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Amendamentul 367
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea asigurării transparenței în 
sprijinul fondului, autoritatea de 
management elaborează o listă de 
operațiuni sprijinite prin intermediul 
fondului, în format CSV sau XML, care 
este accesibilă prin intermediul unui site 
internet. Lista include cel puțin informații 
privind numele beneficiarului, adresa și 
suma alocată beneficiarului din fondurile 
Uniunii, precum și tipul de deprivare 
materială vizat.

În vederea asigurării transparenței în 
sprijinul fondului, autoritatea de 
management elaborează o listă de 
operațiuni sprijinite prin intermediul 
fondului, în format CSV sau XML, care 
este accesibilă prin intermediul unui site 
internet. Lista include cel puțin informații 
privind numele beneficiarului, adresa și 
suma alocată beneficiarului din fondurile 
Uniunii.

Or. fi

Amendamentul 368
Verónica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea asigurării transparenței în 
sprijinul fondului, autoritatea de 
management elaborează o listă de 
operațiuni sprijinite prin intermediul 
fondului, în format CSV sau XML, care 
este accesibilă prin intermediul unui site 
internet. Lista include cel puțin informații 
privind numele beneficiarului, adresa și 
suma alocată beneficiarului din fondurile 
Uniunii, precum și tipul de deprivare 
materială vizat.

În vederea asigurării transparenței în 
sprijinul fondului, autoritatea de 
management elaborează o listă de 
operațiuni sprijinite prin intermediul 
fondului, în format CSV sau XML, care 
este accesibilă prin intermediul unui site 
internet, care trebuie să fie accesibil 
persoanelor cu handicap. Lista include cel 
puțin informații privind numele 
beneficiarului, adresa și suma alocată 
beneficiarului din fondurile Uniunii, 
precum și tipul de deprivare materială 
vizat.

Or. es
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Amendamentul 369
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fi

Amendamentul 370
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 371
Sylvie Guillaume

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 372
Emer Costello

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 373
Marije Cornelissen

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 374
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

partea Uniunii, într-un loc ușor vizibil 
publicului, în fiecare loc de furnizare a 
alimentelor, a bunurilor și a oricărei alte 
măsuri auxiliare, fie a unui drapel 
european, cu excepția cazului în care nu 
este posibil din cauza circumstanțelor 
distribuirii.

Or. fr

Amendamentul 375
Frédéric Daerden

Propunere de regulament
Articolul 18 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cofinanțarea Cofinanțarea voluntară

Or. fr

Amendamentul 376
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 18 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cofinanțarea Finanțarea

Or. fr

Amendamentul 377
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 18 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Cofinanțarea Finanțarea

Or. fr

Amendamentul 378
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de regulament
Articolul 18 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cofinanțarea Finanțarea

Or. es

Amendamentul 379
Frédéric Daerden

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Fiecare stat membru este liber să 
sprijine acțiunile fondului cu ajutorul 
fondurilor naționale. Rata de cofinanțare 
la nivelul programului operațional nu este 
mai mare de 85 % din cheltuielile publice 
eligibile.

Or. fr

Amendamentul 380
Csaba Őry

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 381
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Rata de finanțare a programului 
operațional este de 100 % din cheltuielile 
publice eligibile.

Or. fr

Amendamentul 382
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Fondul finanțează programe 
operaționale cu o valoare de 100 % din 
cheltuielile publice eligibile.

El nu reduce obligația statelor membre de 
a pune în aplicare strategii naționale de 
combatere a sărăciei. Acesta nu exclude 
posibilitatea ca statele membre să 
participe din punct de vedere financiar la 
acțiuni finanțate din fond.

Or. fr
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Amendamentul 383
Sylvie Guillaume

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Rata de cofinanțare obișnuită la nivelul 
programului operațional este de 85 % din 
cheltuielile publice eligibile; ea poate fi 
majorată în circumstanțele descrise la 
articolul 19 alineatul (1).

Or. fr

Amendamentul 384
Marije Cornelissen

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Rata de cofinanțare la nivelul 
programului operațional nu depășește:

(a) 60 % din cheltuielile publice;
(b) 85 % din cheltuielile totale în cazul 
sprijinului pentru state membre eligibile
pentru sprijin în cadrul Fondului de 
stabilitate financiară (FESF), al 
Mecanismul european de stabilitate 
(MES) sau al fondurilor de coeziune.

Or. en

Justificare

Justificare: Fondul ar trebui să aibă ca scop ajutarea statelor membre care au cel mai mult 
nevoie de sprijin. Prin diferențierea ratei de cofinanțare în conformitate cu nivelul general de 
bunăstare (criteriile de coeziune) sau cu asistența financiară, o mare parte din finanțare va fi 
pusă la dispoziția țărilor în care există cele mai mari probleme privind starea de sărăcie și 
lipsurile alimentare grave.
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Amendamentul 385
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) 100 % din cheltuielile publice 
subvenționabile sunt finanțate de 
Uniunea Europeană. 

Or. es

Amendamentul 386
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Rata de finanțare la nivelul 
programului operațional nu este mai mare 
de 100 % din cheltuielile publice eligibile.

Or. es

Justificare

În conformitate cu rata de finanțare de 100 % a programelor anterioare de ajutor alimentar 
dezvoltate în anii anteriori. Cofinanțarea cu resurse provenite de la statele membre poate 
genera dificultăți financiare în punerea în aplicare a programului.

Amendamentul 387
Danuta Jazłowiecka

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Cofinanțarea din bugetul național, 
pe lângă contribuția financiară, poate să 
includă, de asemenea, resurse financiare, 
bunuri și articole de primă necesitate, 
obținute independent de organizații 
caritabile care pun în aplicare programul, 
precum și contribuția lor la forma de 
acces la instalațiile de depozitare și la 
birouri.

Or. pl

Justificare

Pentru a compensa propria contribuție în ceea ce privește alimentele, necesitățile de bază și 
accesul la instalațiile de depozitare și la spațiile de birouri vor facilita punerea în aplicare a 
programului, în special în vremuri de criză, atunci când 15 % din finanțare poate fi dificil de 
atins.

Amendamentul 388
Marije Cornelissen

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Beneficiarii nu cofinanțează, în nicio 
situație, operațiuni din acest fond.

Or. en

Justificare

Justificare: Organizațiile caritabile altele decât chiar beneficiarii ar trebui să aibă 
capacitatea de a participa la cofinanțare, în plus față de statele membre sau în locul lor (prin 
urmare, „total” în loc de „public”). Cu toate acestea, trebuie să se evite ca statele membre să 
apeleze chiar la beneficiari pentru cofinanțare.

Amendamentul 389
Sergio Gutiérrez Prieto
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Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. es

Amendamentul 390
Frédéric Daerden

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 391
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr
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Amendamentul 392
Csaba Őry

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Măsurile de asistență tehnică 
implementate la inițiativa sau în numele 
Comisiei pot fi finanțate în procent de 
100%.

(3) Măsurile de asistență tehnică 
implementate la inițiativa sau în numele 
Comisiei pot fi finanțate în procent de 
85 %.

Or. en

Amendamentul 393
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19 eliminat
Creșterea plăților către statele membre cu 
dificultăți bugetare temporare
(1) La cererea unui stat membru, plățile 
intermediare și plățile soldului final pot fi 
crescute cu 10 puncte procentuale peste 
rata de cofinanțare aplicabilă 
programului operațional. Rata de 
cofinanțare crescută, care nu poate depăși 
100%, se aplică cererilor de plată 
referitoare la perioada contabilă în care 
statul membru a transmis cererea sa și la 
perioadele contabile ulterioare în care 
statul membru îndeplinește una dintre 
următoarele condiții:
(a) în cazul în care statul membru în 
cauză a adoptat moneda euro, el primește 
asistență macrofinanciară din partea 
Uniunii, în conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. 407/2010 al Consiliului;
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(b) în cazul în care statul membru în 
cauză nu a adoptat moneda euro, el 
primește asistență financiară pe termen 
mediu, în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 332/2002 al Consiliului;
(c) asistența financiară îi este pusă la 
dispoziție în conformitate cu Tratatul 
privind Mecanismul european de 
stabilitate.
(2) Indiferent de dispozițiile de la 
alineatul (1), sprijinul Uniunii realizat 
prin intermediul plăților intermediare și al 
plăților soldului final nu este mai mare 
decât sprijinul public și decât valoarea 
maximă a sprijinului acordat din fond, 
astfel cum este menționat în decizia 
Comisiei de aprobare a programului 
operațional.

Or. fi

Amendamentul 394
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19 eliminat
Creșterea plăților către statele membre cu 
dificultăți bugetare temporare
(1) La cererea unui stat membru, plățile 
intermediare și plățile soldului final pot fi 
crescute cu 10 puncte procentuale peste 
rata de cofinanțare aplicabilă 
programului operațional. Rata de 
cofinanțare crescută, care nu poate depăși 
100%, se aplică cererilor de plată 
referitoare la perioada contabilă în care 
statul membru a transmis cererea sa și la 
perioadele contabile ulterioare în care 
statul membru îndeplinește una dintre 
următoarele condiții:
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(a) în cazul în care statul membru în 
cauză a adoptat moneda euro, el primește 
asistență macrofinanciară din partea 
Uniunii, în conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. 407/2010 al Consiliului;
(b) în cazul în care statul membru în 
cauză nu a adoptat moneda euro, el 
primește asistență financiară pe termen
mediu, în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 332/2002 al Consiliului;
(c) asistența financiară îi este pusă la 
dispoziție în conformitate cu Tratatul 
privind Mecanismul european de 
stabilitate.
(2) Indiferent de dispozițiile de la 
alineatul (1), sprijinul Uniunii realizat 
prin intermediul plăților intermediare și al 
plăților soldului final nu este mai mare 
decât sprijinul public și decât valoarea 
maximă a sprijinului acordat din fond, 
astfel cum este menționat în decizia 
Comisiei de aprobare a programului 
operațional.

