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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
dorește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt evidențiate cu 
caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt 
semnalate prin simbolul următor: [...].



PR\925480RO.doc 3/37 PE504.202v01-00

RO

CUPRINS

Pagina

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN..............4

EXPUNERE DE MOTIVE...................................................................................................34



PE504.202v01-00 4/37 PR\925480RO.doc

RO

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane
(COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului și Consiliului 
(COM(2012)0617),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 175 alineatul (3) litera (a) din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost 
prezentată de către Comisie (C7-0358/2012),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizele motivate prezentate de către Parlamentul (Riksdag) Regatului 
Suediei, Camera Lorzilor și Camera Comunelor ale Regatului Unit și Bundestagul 
Germaniei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și 
proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul 
subsidiarității,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din [...]1,

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din [...]2,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și 
avizele Comisiei pentru bugete, Comisiei pentru control bugetar, Comisiei pentru 
dezvoltare regională, Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, precum și al 
Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A7-0000/2013),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. subliniază că pachetul financiar indicat în cadrul propunerii legislative ar trebui considerat 
ca fiind orientativ și ar trebui definitivat odată ce se ajunge la un acord în privința cadrului 
financiar multianual pentru perioada 2014-2020;

3. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

                                               
1 JO C ... (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).
2 JO C ... (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).
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4. încredințează Președintelui/Președintei sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, 
precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.
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Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În 2010, aproape un sfert dintre 
europeni (119,6 milioane) au fost expuși 
riscului de sărăcie sau de excluziune 
socială. Această cifră corespunde unei 
creșteri cu aproximativ 4 milioane față de 
anul anterior. 

Or. en

Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Fondul de ajutor european pentru cele 
mai defavorizate persoane (denumit în 
continuare „fondul”) ar trebui să întărească 
coeziunea socială prin contribuirea la 

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

reducerea sărăciei în Uniune, prin 
sprijinirea sistemelor naționale care oferă 
asistență nefinanciară celor mai 
defavorizate persoane pentru a reduce 
deprivarea alimentară, lipsa de adăpost și 
deprivarea materială a copiilor și a 
gospodăriilor cu copii.

Or. en

Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Definiția ETHOS (clasificare 
europeană a lipsei de adăpost) poate servi 
drept posibil punct de plecare pentru 
alocarea fondului diferitelor categorii de 
persoane confruntate cu privațiuni grave.

Or. en

Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Fondul și programele operaționale 
aferente ar trebui să respecte îndeosebi 
politicile sociale și de mediu europene, 
precum combaterea discriminării și a 
risipei de alimente.

Or. en

Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Pentru a răspunde cât mai eficace și 
sub forma cea mai adecvată diferitelor 
nevoi ale celor mai defavorizate persoane 
și pentru a îmbunătăți asistența oferită 
acestora, principiul parteneriatului ar 
trebui să fie aplicat în toate etapele 
implementării Fondului.

Or. en

Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a îmbunătăți concepția și 
calitatea fiecărui program operațional și 
pentru a evalua eficacitatea și eficiența 
fondului, ar trebui realizate evaluări ex ante 
și ex post. Respectivele evaluări ar trebui 
să fie completate de anchete privind cele 
mai defavorizate persoane care au 

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

mai defavorizate persoane care au 
beneficiat de programul operațional și, 
dacă este necesar, de evaluări în cursul 
perioadei de programare. La realizarea 
evaluărilor, ar trebui să se respecte cu 
strictețe normele referitoare la protecția 
vieții private și a datelor. În acest sens, ar 
trebui precizate responsabilitățile statelor 
membre și ale Comisiei.

Or. en

Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) După cum se evidențiază în studiul 
realizat de Eurostat și intitulat 
„Measuring material deprivation in the 
EU - Indicators for the whole population 
and child-specific indicators” (Măsurarea 
lipsurilor materiale în Europa - Indicatori 
pentru populația generală și indicatori 
specifici copiilor), s-au efectuat cercetări 
importante având drept temă lipsurile 
materiale, datorită cărora, în viitorul 
apropiat, se va perfecționa procesul de 
culegere a datelor referitoare la 
gospodăriile, adulții și copiii care se 
confruntă cu lipsuri materiale.

Or. en

Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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realiza un efect multiplicator al resurselor 
Uniunii și ar trebui să fie abordată 
situația statelor membre care se confruntă 
cu dificultăți bugetare temporare.

