menționate la litera 
(e) care livrează în mod direct alimente sau
bunuri întreprind ele însele activități care 
completează furnizarea de asistență 
materială, vizând incluziunea socială a 
celor mai defavorizate persoane, indiferent 
dacă aceste activități sunt sprijinite sau nu 
din fond.

Organizațiile partenere menționate la litera 
(e) care livrează în mod direct alimente 
și/sau bunuri pot întreprinde ele însele 
activități care completează furnizarea de 
asistență materială, vizând incluziunea 
socială a celor mai defavorizate persoane, 
indiferent dacă aceste activități sunt 
sprijinite sau nu din fond.

Or. fr

Amendamentul 323
Sylvie Guillaume

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organizațiile partenere menționate la litera 
(e) care livrează în mod direct alimente sau 
bunuri întreprind ele însele activități care 

Organizațiile partenere menționate la litera 
(e) care livrează în mod direct alimente pot 
întreprinde, ele însele sau în colaborare 
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completează furnizarea de asistență 
materială, vizând incluziunea socială a 
celor mai defavorizate persoane, 
indiferent dacă aceste activități sunt 
sprijinite sau nu din fond.

cu alte organizații, activități care 
completează furnizarea de asistență 
materială, vizând incluziunea socială a 
persoanelor defavorizate.

Or. fr

Amendamentul 324
Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organizațiile partenere menționate la litera 
(e) care livrează în mod direct alimente sau 
bunuri întreprind ele însele activități care 
completează furnizarea de asistență 
materială, vizând incluziunea socială a 
celor mai defavorizate persoane, indiferent 
dacă aceste activități sunt sprijinite sau nu 
din fond.

Organizațiile partenere menționate la litera 
(e) care livrează în mod direct alimente sau 
bunuri pot întreprinde ele însele, dacă 
dispun de mijloace pentru asigurarea 
acestei misiuni, activități care completează 
furnizarea de asistență materială, vizând 
incluziunea socială a celor mai 
defavorizate persoane, indiferent dacă 
aceste activități sunt sprijinite sau nu din 
fond.

Or. fr

Justificare

Furnizarea de produse alimentare și de bunuri de bază trebuie să constituie o prioritate în 
fața celorlalte acțiuni, pentru a garanta că cei aproape 43 de milioane de europeni care nu 
pot avea acces la alimente adecvate sau suficiente pot beneficia cel puțin de minimul necesar
pentru subzistență. Organizațiilor însărcinate cu distribuirea produselor alimentare nu 
trebuie să li se impună obligații excesive care le-ar putea descuraja sau care le-ar putea 
îngreuna într-o prea mare măsură misiunea.

Amendamentul 325
Marije Cornelissen

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Programele operaționale sunt întocmite 
de statele membre sau de către orice 
autoritate desemnată de acestea în 
cooperare cu autoritățile publice regionale 
și locale competente sau cu alte autorități 
publice, precum și cu organisme care 
reprezintă societatea civilă și organisme 
responsabile de promovarea egalității și a 
nediscriminării.

(2) Programele operaționale sunt întocmite 
de statele membre sau de către orice 
autoritate din cadrul fondurilor ESI 
desemnată de acestea în cooperare cu 
autoritățile publice regionale și locale 
competente sau cu alte autorități publice, 
precum și cu organisme care reprezintă 
societatea civilă și organisme responsabile 
de promovarea egalității și a 
nediscriminării. Statele membre se asigură 
că programele operaționale sunt strâns 
legate de politicile naționale în materie de 
incluziune socială și de măsurile de 
combatere a feminizării tot mai 
accentuate a sărăciei.

Or. en

Amendamentul 326
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Programele operaționale se pot 
aplica la nivel regional în acele state 
membre în care autoritățile regionale au 
competențe în domeniul incluziunii 
sociale și al luptei împotriva sărăciei.