Or. fr

Amendamentul 395
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de regulament
Articolul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19 eliminat
Creșterea plăților către statele membre cu 
dificultăți bugetare temporare
(1) La cererea unui stat membru, plățile 
intermediare și plățile soldului final pot fi 
crescute cu 10 puncte procentuale peste 
rata de cofinanțare aplicabilă 
programului operațional. Rata de 
cofinanțare crescută, care nu poate depăși 
100%, se aplică cererilor de plată 
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referitoare la perioada contabilă în care 
statul membru a transmis cererea sa și la 
perioadele contabile ulterioare în care 
statul membru îndeplinește una dintre 
următoarele condiții:
(a) în cazul în care statul membru în 
cauză a adoptat moneda euro, el primește 
asistență macrofinanciară din partea 
Uniunii, în conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. 407/2010 al Consiliului;
(b) în cazul în care statul membru în 
cauză nu a adoptat moneda euro, el 
primește asistență financiară pe termen 
mediu, în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 332/2002 al Consiliului;
(c) asistența financiară îi este pusă la 
dispoziție în conformitate cu Tratatul 
privind Mecanismul european de 
stabilitate.
(2) Indiferent de dispozițiile de la 
alineatul (1), sprijinul Uniunii realizat 
prin intermediul plăților intermediare și al 
plăților soldului final nu este mai mare 
decât sprijinul public și decât valoarea 
maximă a sprijinului acordat din fond, 
astfel cum este menționat în decizia 
Comisiei de aprobare a programului 
operațional.

Or. es

Amendamentul 396
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La cererea unui stat membru, plățile 
intermediare și plățile soldului final pot fi 
crescute cu 10 puncte procentuale peste 
rata de cofinanțare aplicabilă 
programului operațional. Rata de 

eliminat
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cofinanțare crescută, care nu poate depăși 
100%, se aplică cererilor de plată 
referitoare la perioada contabilă în care 
statul membru a transmis cererea sa și la 
perioadele contabile ulterioare în care 
statul membru îndeplinește una dintre 
următoarele condiții:
(a) în cazul în care statul membru în 
cauză a adoptat moneda euro, el primește 
asistență macrofinanciară din partea 
Uniunii, în conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. 407/2010 al Consiliului;
(b) în cazul în care statul membru în 
cauză nu a adoptat moneda euro, el 
primește asistență financiară pe termen 
mediu, în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 332/2002 al Consiliului;
(c) asistența financiară îi este pusă la 
dispoziție în conformitate cu Tratatul 
privind Mecanismul european de 
stabilitate.

Or. es

Amendamentul 397
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La cererea unui stat membru, plățile 
intermediare și plățile soldului final pot fi 
crescute cu 10 puncte procentuale peste 
rata de cofinanțare aplicabilă programului 
operațional. Rata de cofinanțare crescută, 
care nu poate depăși 100%, se aplică 
cererilor de plată referitoare la perioada 
contabilă în care statul membru a transmis 
cererea sa și la perioadele contabile 
ulterioare în care statul membru 
îndeplinește una dintre următoarele 
condiții:

(1) La cererea unui stat membru, plățile 
intermediare și plățile soldului final pot fi 
crescute cu 10 sau 15 puncte procentuale 
peste rata de cofinanțare aplicabilă 
programului operațional. Rata de 
cofinanțare crescută se aplică cererilor de 
plată referitoare la perioada contabilă în 
care statul membru a transmis cererea sa și 
la perioadele contabile ulterioare în care 
statul membru îndeplinește una dintre 
următoarele condiții:
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Or. pt

Amendamentul 398
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) statele membre care îndeplinesc una 
dintre condițiile menționate la literele (a) 
și (b) pot să aibă o rată de cofinanțare a 
programului operațional de 95 %; statele 
membre care îndeplinesc ambele condiții 
pot să aibă o rată de cofinanțare a 
programului operațional de 100 % din 
cheltuielile subvenționabile totale;

Or. pt

Amendamentul 399
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul în care statul membru în 
cauză a adoptat moneda euro, el primește 
asistență macrofinanciară din partea 
Uniunii, în conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. 407/2010 al Consiliului;

eliminat

Or. es

Amendamentul 400
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul în care statul membru în cauză 
a adoptat moneda euro, el primește 
asistență macrofinanciară din partea 
Uniunii, în conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. 407/2010 al Consiliului;

(a) în cazul în care statul membru în cauză 
are o rată a șomajului mai mare de 10 %;

Or. pt

Amendamentul 401
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. es

Amendamentul 402
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) în cazul în care statul membru în cauză 
are o rată a riscului de sărăcie și/sau 
excluziune socială mai mare de 20 %;

Or. pt
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Amendamentul 403
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) asistența financiară îi este pusă la 
dispoziție în conformitate cu Tratatul 
privind Mecanismul european de 
stabilitate.

eliminat

Or. pt

Amendamentul 404
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) asistența financiară îi este pusă la 
dispoziție în conformitate cu Tratatul 
privind Mecanismul european de 
stabilitate.

eliminat

Or. es

Amendamentul 405
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Indiferent de dispozițiile de la 
alineatul (1), sprijinul Uniunii realizat 
prin intermediul plăților intermediare și al 
plăților soldului final nu este mai mare 
decât sprijinul public și decât valoarea 
maximă a sprijinului acordat din fond, 

eliminat
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astfel cum este menționat în decizia 
Comisiei de aprobare a programului 
operațional.

Or. es

Amendamentul 406
Marije Cornelissen

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Indiferent de dispozițiile de la 
alineatul (1), sprijinul Uniunii realizat prin 
intermediul plăților intermediare și al 
plăților soldului final nu este mai mare 
decât sprijinul public și decât valoarea 
maximă a sprijinului acordat din fond, 
astfel cum este menționat în decizia
Comisiei de aprobare a programului 
operațional.

(2) Indiferent de dispozițiile de la 
alineatul (1), sprijinul Uniunii realizat prin 
intermediul plăților intermediare și al 
plăților soldului final nu este mai mare 
decât sprijinul public și/sau privat și decât 
valoarea maximă a sprijinului acordat din 
fond, astfel cum este menționat în decizia 
Comisiei de aprobare a programului 
operațional.

Or. en

Amendamentul 407
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Alimentele și bunurile pot fi achiziționate 
chiar de organizațiile partenere.

Or. fi
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Amendamentul 408
Frédéric Daerden

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 409
Csaba Őry

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Alimentele și bunurile destinate 
persoanelor afectate de sărăcie pot fi 
achiziționate chiar de organizațiile 
partenere.

Or. en

Amendamentul 410
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pt
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Amendamentul 411
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 412
Sylvie Guillaume

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Alimentele destinate persoanelor 
defavorizate pot fi achiziționate chiar de 
organizațiile partenere.

Or. fr

Amendamentul 413
Marije Cornelissen

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Alimentele și bunurile destinate uzului 
personal al beneficiarilor finali și 
facilitățile pentru a adopta măsurile 
menționate la articolul 4 alineatul (2a)
pot fi achiziționate chiar de organizațiile 
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partenere.

Or. en

Amendamentul 414
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Alimentele și bunurile destinate celor mai 
defavorizate persoane pot fi achiziționate 
chiar de organizațiile partenere.

Or. es

Amendamentul 415
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Alimentele și bunurile destinate uzului 
personal al celor mai defavorizate
persoane pot fi achiziționate chiar de 
organizațiile partenere.

Or. fr

Amendamentul 416
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

beneficiarilor finali ai fondului pot fi 
achiziționate chiar de organizațiile 
partenere.

Or. fr

Amendamentul 417
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 418
Sylvie Guillaume

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 419
Marije Cornelissen

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ele pot fi achiziționate și de către un 
organism public și pot fi puse la dispoziția 
organizațiilor partenere în mod gratuit. În 
acest caz, alimentele pot fi obținute prin 
utilizarea, prelucrarea sau vânzarea 
produselor din stocurile de intervenție 
furnizate în conformitate cu articolul 15 
din Regulamentul (UE) nr. [OCP], cu 
condiția ca această opțiune să fie cea mai 
favorabilă din punct de vedere economic și 
să nu întârzie inutil furnizarea de produse 
alimentare organizațiilor partenere. Orice 
sume derivate dintr-o tranzacție implicând 

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

stocurile respective sunt utilizate în 
beneficiul celor mai defavorizate persoane 
și nu sunt utilizate astfel încât să se 
diminueze obligația statelor membre, 
menționată la articolul 18 din prezentul 
regulament, de a cofinanța programul sau 
de a garanta cofinanțarea de către actori 
privați sau alte instituții caritabile decât 
beneficiarii.