Or. en

Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) [Propunerea de] Regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a unei organizări comune a 
piețelor produselor agricole (Regulamentul 
privind OCP unică)5 prevede că stocurile 
de produse achiziționate în cadrul unei 
intervenții publice pot fi lichidate prin 
cedarea lor în favoarea programului de 
distribuire de alimente către cele mai 
defavorizate persoane din Uniune, dacă 
programul respectiv prevede acest lucru.
Dat fiind că, în funcție de circumstanțe, 
obținerea de alimente prin utilizarea, 
prelucrarea sau vânzarea unor astfel de 
stocuri ar putea fi cea mai favorabilă 
opțiune din punct de vedere economic, este 
adecvat să se prevadă o astfel de 
posibilitate în prezentul regulament.
Sumele derivate dintr-o tranzacție 
implicând astfel de stocuri ar trebui 
utilizate în beneficiul celor mai 
defavorizate persoane și nu ar trebui 
utilizate pentru a diminua obligația 
statelor membre de a cofinanța 
programul. Pentru a asigura cea mai 
eficientă utilizare posibilă a stocurilor de 
intervenție și a încasărilor aferente, 
Comisia ar trebui, în conformitate cu 
articolul 19 litera (e) din Regulamentul
(UE) nr. [OCP], să adopte acte de punere 
în aplicare prin care să se stabilească 
proceduri prin care produsele care fac parte 
din stocurile de intervenție să poată fi 

(17) [Propunerea de] Regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a unei organizări comune a 
piețelor produselor agricole (Regulamentul 
privind OCP unică)5 prevede că stocurile 
de produse achiziționate în cadrul unei 
intervenții publice pot fi lichidate prin 
cedarea lor în favoarea programului de 
distribuire de alimente către cele mai 
defavorizate persoane din Uniune, dacă 
programul respectiv prevede acest lucru.
Dat fiind că, în funcție de circumstanțe, 
obținerea de alimente prin utilizarea, 
prelucrarea sau vânzarea unor astfel de 
stocuri ar putea fi cea mai favorabilă 
opțiune din punct de vedere economic, este 
adecvat să se prevadă o astfel de 
posibilitate în prezentul regulament.
Sumele derivate dintr-o tranzacție 
implicând astfel de stocuri ar trebui 
utilizate în beneficiul celor mai 
defavorizate persoane. Pentru a asigura cea 
mai eficientă utilizare posibilă a stocurilor 
de intervenție și a încasărilor aferente, 
Comisia ar trebui, în conformitate cu 
articolul 19 litera (e) din Regulamentul
(UE) nr. [OCP], să adopte acte de punere 
în aplicare prin care să se stabilească 
proceduri prin care produsele care fac parte 
din stocurile de intervenție să poată fi 
utilizate, prelucrate sau vândute în 
beneficiul programului vizând cele mai 
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utilizate, prelucrate sau vândute în 
beneficiul programului vizând cele mai 
defavorizate persoane.

defavorizate persoane.

Or. en

Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Pentru ca, la nivelul societății, cele 
mai defavorizate persoane să beneficieze 
de un sprijin masiv, statele membre ar 
trebui să elimine obstacolele legate de 
donațiile de alimente sau bunuri de 
consum de bază efectuate de întreprinderi 
în favoarea băncilor de alimente, a 
organizațiilor societății civile și a altor 
factori implicați.

Or. en

Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(18) Este necesar să se specifice tipurile de 
acțiuni de asistență tehnică sprijinite prin 
intermediul fondului care pot fi realizate la 
inițiativa Comisiei și a statelor membre.
Deciziile în acest sens ar trebui luate în 
strânsă cooperare cu autoritățile de 
management și organizațiile partenere. 

Or. en
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Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 15
Propunere de regulament
Considerentul 42 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42a) Fondul ar trebui să se alăture 
eforturilor depuse de statele membre 
pentru a eradica fenomenul lipsei de 
adăpost, în conformitate cu Rezoluția 
Parlamentului European din 14 
septembrie 2011 referitoare la o strategie 
a UE privind persoanele fără adăpost1.
_____________
1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0383.