Or. es

Justificare

Dicha petición se ajusta al principio de subsidiariedad del artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea por el cual los objetivos de las acciones y cargas competenciales deben ajustarse a 
los niveles más cercanos a la ciudadanía.Teniendo en cuenta se tiene que garantizar la 
coordinación de dicho Fondo con el Fondo Social Europeo (FSE) y que algunas regiones, 
como es el caso de Catalunya, disponen de un programa operativo regional para el FSE, 
sería conveniente seguir el mismo esquema de funcionamiento, para facilitar así una mayor 
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coordinación de las medidas incluidas en los programas operativos de ambos fondos.

Amendamentul 327
Sylvie Guillaume

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 două luni de la data transmiterii 
programului operațional. Statul membru 
furnizează Comisiei toate informațiile 
suplimentare necesare și, dacă este cazul, 
revizuiește programul operațional propus.

Or. fr

Amendamentul 328
Sylvie Guillaume

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cu condiția ca orice observații 
formulate de Comisie în conformitate cu 
alineatul (2) să fi fost luate în considerare 
în mod satisfăcător, Comisia, prin 
intermediul unor acte de punere în aplicare, 
aprobă programul operațional în termen de 
cel mult șase luni de la transmiterea sa în 
mod oficial de către statul membru, dar nu 
înainte de 1 ianuarie 2014.

(3) Cu condiția ca orice observații 
formulate de Comisie în conformitate cu 
alineatul (2) să fi fost luate în considerare 
în mod satisfăcător, Comisia, prin 
intermediul unor acte de punere în aplicare, 
aprobă programul operațional în termen de 
cel mult patru luni de la transmiterea sa în 
mod oficial de către statul membru, dar nu 
înainte de 1 ianuarie 2014.

Or. fr

Amendamentul 329
Sylvie Guillaume
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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 intermediul unor acte de 
punere în aplicare, aprobă modificarea 
programului operațional în termen de cel 
mult patru 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 330
Milan Cabrnoch

Propunere de regulament
Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Fondul de ajutor european pentru cele 
mai defavorizate persoane nu este 
gestionat și pus în aplicare ca un fond 
independent (cu structuri suplimentare), 
ci face parte din fondurile cadrului 
strategic comun pentru FSE 2014-2020.

Or. en

Amendamentul 331
Sylvie Guillaume

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia înființează o platformă la nivelul 
Uniunii pentru a facilita schimbul de 

Comisia înființează o platformă la nivelul 
Uniunii pentru a facilita schimbul de 
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experiență, consolidarea capacităților și 
colaborarea în rețea, precum și difuzarea 
rezultatelor relevante în domeniul 
asistenței nefinanciare acordate celor mai
defavorizate persoane.

experiență, consolidarea capacităților și 
colaborarea în rețea, precum și difuzarea 
rezultatelor relevante în domeniul 
asistenței nefinanciare acordate 
persoanelor defavorizate.

Or. fr

Amendamentul 332
Marije Cornelissen

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia înființează o platformă la nivelul 
Uniunii pentru a facilita schimbul de 
experiență, consolidarea capacităților și
colaborarea în rețea, precum și difuzarea 
rezultatelor relevante în domeniul 
asistenței nefinanciare acordate celor mai 
defavorizate persoane.

Comisia înființează o platformă la nivelul 
Uniunii pentru a facilita schimbul de 
experiență, consolidarea capacităților, 
colaborarea în rețea și inovarea, precum și 
difuzarea rezultatelor relevante în 
domeniul asistenței nefinanciare acordate 
celor mai defavorizate persoane, în 
colaborare cu organizațiile pentru 
ajutorarea celor mai defavorizate 
persoane care nu folosesc fondul și/sau 
alt tip de finanțare publică.