Or. en

Amendamentul 420
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Amendamentul 421
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
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Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 422
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Asistența materială respectivă este 
distribuită gratuit celor mai defavorizate 
persoane.

(4) Ajutorul alimentar este distribuit
gratuit celor mai defavorizate persoane.

Or. fi
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Amendamentul 423
Sylvie Guillaume

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Asistența materială respectivă este 
distribuită gratuit celor mai defavorizate 
persoane.

(4) Asistența materială respectivă este 
distribuită gratuit persoanelor 
defavorizate.

Or. fr

Amendamentul 424
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Asistența materială respectivă este 
distribuită gratuit celor mai defavorizate 
persoane.

(4) Asistența alimentară și materială este 
distribuită gratuit celor mai defavorizate 
persoane, fără nicio excepție.

Or. en

Amendamentul 425
Emer Costello

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Asistența materială respectivă este 
distribuită gratuit celor mai defavorizate 
persoane.

(4) Asistența alimentară și materială este 
în general distribuită gratuit celor mai 
defavorizate persoane. În cazul în care 
cadrul programului operațional stabilește 
dispoziții în acest sens, organizațiile 
partenere le pot solicita beneficiarilor 
finali să achite o taxă simbolică pentru 
produsele alimentare sau bunurile în 
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cauză.

Or. en

Amendamentul 426
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Asistența materială respectivă este 
distribuită gratuit celor mai defavorizate 
persoane.

(4) Asistența alimentară și/sau materială 
respectivă este distribuită în general gratuit 
celor mai defavorizate persoane. În cazul 
în care asistența alimentară și/sau
materială respectivă distribuită celor mai 
defavorizate persoane vizează, de 
asemenea, obiectivele de integrare sau de 
reabilitare socială, se poate solicita 
beneficiarilor finali un preț simbolic care 
nu este mai mare de 10 % din prețul 
pieței.

Or. fr

Amendamentul 427
Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) O operațiune sprijinită din fond nu 
poate beneficia de sprijin din partea unui 
alt instrument al Uniunii.

eliminat

Or. fr

Justificare

FEAD extinde sarcinile pe care organizațiile partenere trebuie să le îndeplinească. Prin 
urmare, este necesar să se asigure faptul că ele vor putea beneficia de o flexibilitate maximă 
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în ceea ce privește finanțarea lor.

Amendamentul 428
Marije Cornelissen

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) O operațiune sprijinită din fond nu 
poate beneficia de sprijin din partea unui 
alt instrument al Uniunii.

(5) O operațiune sprijinită din fond nu 
beneficiază de sprijin din partea unui alt 
instrument al Uniunii. Cu toate acestea, 
beneficiarii au posibilitatea de a utiliza în 
mod eficace și optim fondurile europene, 
precum FSE, pentru a întreprinde acțiuni 
complementare care au ca scop atenuarea 
efectelor sărăciei și incluziunea socială, 
evitând, totodată, dubla finanțare. 

Or. en

Amendamentul 429
Csaba Őry

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) rambursarea pe baza de costuri 
unitare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 430
Kinga Göncz

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – litera m
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) sume forfetare care presupun sprijin 
public de maxim 100 000 EUR, ca 
prefinanțare cu partea contractantă;

Or. en

Amendamentul 431
Csaba Őry

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – litera n

Textul propus de Comisie Amendamentul

(n) finanțare forfetară, stabilită prin 
aplicarea unui procentaj la una sau mai 
multe categorii definite de costuri.

eliminat

Or. en

Amendamentul 432
Kinga Göncz

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – litera n

Textul propus de Comisie Amendamentul

(n) finanțare forfetară, stabilită prin 
aplicarea unui procentaj la una sau mai 
multe categorii definite de costuri.

(d) finanțare forfetară, stabilită prin 
aplicarea unui procentaj la una sau mai 
multe categorii definite de costuri, ca 
prefinanțare cu partea contractantă.

Or. en

Amendamentul 433
Csaba Őry

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Opțiunile menționate la alineatul (1) 
pot fi combinate doar atunci când fiecare 
este aplicată unor categorii diferite de 
costuri sau atunci când sunt utilizate 
pentru etape succesive ale unei 
operațiuni.

eliminat

Or. en

Amendamentul 434
Csaba Őry

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Sumele menționate la alineatul (1) 
literele (b), (c) și (d) se stabilesc pe baza:

eliminat

(a) unei metode de calculare justă, corectă 
și verificabilă, bazată pe unul dintre 
următoarele elemente:
(i) date statistice sau alte informații 
obiective; sau
(ii) date istorice verificate privind 
beneficiarii individuali sau aplicarea 
practicilor lor uzuale de contabilizare a 
costurilor;
(b) unor metode și a costurilor unitare, 
sumelor forfetare și finanțărilor forfetare 
corespunzătoare, aplicate în cadrul 
sistemelor de granturi finanțate integral 
de statul membru în cauză pentru un tip 
similar de operațiune și de beneficiar;
(c) unor rate stabilite prin prezentul 
regulament;
(d) metodei „de la caz la caz”, prin 
trimitere la un proiect de buget convenit 
ex ante de către autoritatea de 
management, în cazul în care sprijinul 
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public nu depășește 100 000 EUR.

Or. en

Amendamentul 435
Csaba Őry

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Sumele calculate în formele 
menționate la alineatul (1) literele (b), (c) 
și (d) sunt considerate cheltuieli eligibile 
angajate și plătite de către beneficiar în 
scopul alicării dispozițiilor de la titlul VI.

eliminat

Or. en

Amendamentul 436
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) costurile achiziționării de alimente;

Or. fi

Amendamentul 437
Frédéric Daerden

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 438
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pt

Amendamentul 439
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 440
Sylvie Guillaume
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Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) costurile achiziționării de alimente 
pentru uzul personal al persoanelor 
defavorizate;

Or. fr

Amendamentul 441
Marije Cornelissen

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera o

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 442
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) costurile achiziționării de alimente și 
bunuri de consum de bază pentru uzul 
personal al celor mai defavorizate 
persoane;

Or. es
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Amendamentul 443
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) costurile achiziționării de alimente și 
bunuri de consum de bază pentru uzul 
personal al celor mai defavorizate 
persoane;

Or. fr

Amendamentul 444
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 445
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care un organism public 
achiziționează alimente sau bunuri de 
consum de bază pentru uzul personal al 
persoanelor fără adăpost sau al copiilor și 
le furnizează organizațiilor partenere, 
costurile transportării alimentelor sau a 

(b) în cazul în care un organism public 
achiziționează alimente și le furnizează 
organizațiilor partenere, costurile 
transportării alimentelor la depozitele 
organizațiilor partenere, la o rată fixă de 
1 % din costurile menționate la litera (a);
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bunurilor la depozitele organizațiilor 
partenere, la o rată fixă de 1% din costurile 
menționate la litera (a);

Or. fi

Amendamentul 446
Frédéric Daerden

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 447
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 448
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 449
Sylvie Guillaume

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

în cazul în care un organism public 
achiziționează alimente pentru uzul 
personal al persoanelor defavorizate și le 
furnizează organizațiilor partenere, 
costurile transportării alimentelor la 
depozitele organizațiilor partenere, la o rată 
fixă de 1 % din costurile menționate la 
litera (a);

Or. fr
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Amendamentul 450
Marije Cornelissen

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera p

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 451
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Amendamentul 452
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
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Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 453
Csaba Őry

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera q

Textul propus de Comisie Amendamentul

(q) costurile administrative, de transport 
și de depozitare suportate de organizațiile 
partenere, la o rată fixă de 5% din 
costurile menționate la litera (a);

eliminat

Or. en

Amendamentul 454
Marije Cornelissen

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera q

Textul propus de Comisie Amendamentul

(q) costurile administrative, de transport și 
de depozitare suportate de organizațiile 
partenere, la o rată fixă de 5% din costurile 
menționate la litera (a);

(c) costurile administrative, de transport și 
de depozitare suportate de organizațiile 
partenere, la o rată fixă de 7 % din 
costurile menționate la litera (a) sau, la 
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cererea lor, până la costurile eligibile 
angajate și plătite efectiv;

Or. en

Amendamentul 455
Marije Cornelissen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) costurile suportate de organismele 
publice sau organizațiile partenere în 
scopul consolidării lanțurilor locale de 
aprovizionare cu alimente;

Or. en

Amendamentul 456
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fi

Amendamentul 457
Sylvie Guillaume

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera d



PE506.148v01-00 44/83 AM\928613RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 458
Marije Cornelissen

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera r

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) costurile activităților de incluziune 
socială desfășurate și declarate de 
organizațiile partenere care oferă în mod 
direct asistența materială celor mai 
defavorizate persoane, la o rată fixă de 7 %
din costurile menționate la litera (a) sau, la 
cererea lor, până la costurile eligibile
angajate și plătite efectiv;

Or. en

Amendamentul 459
Danuta Jazłowiecka

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) TVA nu este rambursabil.