Or. en
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Amendamentul 16
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2 Articolul 2

Se aplică următoarele definiții: În sensul prezentului regulament, se 
aplică următoarele definiții:

Or. en

Amendamentul 17
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2 Articolul 2

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

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

Or. en

Amendamentul 18
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2 Articolul 2

2. „organizații partenere” înseamnă 
organisme publice sau organizații non-
profit care livrează alimentele sau bunurile 

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

bunurile direct sau prin intermediul altor 
organizații partenere către cele mai 
defavorizate persoane și ale căror 
operațiuni au fost selectate de către 
autoritatea de management în conformitate 
cu articolul 29 alineatul (3) litera (b);

Or. en

Amendamentul 19
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2 Articolul 2

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

7. „destinatar final” înseamnă cele mai 
defavorizate persoane - și anume 
persoanele expuse riscului de privațiuni 
materiale și alimentare, îndeosebi 
persoanele fără adăpost, copiii și 
gospodăriile cu copii - care primesc 
alimente sau bunuri și/sau care beneficiază 
de măsurile auxiliare;

Or. en

Amendamentul 20
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 7 – subpunctul i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2 Articolul 2

(i) „măsuri auxiliare” înseamnă măsuri 
care nu se limitează la distribuirea de 
alimente și bunuri, urmărind să le 
permită  destinatarilor finali să treacă 
peste condiția de excluziune socială, să își 
îmbunătățească condițiile de trai, să se 
reintegreze în societate și să ducă o viață 
autonomă și independentă;
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Or. en

Amendamentul 21
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3 Articolul 3

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

(1) Fondul promovează coeziunea socială 
în Uniune prin contribuirea la realizarea 
obiectivului de reducere a sărăciei prin 
reducerea cu cel puțin 20 de milioane a 
numărului de persoane expuse riscului de 
sărăcie și de excluziune socială, în 
conformitate cu Strategia Europa 2020.
Fondul contribuie la realizarea obiectivului 
specific de a atenua cele mai grave forme 
de sărăcie din Uniune prin furnizarea de 
asistență nefinanciară celor mai 
defavorizate persoane și la promovarea de 
soluții durabile de eradicare a sărăciei 
alimentare. Acest obiectiv este măsurat 
prin numărul de persoane care primesc 
asistență concretă și asistență în temeiul 
măsurilor auxiliare, precum și prin 
impactul său asupra structurilor de sprijin 
destinate celor mai defavorizate persoane.

Or. en

Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4 Articolul 4
(1) Fondul sprijină programe naționale prin 
care produse alimentare și bunuri de 
consum de bază destinate uzului personal 
al persoanelor fără adăpost sau al copiilor
sunt distribuite celor mai defavorizate 

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

mai defavorizate persoane prin intermediul 
organizațiilor partenere selectate de statele 
membre

Or. en

Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4 Articolul 4
(2) Fondul poate sprijini măsuri auxiliare, 
completând furnizarea de alimente și 
bunuri, contribuind la incluziunea socială a 
celor mai defavorizate persoane.

(2) Fondul poate sprijini măsuri auxiliare,
inclusiv proiecte-pilot, completând 
furnizarea de alimente și bunuri, 
contribuind la incluziunea socială a celor 
mai defavorizate persoane, ajutându-le să 
adopte un mod de viață și un regim 
alimentar mai sănătos și acționând în 
apărarea demnității umane a acestor 
persoane.

Or. en

Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4 Articolul 4

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

(3) Fondul promovează învățarea 
reciprocă, colaborarea în rețea și difuzarea 
bunelor practici în domeniul asistenței 
nefinanciare acordate celor mai 
defavorizate persoane, edificând un cadru 
european de orientare a politicilor din 
principalele domenii pe care le vizează.

Or. en
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Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5 Articolul 5

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

(3) Acordarea de sprijin din partea 
fondului are loc prin intermediul unei 
strânse cooperări între Comisie și statele 
membre, precum și cu organismele 
reprezentative ale societății civile și 
organizațiile partenere.

Or. en

Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5 Articolul 5

(4a) În cadrul preparativelor în vederea 
programului operațional, statele membre 
cooperează îndeaproape cu autoritățile 
competente de la nivel regional și local și 
cu alte autorități publice, precum și cu 
organismele reprezentative ale societății 
civile, inclusiv organizațiile de luptă 
împotriva sărăciei, organizațiile partenere 
care reprezintă interesele celor mai 
defavorizate persoane și organizațiile 
participante la distribuirea de ajutor 
material persoanelor defavorizate.