Or. en

Amendamentul 333
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia înființează o platformă la nivelul 
Uniunii pentru a facilita schimbul de 
experiență, consolidarea capacităților și 
colaborarea în rețea, precum și difuzarea 
rezultatelor relevante în domeniul 
asistenței nefinanciare acordate celor mai 

Comisia înființează o platformă la nivelul 
Uniunii pentru a facilita schimbul de 
experiență și de know-how, consolidarea 
capacităților și colaborarea în rețea, 
dezvoltarea de rețele de distribuție pe 
întreg teritoriul Europei și în special în 
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defavorizate persoane. zonele în care se înregistrează, în 
interiorul fiecărui stat membru, nivelurile 
cele mai ridicate de sărăcie și excluziune, 
dezvoltarea de activități transsectoriale și 
transfrontaliere, precum și difuzarea 
rezultatelor relevante și inovatoare din
domeniul distribuirii de produse 
alimentare și de bunuri celor mai 
defavorizate persoane.

Comisia integrează și pune în legătură în 
cadrul acestei platforme organizațiile care 
reprezintă organizațiile partenere la 
nivelul Uniunii, precum și organizațiile 
partenere și beneficiarii din fiecare stat 
membru.
Ea creează și gestionează un site internet 
public, dedicat special acestei platforme. 
Site-ul prezintă, în special, diferitele 
organizații partenere, acțiunile și prezența 
lor pe întreg teritoriul european, inclusiv 
în regiunile ultraperiferice. Site-ul 
prezintă, de asemenea, toate documentele 
și informațiile legate de gestionarea 
platformei și activitatea sa.

Or. fr

Amendamentul 334
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul acestei platforme, se 
încurajează schimbul de experiență între 
cei care se ocupă de atenuarea deprivării 
materiale imediate și organizațiile care 
abordează reintegrarea socială pe termen 
lung, durabilă, și se studiază modul în 
care pot fi consolidate legăturile dintre 
aceste obiective diferite.
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Or. en

Justificare

Furnizarea ajutorului alimentar de urgență este diferită de activitatea întreprinsă de 
organizațiile care se ocupă cu eradicarea sărăciei pe termen lung, activitate care necesită 
uneori pregătire și/sau calificări speciale. Cu toate acestea, ar putea exista modalități în care 
organizațiile diferite cu roluri diferite să poată conlucra pentru a spori impactul pe care îl 
au, iar Comisia ar trebui să permită aceste schimburi de experiență.

Amendamentul 335
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Finanțarea acțiunilor transfrontaliere cu 
participarea organizațiilor partenere ar 
trebuie exclusă din bugetul alocat 
ajutorului direct acordat persoanelor 
celor mai defavorizate.

Or. pl

Amendamentul 336
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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 partenere în 
ceea ce privește implementarea sprijinului 
acordat din fond.

Or. fr
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Amendamentul 337
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

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 și 
cu principalele organizații partenere din 
fiecare stat membru în ceea ce privește 
implementarea și facilitatea implementării
sprijinului acordat din fond. Comisia 
prezintă bilanțul și rezultatele acestei 
consultări pe site-ul internet dedicat 
platformei.

Or. fr

Amendamentul 338
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot să creeze un comitet 
de monitorizare pentru a garanta 
aplicarea eficientă a programelor lor 
operaționale.

Or. pl

Amendamentul 339
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Propunere de regulament
Articolul 11
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Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. fr

Amendamentul 340
Sergio Gutiérrez Prieto

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

Or. es

Amendamentul 341
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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) 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. Comisia 
prezintă în fiecare an Parlamentului 
European o sinteză a acestor rapoarte.

Or. fr
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Amendamentul 342
Marije Cornelissen

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 anual de implementare în 
conformitate cu modelul adoptat de către 
Comisie, inclusiv lista indicatorilor comuni 
privind resursele și rezultatele.

Acești indicatori includ:
(a) schimbările recente în cheltuielile 
pentru politicile sociale destinate 
combaterii deprivării materiale severe, ca 
valoare absolută, în raport cu PIB-ul și cu 
cheltuielile publice totale;
(b) schimbările recente intervenite în 
legislația în domeniul politicilor sociale 
referitoare la accesul beneficiarilor și al 
altor organizații la fonduri destinate 
combaterii deprivării materiale severe.