Or. pl
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Amendamentul 460
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) costurile bunurilor folosite anterior; eliminat

Or. fi

Amendamentul 461
Marije Cornelissen

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2 – litera u

Textul propus de Comisie Amendamentul

(u) costurile bunurilor folosite anterior; eliminat

Or. en

Amendamentul 462
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) costurile bunurilor folosite anterior; eliminat

Or. fr

Amendamentul 463
Csaba Őry

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) La inițiativa statelor membre, în 
condițiile respectării unui plafon de 4% 
din sumele alocate din fond, prin 
programul operațional se pot finanța 
pregătirea, gestionarea, monitorizarea, 
asistența administrativă și tehnică, 
auditul, informarea, măsurile de control 
și evaluare necesare pentru punerea în 
aplicare a prezentului regulament. Se pot 
finanța, de asemenea, asistența tehnică și 
consolidarea capacităților organizațiilor 
partenere.

eliminat

Or. en

Amendamentul 464
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Propunere de regulament
Articolul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26 eliminat
Principiile generale ale sistemelor de 
gestionare și control ale statului membru
Sistemele de gestionare și control prevăd:
(a) o descriere a funcțiilor fiecărui 
organism implicat în gestionare și control, 
precum și a repartizării funcțiilor în 
interiorul fiecărui organism;
(b) respectarea principiului separării 
funcțiilor între organismele respective și 
în interiorul lor;
(c) proceduri pentru a asigura 
corectitudinea și regularitatea 
cheltuielilor declarate;
(d) sisteme informatice de contabilitate, 
pentru stocarea și transmiterea datelor 
financiare și a datelor privind indicatorii, 
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pentru monitorizare și pentru raportare;
(e) sisteme de raportare și de 
monitorizare, în cazul în care organismul 
responsabil încredințează îndeplinirea 
sarcinilor unui alt organism;
(f) dispoziții privind auditul funcționării 
sistemelor de gestionare și control;
(g) sisteme și proceduri pentru a se 
asigura o pistă de audit adecvată;
(h) prevenirea, detectarea și corectarea 
neregulilor, inclusiv a fraudei și 
recuperarea sumelor plătite necuvenit, 
împreună cu orice dobânzi aferente.

Or. fr

Justificare

În conformitate cu articolul 27 din prezentul regulament, statele membre efectuează controale 
administrative și fizice adecvate și să aplice sancțiuni în caz de nereguli, pentru a se asigura 
că programele operaționale sunt puse în aplicare în mod corespunzător.

Amendamentul 465
Marije Cornelissen

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Pentru programul lor operațional, 
statele membre desemnează o autoritate 
de management, o autoritate de certificare 
și o autoritate de audit independentă din 
punct de vedere funcțional a fondurilor 
europene structurale și de investiții.

Or. en

Amendamentul 466
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
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Propunere de regulament
Articolul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 27 eliminat
Responsabilitățile statelor membre
(1) Statele membre își îndeplinesc 
obligațiile în materie de gestionare, de 
control și de audit și își asumă 
responsabilitățile care rezultă din acestea, 
menționate în reglementările privind 
gestiunea partajată prevăzute în 
regulamentul financiar și în prezentul 
regulament. În conformitate cu principiul 
gestiunii partajate, statele membre sunt 
responsabile de gestiunea și controlul 
programelor operaționale.
(2) Statele membre previn, detectează și 
corectează neregulile și recuperează 
sumele plătite necuvenit, împreună cu 
orice dobânzi aferente plăților întârziate. 
Ele notifică neregulile respective Comisiei 
și informează Comisia cu privire la 
evoluția procedurilor administrative și 
juridice corespunzătoare.
În cazul în care sumele plătite în mod 
necuvenit unui beneficiar nu pot fi 
recuperate din vina sau neglijența unui 
stat membru, acesta este responsabil de 
rambursarea sumelor în cauză către 
bugetul general al Uniunii.
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 59, 
stabilind reglementări detaliate privind 
obligațiile statelor membre precizate în
prezentul alineat.
(3) Statele membre instituie și pun în 
aplicare o procedură de examinare și 
soluționare independentă a reclamațiilor 
în ceea ce privește selectarea sau 
implementarea operațiunilor cofinanțate 
din fond. La cerere, statele membre 
raportează Comisiei rezultatele unor 
astfel de examinări.
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(4) Toate schimburile oficiale de 
informații între statul membru și Comisie 
sunt efectuate utilizând un sistem de 
schimb electronic de date înființat în 
conformitate cu termenii și condițiile 
prevăzute de Comisie prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare. Actele de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 60 alineatul (3).

Or. fr

Amendamentul 467
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre își îndeplinesc 
obligațiile în materie de gestionare, de 
control și de audit și își asumă 
responsabilitățile care rezultă din acestea, 
menționate în reglementările privind 
gestiunea partajată prevăzute în 
regulamentul financiar și în prezentul 
regulament. În conformitate cu principiul 
gestiunii partajate, statele membre sunt 
responsabile de gestiunea și controlul 
programelor operaționale.

(1) Statele membre, în colaborare cu 
organizațiile civile implicate, își 
îndeplinesc obligațiile în materie de 
gestionare, de control și de audit și își 
asumă responsabilitățile care rezultă din 
acestea, menționate în reglementările 
privind gestiunea partajată prevăzute în 
regulamentul financiar și în prezentul 
regulament. În conformitate cu principiul 
gestiunii partajate, statele membre sunt 
responsabile de gestiunea și controlul 
programelor operaționale.

Or. es

Amendamentul 468
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre instituie și pun în 
aplicare o procedură de examinare și 
soluționare independentă a reclamațiilor în 
ceea ce privește selectarea sau 
implementarea operațiunilor cofinanțate
din fond. La cerere, statele membre 
raportează Comisiei rezultatele unor astfel 
de examinări.

(3) Statele membre instituie și pun în 
aplicare o procedură de examinare și 
soluționare independentă a reclamațiilor în 
ceea ce privește selectarea sau 
implementarea operațiunilor finanțate din 
fond. La cerere, statele membre raportează 
Comisiei rezultatele unor astfel de 
examinări.

Or. es

Amendamentul 469
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Articolul 28 eliminat
Desemnarea și organizarea organismelor 
de gestionare și control
(1) Statul membru desemnează ca 
autoritate de management o autoritate sau 
un organism public național.
(2) Statul membru desemnează ca 
autoritate de certificare o autoritate sau 
un organism public național, fără a aduce 
atingere dispozițiilor de la alineatul (3).
(3) Statul membru poate desemna o 
autoritate de management care să 
îndeplinească în plus și funcțiile 
autorității de certificare.
(4) Statul membru desemnează ca 
autoritate de audit o autoritate sau un 
organism public național, independent 
din punct de vedere funcțional de 
autoritatea de management și de 
autoritatea de certificare.
(5) Cu condiția respectării principiului 
separării funcțiilor, autoritatea de 
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management, autoritatea de certificare 
dacă este cazul, precum și autoritatea de 
audit pot face parte din același organism 
sau autoritate publică.
(6) Statul membru poate desemna unul 
sau mai multe organisme intermediare 
pentru a îndeplini anumite sarcini ale 
autorității de management sau ale 
autorității de certificare, sub 
responsabilitatea autorității respective. 
Acordurile relevante între autoritatea de 
management sau autoritatea de certificare 
și organismele intermediare se 
înregistrează oficial, în scris.
(7) Statul membru sau autoritatea de 
management poate încredința gestionarea 
unei părți a programului operațional unui 
organism intermediar prin încheierea 
unui acord scris între organismul 
intermediar și statul membru sau 
autoritatea de management. Organismul 
intermediar furnizează garanții 
referitoare la solvabilitatea sa și la 
competența sa în domeniul relevant, 
precum și la gestionarea sa administrativă 
și financiară.
(8) Statul membru stabilește reguli scrise 
care reglementează relațiile sale cu 
autoritatea de management, autoritatea de 
certificare și autoritatea de audit, relațiile 
între aceste autorități, precum și relațiile 
acestor autorități cu Comisia.

Or. fr

Amendamentul 470
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Propunere de regulament
Articolul 28
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Textul propus de Comisie Amendamentul

 Articolul 28 eliminat
Desemnarea și organizarea organismelor 
de gestionare și control
(1) Statul membru desemnează ca 
autoritate de management o autoritate sau 
un organism public național.
(2) Statul membru desemnează ca 
autoritate de certificare o autoritate sau 
un organism public național, fără a aduce 
atingere dispozițiilor de la alineatul (3).
(3) Statul membru poate desemna o 
autoritate de management care să 
îndeplinească în plus și funcțiile 
autorității de certificare.
(4) Statul membru desemnează ca 
autoritate de audit o autoritate sau un 
organism public național, independent 
din punct de vedere funcțional de 
autoritatea de management și de 
autoritatea de certificare.
(5) Cu condiția respectării principiului 
separării funcțiilor, autoritatea de 
management, autoritatea de certificare 
dacă este cazul, precum și autoritatea de 
audit pot face parte din același organism 
sau autoritate publică.
(6) Statul membru poate desemna unul 
sau mai multe organisme intermediare 
pentru a îndeplini anumite sarcini ale 
autorității de management sau ale 
autorității de certificare, sub 
responsabilitatea autorității respective. 
Acordurile relevante între autoritatea de 
management sau autoritatea de certificare 
și organismele intermediare se 
înregistrează oficial, în scris.
(7) Statul membru sau autoritatea de 
management poate încredința gestionarea 
unei părți a programului operațional unui 
organism intermediar prin încheierea 
unui acord scris între organismul 
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intermediar și statul membru sau 
autoritatea de management. Organismul 
intermediar furnizează garanții 
referitoare la solvabilitatea sa și la 
competența sa în domeniul relevant, 
precum și la gestionarea sa administrativă 
și financiară.
(8) Statul membru stabilește reguli scrise 
care reglementează relațiile sale cu 
autoritatea de management, autoritatea de 
certificare și autoritatea de audit, relațiile 
între aceste autorități, precum și relațiile 
acestor autorități cu Comisia.