Or. en

(Este necesară corectarea numerotării greșite din versiunea în limba engleză a propunerii 
Comisiei.)

Amendamentul 27
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5 Articolul 5
(17) În conformitate cu responsabilitățile
lor respective, Comisia și statele membre 
asigură coordonarea cu Fondul social 
european, precum și cu alte politici și 
instrumente ale Uniunii.

(6) În conformitate cu responsabilitățile lor 
respective, Comisia și statele membre 
asigură coordonarea cu Fondul social 
european, precum și cu alte politici și 
instrumente ale Uniunii, în special cu 
acțiunile întreprinse de Uniune în 
domeniul sănătății.

Or. en

(Este necesară corectarea numerotării eronate din versiunea în limba engleză a propunerii 
Comisiei.)

Amendamentul 28
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5 Articolul 5

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

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

Or. en

(Este necesară corectarea numerotării eronate din versiunea în limba engleză a propunerii 
Comisiei.)

Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 11



PR\925480RO.doc 19/37 PE504.202v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5 Articolul 5
(22) Operațiunile finanțate din fond sunt 
conforme cu legislația Uniunii și cu 
legislația națională aplicabile. În special, 
fondul poate fi utilizat pentru a sprijini 
numai distribuirea de alimente sau bunuri 
care sunt în conformitate cu legislația 
Uniunii privind siguranța produselor de 
consum.

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

Or. en

(Este necesară corectarea numerotării eronate din versiunea în limba engleză a propunerii 
Comisiei.)

Amendamentul 30
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5 Articolul 5

(11a) Selectarea produselor alimentare se 
bazează pe principiile alimentației 
echilibrate și contribuie la sănătatea și 
starea de bine a destinatarilor finali. 
Criteriile de selecție a produselor 
alimentare și, dacă este cazul, a bunurilor 
iau în considerare și aspectele de climă și 
mediu, în special pentru a se reduce risipa 
de alimente.

Or. en

(Este necesară corectarea numerotării eronate din versiunea în limba engleză a propunerii 
Comisiei.)

Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 12
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5 Articolul 5
(23) Statele membre și beneficiarii 
selectează produsele alimentare și bunurile 
pe baza unor criterii obiective. Criteriile de 
selecție pentru produsele alimentare și, 
dacă e cazul, pentru bunuri, iau în 
considerare și aspectele de climă și mediu, 
în special pentru a se reduce risipa de 
alimente.

(12) Statele membre și beneficiarii 
selectează produsele alimentare și bunurile 
pe baza unor criterii obiective, inclusiv pe 
baza orientărilor nutriționale. Criteriile de 
selecție pentru produsele alimentare și, 
dacă e cazul, pentru bunuri iau în 
considerare și aspectele de climă, sănătate
și mediu.

Or. en

(Este necesară corectarea numerotării eronate din versiunea în limba engleză a propunerii 
Comisiei.)

Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5 Articolul 5

(12a) Comisia, statele membre și 
organizațiile partenere contribuie la 
combaterea risipei de alimente la toate 
nivelurile lanțului de distribuție.

Or. en

Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6 Articolul 6
(3) Comisia adoptă o decizie, prin 
intermediul unor acte de punere în aplicare, 
de stabilire a defalcării anuale a resurselor 
globale pentru fiecare stat membru, în 
conformitate cu articolul 84 alineatul (5) 

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

din Regulamentul (UE) nr. … (RDC), fără 
a aduce atingere alineatului (4) din 
prezentul articol, luând în considerare
indicatorii cei mai recenți stabiliți de 
Eurostat în ceea ce privește:

Or. en

Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6 Articolul 6
(a) populația care suferă de deprivare 
materială severă;

(a) populația care suferă de deprivare 
materială severă, în special de sărăcie 
alimentară;

Or. en

Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7 Articolul 7

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

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

Or. en
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Amendamentul 36
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9 Articolul 9
(1) Un stat membru poate transmite o 
cerere de modificare a programului 
operațional. Ea este însoțită de programul 
operațional revizuit și de justificarea 
modificării.

(1) (Nu privește versiunea în limba 
română.)

Or. en

Amendamentul 37
Propunere de regulament
Articolul 10 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Platformă Cooperarea și schimburile de bune 
practici

Or. en

Amendamentul 38
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10 Articolul 10
(1) Comisia înființează o platformă la 
nivelul Uniunii pentru a facilita schimbul 
de experiență, consolidarea capacităților și
colaborarea în rețea, precum și difuzarea 
rezultatelor relevante în domeniul 
asistenței nefinanciare acordate celor mai 
defavorizate persoane.