Or. en

Amendamentul 343
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 30 septembrie 2023, statul membru 
transmite un raport final de implementare a 
programului operațional.

Până la 30 septembrie 2023, statul membru 
transmite Comisiei, Parlamentului și 
Consiliului un raport final de 
implementare a programului operațional.

Or. es
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Amendamentul 344
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Rapoartele includ indicatori defalcați 
pe sexe, care oferă informații despre 
situația femeilor și a bărbaților. 
Indicatorii înregistrează și clasifică 
informația structurată în funcție de sex.

Or. es

Justificare

Indicatorii defalcați pe sex furnizează informații despre participarea, situația inițială și 
impactul diferitelor intervenții în viața femeilor și a bărbaților. Aceste informații vor permite 
cunoașterea situației inițiale, cu elementele specifice care se pot identifica (familii 
monoparentale, diferențe salariale etc.) și, după caz, adaptarea programelor operaționale la 
necesitățile cele mai stringente ale populației și la cele specifice femeilor și bărbaților.

Amendamentul 345
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Propunere de regulament
Articolul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11a
Raportul de implementare

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.
Comisia examinează raportul anual de 
implementare și transmite observațiile 
sale statului membru în termen de două 
luni de la primirea lui.
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În cazul în care Comisia nu transmite 
observații în acest termen, rapoartele sunt 
considerate acceptate.
Comisia adoptă modelul de raport anual 
de implementare, inclusiv lista 
indicatorilor comuni, precum și modelul 
de raport final de implementare, prin 
intermediul unui act de punere în 
aplicare. Respectivul act de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 
articolul 60 alineatul (2).
Comisia poate transmite observații unui 
stat membru cu privire la implementarea 
programului operațional.

Or. fr

Justificare

Prezentul amendament vizează reducerea birocrației legate de elaborarea programului 
operațional și, astfel, garantarea unei utilizări simple, rapide și eficiente a fondului de către 
statele membre și organizațiile partenere.

Amendamentul 346
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Sylvie Goulard, Nathalie Griesbeck, Robert 
Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 12 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Reuniuni bilaterale de reexaminare Reuniuni tripartite de reexaminare

Or. fr

Amendamentul 347
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Sylvie Goulard, Nathalie Griesbeck, Robert 
Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1
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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 de implementare și 
de observațiile Comisiei la care se face 
referire la articolul 11 alineatul (7), dacă 
este cazul.

(1) Comisia și fiecare stat membru și 
organizațiile partenere naționale ale 
acestora 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 și de observațiile 
Comisiei la care se face referire la articolul 
11 alineatul (7), dacă este cazul.

Or. fr

Amendamentul 348
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

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 de implementare și 
de observațiile Comisiei la care se face 
referire la articolul 11 alineatul (7), dacă 
este cazul.

(1) Comisia și fiecare stat membru, alături 
de autoritățile regionale competente, 
organismele reprezentative ale societății 
civile și organizațiile partenere, 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 și 
de observațiile Comisiei la care se face 
referire la articolul 11 alineatul (7), dacă 
este cazul.

Or. es

Amendamentul 349
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier
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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 de implementare și 
de observațiile Comisiei la care se face 
referire la articolul 11 alineatul (7), dacă 
este cazul.

(1) Comisia și fiecare stat membru și toate 
părțile interesate 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 și de observațiile 
Comisiei la care se face referire la articolul 
11 alineatul (7), dacă este cazul.