Or. fr

Justificare

În conformitate cu articolul 27 din prezentul regulament, statele membre efectuează controale 
administrative și fizice adecvate și să aplice sancțiuni în caz de nereguli, pentru a se asigura 
că programele operaționale sunt puse în aplicare în mod corespunzător.

Amendamentul 471
Marije Cornelissen

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statul membru desemnează ca 
autoritate de management o autoritate sau 
un organism public național.

(1) Statul membru desemnează ca 
autoritate de management al unui fond
european structural și de investiții o 
autoritate sau un organism public național.

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să evite instituirea unor structuri duble și să utilizeze cât mai mult 
posibil organisme existente pentru managementul și controlul fondului respectiv.

Amendamentul 472
Marije Cornelissen
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Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statul membru desemnează ca 
autoritate de certificare o autoritate sau un 
organism public național, fără a aduce 
atingere dispozițiilor de la alineatul (3).

(2) Statul membru desemnează ca 
autoritate de certificare a unui fond 
european structural și de investiții o 
autoritate sau un organism public național, 
fără a aduce atingere dispozițiilor de la 
alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 473
Marije Cornelissen

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statul membru poate desemna o
autoritate de management care să 
îndeplinească în plus și funcțiile autorității 
de certificare.

(3) Statul membru poate desemna o 
autoritate de management al unui fond 
european structural și de investiții care să 
îndeplinească în plus și funcțiile autorității 
de certificare.

Or. en

Amendamentul 474
Marije Cornelissen

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statul membru poate desemna unul sau 
mai multe organisme intermediare pentru a 
îndeplini anumite sarcini ale autorității de 
management sau ale autorității de 
certificare, sub responsabilitatea autorității 

(6) Statul membru poate desemna unul sau 
mai multe organisme intermediare ale unui 
fond european structural și de investiții 
pentru a îndeplini anumite sarcini ale 
autorității de management sau ale 
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respective. Acordurile relevante între 
autoritatea de management sau autoritatea 
de certificare și organismele intermediare 
se înregistrează oficial, în scris.

autorității de certificare, sub 
responsabilitatea autorității respective. 
Acordurile relevante între autoritatea de 
management sau autoritatea de certificare 
și organismele intermediare se 
înregistrează oficial, în scris.

Or. en

Amendamentul 475
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

 [...] eliminat

Or. fr

Amendamentul 476
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Propunere de regulament
Articolul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

 [...] eliminat

Or. fr

Justificare

În conformitate cu articolul 27 din prezentul regulament, statele membre efectuează controale 
administrative și fizice adecvate și să aplice sancțiuni în caz de nereguli, pentru a se asigura
că programele operaționale sunt puse în aplicare în mod corespunzător.

Amendamentul 477
Sergio Gutiérrez Prieto
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Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) verifică faptul că produsele cofinanțate 
au fost livrate și că serviciile cofinanțate 
au fost prestate, precum și faptul că 
beneficiarii au plătit cheltuielile declarate 
și că acestea sunt în conformitate cu 
legislația Uniunii și legislația națională 
aplicabile, cu programul operațional și cu 
condițiile de acordare a sprijinului pentru 
operațiunea respectivă;

(a) verifică dacă produsele cofinanțate au 
fost livrate și că serviciile finanțate au fost 
prestate, precum și faptul că beneficiarii au 
plătit cheltuielile declarate și că acestea 
sunt în conformitate cu legislația Uniunii și 
legislația națională aplicabile, cu 
programul operațional și cu condițiile de 
acordare a sprijinului pentru operațiunea 
respectivă;

Or. es

Amendamentul 478
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 [...] eliminat

Or. fr

Amendamentul 479
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 30 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. păstrarea evidențelor contabile ale
sumelor recuperabile și ale sumelor retrase 
în urma anulării integrale sau parțiale a 
contribuției pentru o operațiune. Sumele 
recuperate se varsă la bugetul general al 
Uniunii Europene, înainte de încheierea 
programului operațional, prin deducerea 

8. păstrarea evidențelor contabile ale 
sumelor recuperabile și ale sumelor retrase 
în urma anulării integrale sau parțiale a 
contribuției pentru o operațiune. Sumele 
recuperate se varsă la fond, înainte de 
încheierea programului operațional, prin 
deducerea acestora din următoarea 
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acestora din următoarea declarație de 
cheltuieli.

declarație de cheltuieli.

Or. fr

Amendamentul 480
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea de audit se asigură că se 
efectuează audituri ale sistemelor de 
gestionare și control, ale unui eșantion 
adecvat de operațiuni și ale conturilor 
anuale.

eliminat

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 59, 
pentru a stabili condițiile pe care trebuie 
să le îndeplinească auditurile respective.

Or. fr

Amendamentul 481
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Articolul 32 eliminat
Procedura de desemnare a autorității de 
management și a autorităților de 
certificare
(1) Statele membre notifică Comisiei data 
și forma desemnării autorității de 
gestionare și, în cazul în care este 
necesar, a autorității de certificare, în 
termen de șase luni de la adoptarea 
deciziei de adoptare a programului 
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operațional.
(2) Desemnarea menționată la alineatul 
(1) este bazată pe un raport și pe o opinie 
din partea unui organism de audit 
independent care evaluează sistemul de 
gestionare și control, inclusiv rolul 
organismelor intermediare respective, 
precum și conformitatea lui cu articolele 
26, 27, 29 și 30, în conformitate cu 
criteriile referitoare la mediul intern, la 
activitățile de control, informare și 
comunicare, precum și la monitorizare, 
stabilite de Comisie prin intermediul unor 
acte delegate în conformitate cu articolul 
59.
(3) Organismul independent își 
desfășoară activitatea în conformitate cu 
regulile de audit recunoscute la nivel 
internațional.
(4) Statele membre pot decide că o 
autoritate de management sau o autoritate 
de certificare care a fost desemnată în 
relație cu un program operațional 
cofinanțat din FSE în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. [RDC] se 
consideră a fi desemnată în scopul 
prezentului regulament.
Comisia poate solicita, în termen de două 
luni de la primirea notificării menționate 
la alineatul (1), raportul și opinia 
organismului de audit independent și 
descrierea sistemului de gestionare și 
control.
Comisia poate formula observații în 
termen de două luni de la primirea 
documentelor respective.
(5) Statul membru supraveghează 
organismul desemnat și îi retrage 
desemnarea prin decizie oficială în cazul 
în care unul sau mai multe dintre 
criteriile menționate la alineatul (2) nu 
mai sunt îndeplinite, cu excepția cazului 
în care organismul realizează acțiunile de 
remediere necesare în cursul unei 
perioade de probă care urmează să fie 
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stabilită de către statul membru în funcție 
de gravitatea problemei. Statul membru 
notifică imediat Comisiei instituirea unei 
perioade de probă pentru un organism 
desemnat și orice decizie de retragere.

Or. fr

Amendamentul 482
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Propunere de regulament
Articolul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Articolul 32 eliminat
Procedura de desemnare a autorității de 
management și a autorităților de 
certificare
(1) Statele membre notifică Comisiei data 
și forma desemnării autorității de 
gestionare și, în cazul în care este 
necesar, a autorității de certificare, în 
termen de șase luni de la adoptarea 
deciziei de adoptare a programului 
operațional.
(2) Desemnarea menționată la alineatul 
(1) este bazată pe un raport și pe o opinie 
din partea unui organism de audit 
independent care evaluează sistemul de 
gestionare și control, inclusiv rolul 
organismelor intermediare respective, 
precum și conformitatea lui cu articolele 
26, 27, 29 și 30, în conformitate cu 
criteriile referitoare la mediul intern, la 
activitățile de control, informare și 
comunicare, precum și la monitorizare, 
stabilite de Comisie prin intermediul unor 
acte delegate în conformitate cu articolul 
59.
(3) Organismul independent își 
desfășoară activitatea în conformitate cu 



PE506.148v01-00 60/83 AM\928613RO.doc

RO

regulile de audit recunoscute la nivel 
internațional.
(4) Statele membre pot decide că o 
autoritate de management sau o autoritate 
de certificare care a fost desemnată în 
relație cu un program operațional 
cofinanțat din FSE în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. [RDC] se 
consideră a fi desemnată în scopul 
prezentului regulament.
Comisia poate solicita, în termen de două 
luni de la primirea notificării menționate 
la alineatul (1), raportul și opinia 
organismului de audit independent și 
descrierea sistemului de gestionare și 
control.
Comisia poate formula observații în 
termen de două luni de la primirea 
documentelor respective.
(5) Statul membru supraveghează 
organismul desemnat și îi retrage 
desemnarea prin decizie oficială în cazul 
în care unul sau mai multe dintre 
criteriile menționate la alineatul (2) nu 
mai sunt îndeplinite, cu excepția cazului 
în care organismul realizează acțiunile de 
remediere necesare în cursul unei 
perioade de probă care urmează să fie 
stabilită de către statul membru în funcție 
de gravitatea problemei. Statul membru 
notifică imediat Comisiei instituirea unei 
perioade de probă pentru un organism 
desemnat și orice decizie de retragere.

Or. fr

Justificare

În conformitate cu articolul 27 din prezentul regulament, statele membre efectuează controale 
administrative și fizice adecvate și să aplice sancțiuni în caz de nereguli, pentru a se asigura 
că programele operaționale sunt puse în aplicare în mod corespunzător.

Amendamentul 483
Marije Cornelissen
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Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre notifică Comisiei data 
și forma desemnării autorității de 
gestionare și, în cazul în care este necesar, 
a autorității de certificare, în termen de 
șase luni de la adoptarea deciziei de 
adoptare a programului operațional.

(1) Statele membre notifică Comisiei data 
și forma desemnării autorității de 
management al unui fond european 
structural și de investiții și, în cazul în care 
este necesar, a autorității de certificare, în 
termen de șase luni de la adoptarea deciziei 
de adoptare a programului operațional.

Or. en

Amendamentul 484
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Statele membre pot decide că o autoritate 
de management sau o autoritate de 
certificare care a fost desemnată în relație 
cu un program operațional cofinanțat din 
FSE în temeiul Regulamentului (UE) nr. 
[RDC] se consideră a fi desemnată în 
scopul prezentului regulament.

Statele membre pot decide că o autoritate 
de management sau o autoritate de 
certificare care a fost desemnată în relație 
cu un program operațional finanțat din 
FSE în temeiul Regulamentului (UE) nr. 
[RDC] se consideră a fi desemnată în 
scopul prezentului regulament.

Or. es

Amendamentul 485
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

 [...] eliminat
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Or. fr

Amendamentul 486
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Propunere de regulament
Articolul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

 [...] eliminat

Or. fr

Justificare

În conformitate cu articolul 27 din prezentul regulament, statele membre efectuează controale 
administrative și fizice adecvate și să aplice sancțiuni în caz de nereguli, pentru a se asigura 
că programele operaționale sunt puse în aplicare în mod corespunzător.

Amendamentul 487
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate solicita unui stat 
membru să examineze o reclamație 
transmisă Comisiei referitoare la 
implementarea unor operațiuni cofinanțate
din fond sau la funcționarea sistemului de 
gestionare și control.

(4) Comisia poate solicita unui stat 
membru să examineze o reclamație 
transmisă Comisiei referitoare la 
implementarea unor operațiuni finanțate
din fond sau la funcționarea sistemului de 
gestionare și control.

Or. fr

Amendamentul 488
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate solicita unui stat 
membru să examineze o reclamație 
transmisă Comisiei referitoare la 
implementarea unor operațiuni cofinanțate
din fond sau la funcționarea sistemului de 
gestionare și control.

(4) Comisia poate solicita unui stat 
membru să examineze o reclamație 
transmisă Comisiei referitoare la 
implementarea unor operațiuni finanțate
din fond sau la funcționarea sistemului de 
gestionare și control.

Or. es

Amendamentul 489
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Articolul 34 eliminat
Cooperarea cu autoritatea de audit
(1) Comisia cooperează cu autoritățile de 
audit în vederea coordonării planurilor și 
metodelor lor de audit și face imediat 
schimb de rezultate cu privire la 
auditurile efectuate asupra sistemelor de 
gestionare și control.
(2) Comisia și autoritatea de audit se 
întâlnesc cu regularitate și cel puțin o 
dată pe an, cu excepția cazului în care se 
convine altfel, pentru a examina raportul 
anual privind controlul, opinia și strategia 
de audit, precum și pentru a face schimb 
de puncte de vedere cu privire la aspecte 
referitoare la îmbunătățirea sistemelor de 
gestionare și control.

Or. fr

Amendamentul 490
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux
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Propunere de regulament
Articolul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Articolul 34 eliminat
Cooperarea cu autoritatea de audit
(1) Comisia cooperează cu autoritățile de 
audit în vederea coordonării planurilor și 
metodelor lor de audit și face imediat 
schimb de rezultate cu privire la 
auditurile efectuate asupra sistemelor de 
gestionare și control.
(2) Comisia și autoritatea de audit se 
întâlnesc cu regularitate și cel puțin o 
dată pe an, cu excepția cazului în care se 
convine altfel, pentru a examina raportul 
anual privind controlul, opinia și strategia 
de audit, precum și pentru a face schimb 
de puncte de vedere cu privire la aspecte 
referitoare la îmbunătățirea sistemelor de 
gestionare și control.

Or. fr

Justificare

În conformitate cu articolul 27 din prezentul regulament, statele membre efectuează controale 
administrative și fizice adecvate și să aplice sancțiuni în caz de nereguli, pentru a se asigura 
că programele operaționale sunt puse în aplicare în mod corespunzător.

Amendamentul 491
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Propunere de regulament
Articolul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 27a
(1). Statele membre își îndeplinesc 
obligațiile în materie de gestionare, de 
control și de audit și își asumă 
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responsabilitățile care rezultă din acestea, 
menționate în reglementările privind 
gestiunea partajată prevăzute în 
regulamentul financiar și în prezentul 
regulament.
(2). Statele membre previn, detectează și 
corectează neregulile și recuperează 
sumele plătite necuvenit, împreună cu 
orice dobânzi aferente plăților întârziate.
(3). Statele membre instituie și pun în 
aplicare o procedură de examinare și 
soluționare independentă a reclamațiilor 
în ceea ce privește selectarea sau 
implementarea operațiunilor cofinanțate 
din fond.

Or. fr

Justificare

Statele membre ar trebui să efectueze controale administrative și fizice adecvate și să aplice 
sancțiuni în caz de nereguli, pentru a se asigura că programele operaționale sunt puse în 
aplicare în conformitate cu normele aplicabile.

Amendamentul 492
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Plățile se efectuează sub formă de 
prefinanțare, plăți intermediare și plăți ale 
soldului anual, după caz, și ale soldului 
final.

(2) Plățile se efectuează sub formă de 
prefinanțare adecvată, plăți intermediare și 
plăți ale soldului anual, după caz, și ale 
soldului final.

Or. en

Amendamentul 493
Milan Cabrnoch

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia rambursează cu titlu de plăți 
intermediare 90% din suma care rezultă din 
aplicarea ratei de cofinanțare stabilite în 
decizia de adoptare a programului 
operațional corespunzând cheltuielilor 
publice eligibile incluse în cererea de plată. 
Ea determină soldul anual în conformitate 
cu articolul 47 alineatul (2).

(1) Comisia rambursează cu titlu de plăți 
intermediare 100 % din suma care rezultă 
din aplicarea ratei de cofinanțare stabilite 
în decizia de adoptare a programului 
operațional corespunzând cheltuielilor 
publice eligibile incluse în cererea de plată. 
Ea determină soldul anual în conformitate 
cu articolul 47 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 494
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia rambursează cu titlu de plăți 
intermediare 90% din suma care rezultă 
din aplicarea ratei de cofinanțare stabilite 
în decizia de adoptare a programului
operațional corespunzând cheltuielilor 
publice eligibile incluse în cererea de 
plată. Ea determină soldul anual în 
conformitate cu articolul 47 alineatul (2).

eliminat

Or. es

Amendamentul 495
Kinga Göncz

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea de management se asigură 
că, în cazul granturilor pentru organizațiile 
partenere, beneficiarii au la dispoziție un 

(1) Autoritatea de management se asigură 
că, în cazul granturilor pentru organizațiile 
partenere, beneficiarii au la dispoziție un 
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flux de finanțare suficient pentru a asigura 
implementarea corespunzătoare a 
operațiunilor.

flux de finanțare suficient pentru a asigura 
implementarea corespunzătoare a 
operațiunilor, adică se asigură 
prefinanțare pentru organizațiile 
partenere la începutul programelor.

Or. en

Amendamentul 496
Danuta Jazłowiecka

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pl

Justificare

Pentru o implementare eficientă a programului, se recomandă scurtarea termenului pentru 
Comisie la 30 de zile.

Amendamentul 497
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Articolul 43 eliminat
Întreruperea termenului de plată
(1) Termenul de plată pentru o cerere de 
plată intermediară poate fi întrerupt de 
către ordonatorul de credite delegat în 
sensul regulamentului financiar timp de 
maxim nouă luni în cazul în care sunt 
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îndeplinite următoarele condiții:
(a) pe baza informațiilor furnizate de un 
organism de audit național sau al 
Uniunii, există dovezi care sugerează o 
deficiență semnificativă în funcționarea 
sistemului de gestionare și control;
(b) ordonatorul de credite delegat trebuie 
să efectueze verificări suplimentare în 
urma informațiilor care îi sunt aduse la 
cunoștință prin care este avertizat că 
cheltuielile indicate într-o cerere de plată 
sunt afectate de o neregulă având 
consecințe financiare grave;
(c) nu a fost prezentat unul dintre 
documentele prevăzute la articolul 45 
alineatul (1).
(2) Ordonatorul de credite delegat poate 
limita întreruperea la partea din cheltuieli 
acoperită de cererea de plată afectată de 
elementele menționate la alineatul (1). 
Ordonatorul de credite delegat 
informează de îndată statul membru și 
autoritatea de management în legătură cu 
motivul întreruperii și îi invită să 
remedieze situația. Ordonatorul de credite 
delegat pune capăt întreruperii imediat ce 
au fost luate măsurile necesare.