Or. fr

Amendamentul 350
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14 eliminat
Evaluarea ex ante
(1) Statele membre efectuează o evaluare 
ex ante a programului operațional.
(2) Evaluarea ex ante se efectuează sub 
responsabilitatea autorității responsabile 
de pregătirea programelor operaționale. 
Ea este transmisă Comisiei concomitent 
cu programul operațional, împreună cu 
un rezumat.
(3) În evaluările ex ante se analizează 
următoarele elemente:
(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 
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materie de sărăcie, excluziune socială și 
deprivare materială;
(b) coerența internă a programului 
operațional propus și relația sa cu alte 
instrumente financiare relevante;
(c) coerența alocării resurselor bugetare 
cu obiectivele programului operațional;
(d) contribuția resurselor preconizate la 
obținerea rezultatelor;
(e) adecvația procedurilor de monitorizare 
a programului operațional și de colectare 
a datelor necesare pentru realizarea 
evaluărilor.

Or. fr

Amendamentul 351
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Propunere de regulament
Articolul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14 eliminat
Evaluarea ex ante
(1) Statele membre efectuează o evaluare 
ex ante a programului operațional.
(2) Evaluarea ex ante se efectuează sub 
responsabilitatea autorității responsabile 
de pregătirea programelor operaționale. 
Ea este transmisă Comisiei concomitent 
cu programul operațional, împreună cu 
un rezumat.
(3) În evaluările ex ante se analizează 
următoarele elemente:
(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 
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deprivare materială care este vizat, ținând 
cont de circumstanțele naționale în 
materie de sărăcie, excluziune socială și 
deprivare materială;
(b) coerența internă a programului 
operațional propus și relația sa cu alte 
instrumente financiare relevante;
(c) coerența alocării resurselor bugetare 
cu obiectivele programului operațional;
(d) contribuția resurselor preconizate la 
obținerea rezultatelor;
(e) adecvația procedurilor de monitorizare 
a programului operațional și de colectare 
a datelor necesare pentru realizarea 
evaluărilor.

Or. fr

Justificare

În vederea clarificării prezentului regulament și a menținerii simplității operaționale a 
fondului, statele membre își evaluează în mod liber obiectivele și prioritățile privind 
distribuirea ajutoarelor către cele mai defavorizate persoane.

Amendamentul 352
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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 care se află în situație de 
sărăcie, precum și 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;

Or. fr
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Amendamentul 353
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) contribuția la reducerea risipei de 
alimente;

Or. fi

Amendamentul 354
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – litera aa (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) adaptarea măsurilor propuse pentru 
promovarea egalității între femei și 
bărbați.

Or. es

Justificare

Evaluările prevăzute la articolul 14 și la articolele următoare ar trebui să integreze 
perspectiva de gen pentru a identifica și, după caz, pentru a pune capăt situațiilor de 
inegalitate și vulnerabilitate superioară a femeilor și pentru a contribui la egalitatea între 
femei și bărbați.

Amendamentul 355
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) contribuția resurselor preconizate la 
obținerea rezultatelor;

(d) contribuția resurselor preconizate la 
îndeplinirea obiectivelor fondului;

Or. fr

Amendamentul 356
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15 eliminat
Evaluarea în cursul perioadei de 
programare
(1) În cursul perioadei de programare, 
autoritatea de management realizează 
evaluări pentru a stabili eficacitatea și 
eficiența programului operațional.
(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. Respectivul act de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 60 alineatul (2).
(3) Comisia poate efectua, din proprie 
inițiativă, evaluări ale programelor 
operaționale.

Or. fr

Amendamentul 357
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux
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Propunere de regulament
Articolul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15 eliminat
Evaluarea în cursul perioadei de 
programare
(1) În cursul perioadei de programare, 
autoritatea de management realizează 
evaluări pentru a stabili eficacitatea și 
eficiența programului operațional.
(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. Respectivul act de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 60 alineatul (2).
(3) Comisia poate efectua, din proprie 
inițiativă, evaluări ale programelor 
operaționale.

Or. fr

Justificare

În vederea clarificării prezentului regulament și a menținerii simplității operaționale a 
fondului, statele membre evaluează în mod liber distribuirea ajutoarelor către cele mai 
defavorizate persoane.