Or. fr

Amendamentul 498
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Articolul 44 eliminat
Suspendarea plăților
(1) Comisia poate suspenda plățile 
intermediare, integral sau parțial, în cazul 
în care:
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(a) există o deficiență gravă în sistemul de 
gestionare și control al programului 
operațional pentru care nu au fost luate 
măsuri de corecție;
(b) cheltuielile dintr-o declarație de 
cheltuieli sunt afectate de o neregulă care 
are consecințe financiare grave și care nu 
a fost corectată;
(c) statul membru nu a luat măsurile 
necesare pentru remedierea situației care 
a dat naștere la o întrerupere în temeiul 
articolului 43;
(d) există o deficiență gravă în ceea ce 
privește calitatea și fiabilitatea sistemului 
de monitorizare sau a datelor privind 
indicatorii.
(2) Comisia poate decide, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, să 
suspende integral sau parțial plățile 
intermediare, după ce a acordat statului 
membru posibilitatea de a-și prezenta 
observațiile.
(3) Comisia reia integral sau parțial 
plățile intermediare în cazul în care statul 
membru a luat măsurile necesare pentru 
a permite încetarea suspendării.

Or. fr

Amendamentul 499
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cheltuielile publice eligibile angajate 
pentru implementarea operațiunilor înscrise 
în contabilitate menționate la articolul 46 
alineatul (1) litera (a), la care se aplică 
rata de cofinanțare definită la articolul 
18;

(a) cheltuielile publice eligibile angajate 
pentru implementarea operațiunilor înscrise 
în contabilitate menționate la articolul 46 
alineatul (1) litera (a);
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Or. es

Amendamentul 500
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Articolul 48 eliminat
Disponibilitatea documentelor
(1) Autoritatea de management se asigură 
că toate documentele justificative privind 
operațiunile sunt puse la dispoziția 
Comisiei și a Curții de Conturi Europene, 
la cerere, timp de trei ani. Această 
perioadă de trei ani începe la data de 31 
decembrie a anului în care Comisia a luat 
decizia de acceptare a conturilor în 
temeiul articolului 47 sau, cel mai târziu, 
la data plății soldului final.
Această perioadă de trei ani se întrerupe 
fie în cazul unor proceduri judiciare sau 
administrative, fie în urma unei cereri 
motivate temeinic din partea Comisiei.
(2) Documentele se păstrează fie sub 
formă de originale sau copii legalizate 
conforme cu originalele, fie pe suporturi 
de date acceptate în mod uzual, inclusiv 
versiuni electronice ale documentelor 
originale sau documente existente numai 
în versiune electronică.
(3) Documentele sunt păstrate într-o 
formă care să permită identificarea 
persoanelor vizate pentru o perioadă de 
timp care nu depășește durata necesară 
scopurilor pentru care au fost colectate 
datele sau pentru care acestea sunt 
ulterior prelucrate.
(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
59 cu scopul de a stabili suporturile de 
date care sunt considerate a fi acceptate 
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de comun acord.
(5) Procedura de certificare a 
conformității cu documentul original a 
documentelor păstrate pe suporturi de 
date acceptate în mod uzual este stabilită 
de autoritățile naționale și asigură că 
versiunile păstrate respectă cerințele 
juridice naționale și pot fi utilizate în 
cadrul unui audit.
(6) În cazul în care documentele există 
exclusiv în versiune electronică, sistemele 
informatice utilizate trebuie să 
îndeplinească standarde de securitate 
acceptate care asigură că documentele 
păstrate respectă cerințele juridice 
naționale și pot fi utilizate în cadrul unui 
audit.

Or. fr

Amendamentul 501
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Propunere de regulament
Articolul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Articolul 48 eliminat
Disponibilitatea documentelor
(1) Autoritatea de management se asigură 
că toate documentele justificative privind 
operațiunile sunt puse la dispoziția 
Comisiei și a Curții de Conturi Europene, 
la cerere, timp de trei ani. Această 
perioadă de trei ani începe la data de 31 
decembrie a anului în care Comisia a luat 
decizia de acceptare a conturilor în 
temeiul articolului 47 sau, cel mai târziu, 
la data plății soldului final.
Această perioadă de trei ani se întrerupe 
fie în cazul unor proceduri judiciare sau 
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administrative, fie în urma unei cereri 
motivate temeinic din partea Comisiei.
(2) Documentele se păstrează fie sub 
formă de originale sau copii legalizate 
conforme cu originalele, fie pe suporturi 
de date acceptate în mod uzual, inclusiv 
versiuni electronice ale documentelor 
originale sau documente existente numai 
în versiune electronică.
(3) Documentele sunt păstrate într-o 
formă care să permită identificarea 
persoanelor vizate pentru o perioadă de 
timp care nu depășește durata necesară 
scopurilor pentru care au fost colectate 
datele sau pentru care acestea sunt 
ulterior prelucrate.
(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
59 cu scopul de a stabili suporturile de 
date care sunt considerate a fi acceptate 
de comun acord.
(5) Procedura de certificare a 
conformității cu documentul original a 
documentelor păstrate pe suporturi de 
date acceptate în mod uzual este stabilită 
de autoritățile naționale și asigură că 
versiunile păstrate respectă cerințele 
juridice naționale și pot fi utilizate în 
cadrul unui audit.
(6) În cazul în care documentele există 
exclusiv în versiune electronică, sistemele 
informatice utilizate trebuie să 
îndeplinească standarde de securitate 
acceptate care asigură că documentele 
păstrate respectă cerințele juridice 
naționale și pot fi utilizate în cadrul unui 
audit.

Or. fr

Justificare

Obiectivul prezentului amendament este să garanteze o solicitare simplă, rapidă și eficace a 
prezentului fond de către statele membre și organismele partenere.
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Amendamentul 502
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statul membru efectuează corecțiile 
financiare necesare în raport cu 
neregulile individuale sau sistemice 
detectate în cadrul operațiunilor sau al 
programului operațional. Corecțiile 
financiare constau în anularea totală sau 
parțială a contribuției publice la o 
operațiune sau la un program 
operațional. Statul membru ține seama de 
natura și de gravitatea neregulilor și a 
pierderii financiare care rezultă pentru 
fonduri și aplică o corecție proporțională. 
Corecțiile financiare sunt înregistrate în 
conturile anuale de către autoritatea de 
management pentru anul contabil în care 
este decisă anularea.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 503
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Contribuția din fond anulată în 
conformitate cu alineatul (2) poate fi 
reutilizată de către statul membru în 
programul operațional în cauză, în 
condițiile respectării dispozițiilor de la 
alineatul (4).

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 504
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Contribuția anulată în conformitate cu 
alineatul (2) nu poate fi reutilizată pentru 
nicio operațiune care a făcut obiectul 
corecției sau, în cazul în care este 
efectuată o corecție financiară pentru o 
neregulă sistemică, pentru nicio 
operațiune afectată de nereguli sistemice.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 505
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) O corecție financiară realizată de 
către Comisie nu aduce atingere obligației 
statului membru de a realiza recuperări în 
temeiul prezentului articol.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 506
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 51

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Articolul 51 eliminat
Corecțiile financiare efectuate de Comisie
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(1) Comisia realizează corecții financiare, 
prin intermediul unui act de punere în 
aplicare, anulând total sau parțial 
contribuția Uniunii la un program 
operațional și efectuând recuperări de la 
statul membru pentru a exclude de la 
finanțare din partea Uniunii cheltuielile 
care nu respectă legislația Uniunii și 
legislația națională aplicabile, inclusiv în 
relație cu deficiențele sistemelor de 
gestionare și control ale statelor membre 
care au fost detectate de Comisie sau de 
Curtea de Conturi Europeană.
(2) O încălcare a legislației Uniunii sau a 
legislației naționale aplicabile determină 
o corecție financiară numai în cazul în 
care este îndeplinită una dintre 
următoarele condiții:
(a) încălcarea a afectat sau ar fi putut 
afecta selectarea de către autoritatea de 
management a unei operațiuni pentru a 
beneficia de sprijin din fond;
(b) încălcarea a afectat sau ar fi putut 
afecta valoarea cheltuielilor declarate în 
vederea rambursării de la bugetul 
Uniunii.

Or. fr

Amendamentul 507
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

 [...] eliminat

Or. fr

Amendamentul 508
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
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Propunere de regulament
Articolul 53

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Articolul 53 eliminat
Procedura pentru corecțiile financiare 
efectuate de Comisie
(1) Înainte de a lua o decizie privind o 
corecție financiară, Comisia lansează 
procedura prin informarea statului 
membru cu privire la concluziile 
provizorii ale verificărilor sale, solicitând 
statului membru să-și transmită 
observațiile în termen de două luni.
(2) În cazul în care Comisia propune o 
corecție financiară pe baza unei 
extrapolări sau a unei rate forfetare, 
statul membru are posibilitatea să 
demonstreze, prin verificarea 
documentelor în cauză, că amploarea 
reală a neregulii este mai mică decât cea 
apreciată de Comisie. De comun acord cu 
Comisia, statul membru poate limita sfera 
de cuprindere a acestei verificări la o 
proporție corespunzătore sau la un 
eșantion adecvat din respectiva 
documentație. Cu excepția cazurilor 
justificate corespunzător, termenul 
acordat pentru această verificare nu 
depășește o perioadă suplimentară de 
două luni după termenul de două luni 
menționat la alineatul (1).
(3) Comisia ia în considerare orice 
dovadă furnizată de statul membru în 
termenele prevăzute la alineatele (1) și 
(2).
(4) În cazul în care nu acceptă concluziile 
provizorii ale Comisiei, statul membru 
este invitat de Comisie să participe la o 
audiere, cu scopul de a permite Comisiei 
să se asigure că dispune de toate 
informațiile și observațiile relevante 
pentru a formula concluzii privind 
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aplicarea corecției financiare.
(5) În scopul aplicării corecțiilor 
financiare, Comisia ia o decizie, prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare, în termen de șase luni de la data 
audierii sau de la data primirii 
informațiilor suplimentare, în cazul în 
care statul membru este de acord să 
prezinte astfel de informații suplimentare 
în urma audierii. Comisia ia în 
considerare toate informațiile și 
observațiile transmise în cursul 
procedurii. În cazul în care nu are loc 
nicio audiere, termenul de șase luni se 
calculează începând cu două luni de la 
data trimiterii de către Comisie a scrisorii 
de invitație la audiere.
(6) În cazul în care Comisia sau Curtea 
de Conturi Europeană detectează nereguli 
care afectează conturile anuale transmise 
Comisiei, corecția financiară care rezultă 
reduce sprijinul acordat din fond 
programului operațional.

Or. fr

Amendamentul 509
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 54

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Articolul 54 eliminat
Rambursările la bugetul Uniunii –
recuperările
(1) Orice sumă care trebuie restituită 
către bugetul general al Uniunii este 
plătită înainte de scadența indicată în 
ordinul de recuperare întocmit în 
conformitate cu articolul 77 din 
regulamentul financiar. Data scadenței 
este ultima zi a celei de-a doua luni 
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următoare lunii în care a fost emis 
ordinul.
(2) Orice întârziere a rambursării 
generează dobândă de întârziere, 
începând de la data scadenței până la data 
rambursării efective. Rata acestei dobânzi 
este cu un punct procentual și jumătate 
mai mare decât rata aplicată de Banca 
Centrală Europeană principalelor sale 
operațiuni de refinanțare în prima zi 
lucrătoare din luna în care este cuprinsă 
data scadenței.

Or. fr

Amendamentul 510
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 55

Textul propus de Comisie Amendamentul

 [...] eliminat

Or. fr

Amendamentul 511
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 56

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Articolul 56 eliminat
Regulile privind dezangajarea
(1) Comisia dezangajează orice parte din 
suma calculată în conformitate cu al 
doilea paragraf pentru un program 
operațional care nu a fost utilizată ca 
plată cu titlu de prefinanțare, plată 
intermediară și plată a soldului anual 
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până la data de 31 decembrie a celui de-al 
doilea an financiar care urmează anului 
angajamentului bugetar în cadrul 
programului operațional sau pentru care 
nu a fost trimisă în conformitate cu 
articolul 42 nicio cerere de plată 
întocmită în conformitate cu articolul 38.
În scopul dezangajării, Comisia 
calculează suma prin adăugarea unei 
șesimi din angajamentul bugetar anual 
aferent contribuției totale anuale pentru 
anul 2014 la fiecare angajament bugetar 
pentru perioada 2015 – 2020;
(2) Prin derogare de la dispozițiile 
alineatului (1) primul paragraf, termenele 
pentru dezangajare nu se aplică 
angajamentului bugetar anual aferent 
contribuției totale anuale pentru 2014.
(3) În cazul în care primul angajament 
bugetar anual este aferent contribuției 
totale anuale pentru 2015, prin derogare 
de la dispozițiile alineatului (1), termenele 
pentru dezangajare nu se aplică 
angajamentului bugetar anual aferent 
contribuției totale anuale pentru 2015. În 
astfel de cazuri, Comisia calculează suma 
de la alineatul (1) primul paragraf prin 
adăugarea unei cincimi din angajamentul 
bugetar anual aferent contribuției totale 
anuale pentru 2015 la fiecare angajament 
bugetar pentru perioada 2016 – 2020.
(4) Partea de angajamente rămase 
deschise la 31 decembrie 2022 se 
dezangajează în cazul în care Comisia nu 
a primit niciunul dintre documentele 
prevăzute la articolul 47 alineatul (2) 
până la 30 septembrie 2023.

Or. fr

Amendamentul 512
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
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Propunere de regulament
Articolul 57

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Articolul 57 eliminat
Excepții de la dezangajare
(1) Din suma care face obiectul 
dezangajării se scad sumele pe care 
organismul responsabil nu le-a putut 
declara Comisiei din cauza:
(a) unor operațiuni suspendate printr-o 
procedură judiciară sau o cale de atac 
administrativă cu efect de suspendare; 
sau
(b) unor motive de forță majoră care 
afectează în mod grav implementarea 
integrală sau parțială a programului 
operațional. Autoritățile naționale care 
invocă forța majoră demonstrează 
consecințele directe ale acesteia asupra 
implementării integrale sau parțiale a 
programului operațional;
(c) reducerea poate fi solicitată o dată, în 
cazul în care suspendarea sau forța 
majoră a durat cel mult un an, sau de mai 
multe ori, în funcție de durata forței 
majore sau de numărul de ani care au 
trecut între data hotărârii judecătorești 
sau a deciziei administrative care a 
suspendat implementarea operațiunii și 
data hotărârii judecătorești sau a deciziei 
administrative definitive.
(2) Până la 31 ianuarie, statul membru 
trimite Comisiei informații privind 
excepțiile menționate la alineatul (1) 
pentru suma de declarat până la sfârșitul 
anului precedent.

Or. fr

Amendamentul 513
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
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Propunere de regulament
Articolul 58

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Articolul 58 eliminat
Procedura de dezangajare
(1) Comisia informează în timp util statul 
membru și autoritatea de management în 
cazul în care există riscul de aplicare a 
dezangajării prevăzute la articolul 56.
(2) Pe baza informațiilor de care dispune 
la 31 ianuarie, Comisia informează statul 
membru și autoritatea de management în 
legătură cu cuantumul dezangajării care 
rezultă din informațiile pe care le deține.
(3) Statul membru are la dispoziție de 
două luni pentru a-și da acordul privind 
suma care urmează să fie dezangajată sau 
pentru a transmite observațiile sale.
(4) Până la data de 30 iunie, statul 
membru transmite Comisiei un plan de 
finanțare revizuit pentru anul financiar în 
cauză care să reflecte valoarea redusă a 
sprijinului pentru programul operațional. 
Dacă nu-l transmite, Comisia revizuiește 
planul de finanțare prin reducerea 
contribuției acordate din fond pentru anul 
financiar în cauză.
(5) Comisia modifică decizia de adoptare 
a programului operațional, prin 
intermediul unui act de punere în 
aplicare, cel mai târziu până la 30 
septembrie.

Or. fr

Amendamentul 514
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid



PE506.148v01-00 82/83 AM\928613RO.doc

RO

Propunere de regulament
Articolul 60 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 60a
Norme tranzitorii

Comisia ia măsurile financiare și de 
reglementare necesare, dacă este necesar, 
prin redistribuirea bugetului, prefinanțări 
anticipate sau prin prelungirea 
Regulamentului (UE) nr. 121/2012, 
pentru a asigura continuitatea 
programului CDP între 2013 și 2014 în 
caz de întârziere în ceea ce privește 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament.

Or. fr

Amendamentul 515
Pervenche Berès, Karima Delli

Propunere de regulament
Articolul 61 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 61a
Perioada de tranziție

- Statele membre care doresc să depună 
cerere pentru Fondul de ajutor european 
pentru cele mai defavorizate persoane în 
2014 vor avea dreptul să procedeze astfel 
utilizând o procedură simplificată în care:
(i) statele membre vor transmite Comisiei 
Europene un program și caracteristicile 
sale principale (obiective, beneficiari, 
cerințe speciale privind cantitatea de 
produse);
(ii) Comisia Europeană va stabili alocarea 
resurselor pentru fiecare stat membru, pe 
baza programelor menționate anterior;
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(iii) statele membre vor raporta cu privire 
la progresul programului și impactul 
distribuirii;
- ajutorul alimentar va fi furnizat gratuit 
de Comisia Europeană;
- procedura simplificată va dura până la 
31 decembrie 2014.

Or. en

Amendamentul 516
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Anexa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 [...] eliminat

Or. fr

Amendamentul 517
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 4.1.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

4.1.1. Plan de finanțare a programului 
operațional prezentând angajamentul 
anual din fond și cofinanțarea națională 
corespunzătoare în cadrul programului 
operațional (în EUR)

eliminat

Or. es