Amendamentul 358
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cursul perioadei de programare, 
autoritatea de management realizează
evaluări pentru a stabili eficacitatea și 

(1) În cursul perioadei de programare, 
autoritatea de management trebuie să 
realizeze evaluări pentru a stabili 
eficacitatea și eficiența programului 
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eficiența programului operațional. operațional.

Or. fr

Amendamentul 359
Sergio Gutiérrez Prieto

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. es

Amendamentul 360
Marije Cornelissen

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 2015 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).

Or. en
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Amendamentul 361
Marije Cornelissen

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia prezintă o evaluare 
intermediară a fondului până cel târziu în 
martie 2018 și o transmite Parlamentului 
European și Consiliului.

Or. en

Amendamentul 362
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

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 
simplitatea gestionării programelor, 
sustenabilitatea rezultatelor obținute, 
nevoile transmise de organizațiile 
partenere, precum și pentru a măsura 
valoarea adăugată a fondului. Evaluarea ex 
post se finalizează până la 31 decembrie 
2023.

Or. fr

Amendamentul 363
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre furnizează informații 
cu privire la fond și promovează acțiunile 
sprijinite prin intermediul acestuia. 
Informațiile sunt adresate celor mai 
defavorizate persoane, mass-mediei și 
publicului larg. Ele evidențiază rolul 
Uniunii și asigură vizibilitatea contribuției 
acordate din fond.

(1) Statele membre furnizează informații 
cu privire la fond și promovează acțiunile 
sprijinite prin intermediul acestuia. 
Informațiile sunt adresate îndeosebi celor 
mai defavorizate persoane, publicului larg 
și mass-mediei. Ele transmit un mesaj de 
solidaritate și luptă împotriva stigmatizării 
beneficiarilor finali. Ele evidențiază rolul 
Uniunii și asigură vizibilitatea contribuției 
acordate din fond în scopul coeziunii 
sociale în Uniune.

Or. fr

Amendamentul 364
Sylvie Guillaume

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre furnizează informații 
cu privire la fond și promovează acțiunile 
sprijinite prin intermediul acestuia. 
Informațiile sunt adresate celor mai
defavorizate persoane, mass-mediei și 
publicului larg. Ele evidențiază rolul 
Uniunii și asigură vizibilitatea contribuției 
acordate din fond.

(1) Statele membre furnizează informații 
cu privire la fond și promovează acțiunile 
sprijinite prin intermediul acestuia. 
Informațiile sunt adresate persoanelor
defavorizate, mass-mediei și publicului 
larg. Ele evidențiază rolul Uniunii și 
asigură vizibilitatea contribuției acordate 
din fond.

Or. fr

Amendamentul 365
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre furnizează informații 
cu privire la fond și promovează acțiunile 
sprijinite prin intermediul acestuia. 
Informațiile sunt adresate celor mai 
defavorizate persoane, mass-mediei și 
publicului larg. Ele evidențiază rolul 
Uniunii și asigură vizibilitatea contribuției 
acordate din fond.

(1) Comisia Europeană și statele membre 
furnizează informații cu privire la fond și 
promovează acțiunile sprijinite prin 
intermediul acestuia. Informațiile sunt 
adresate celor mai defavorizate persoane, 
mass-mediei și publicului larg. Ele 
evidențiază rolul Uniunii și asigură 
vizibilitatea contribuției acordate din fond, 
precum și a contribuției organizațiilor 
partenere și a voluntarilor acestora.

Or. fr

Amendamentul 366
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statul membru și autoritatea de 
management se asigură că informațiile cu 
privire la acțiunile finanțate din fond și 
activitățile de promovare și diseminare 
îndeplinesc criterii care iau în considerare 
perspectiva de gen.

Or. es

Justificare

Se consideră necesară stabilirea unei garanții pentru a preveni eventuala utilizare a unui 
limbaj și a unor imagini sexiste în cadrul acțiunilor de diseminare finanțate din fond.