(1) Comisia înființează o platformă la 
nivelul Uniunii pentru a facilita schimbul 
de experiență, consolidarea capacităților,
colaborarea în rețea și inovarea, precum și 
difuzarea rezultatelor relevante legate de 
fond.
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Or. en

Amendamentul 39
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10
(1a) De asemenea, în această privință, 
Comisia facilitează activități 
transnaționale precum vizitele de studiu și 
evaluările inter pares, angrenând 
organizațiile partenere. 

Or. en

Amendamentul 40
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10 Articolul 10
(2) În plus, Comisia se consultă, cel puțin o 
dată pe an, cu organizațiile care reprezintă 
organizațiile partenere la nivelul Uniunii în 
ceea ce privește implementarea sprijinului 
acordat din fond.

(2) În plus, Comisia se consultă, cel puțin o 
dată pe an, cu organizațiile care reprezintă 
organizațiile partenere la nivelul Uniunii în 
ceea ce privește implementarea sprijinului 
acordat din fond și prezintă ulterior 
rapoarte privind acest subiect 
Parlamentului European și Consiliului.

Or. en

Amendamentul 41
Propunere de regulament
Titlul III – articolul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10 a
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Comitetul național de monitorizare
(1) Statele membre constituie un comitet 
de monitorizare pentru a se asigura de 
punerea efectivă în aplicare a 
programelor operaționale proprii.
(2) În componența comitetului de 
monitorizare menționat intră autoritățile 
competente de la nivel regional și local și 
alte autorități publice, precum și 
organismele reprezentative ale societății 
civile, inclusiv organizațiile de luptă 
împotriva sărăciei, organizațiile partenere 
care acționează în interesul celor mai 
defavorizate persoane și organizațiile 
participante la distribuirea de ajutor 
material persoanelor defavorizate.

Or. en

Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11 Articolul 11

(8a) Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un rezumat al 
rapoartelor anuale de implementare și al 
rapoartelor finale de implementare. 

Or. en

Amendamentul 43
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12 Articolul 12

(1) Comisia și fiecare stat membru se 
reunesc anual din 2014 până în 2022, cu 

(1) Comisia și fiecare stat membru, alături 
de organismele naționale reprezentative 
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excepția cazului în care s-a convenit altfel, 
pentru a examina progresele înregistrate în 
implementarea programului operațional, 
ținând cont de raportul de implementare și 
de observațiile Comisiei la care se face 
referire la articolul 11 alineatul (7), dacă 
este cazul.

ale societății civile și de organizațiile 
partenere, se reunesc anual din 2014 până 
în 2022, cu excepția cazului în care s-a 
convenit altfel, pentru a examina 
progresele înregistrate în implementarea 
programului operațional, ținând cont de 
raportul de implementare și de observațiile 
Comisiei la care se face referire la articolul 
11 alineatul (7), dacă este cazul.

Or. en

Amendamentul 44
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12 Articolul 12
(3) Statul membru se asigură că, în urma 
reuniunii respective, toate observațiile 
Comisiei sunt luate în considerare în mod 
corespunzător.

(3) Statul membru se asigură că, în urma 
reuniunii respective, toate observațiile 
Comisiei sunt luate în considerare în mod 
corespunzător și menționează modul în 
care s-a dat curs acestor observații în 
cadrul raportului de implementare aferent 
anului următor sau, după caz, anilor 
următori.

Or. en

Amendamentul 45
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14
(fa) contribuția rezultatelor preconizate la 
obiectivele fondului;

Or. en
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Amendamentul 46
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14
(fb) angajamentul asumat în mod efectiv 
de către părțile implicate, inclusiv de către 
societatea civilă și ONG-uri, în 
conceperea și punerea în aplicare a 
programului operațional;

Or. en

Amendamentul 47
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15 Articolul 15
(1) În cursul perioadei de programare, 
autoritatea de management poate efectua
evaluări pentru a evalua eficacitatea și 
eficiența programului operațional.

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

Or. en

Amendamentul 48
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15 Articolul 15
(2) Autoritatea de management efectuează 
un studiu structurat privind destinatarii 
finali în 2017 și în 2021, în conformitate cu 
modelul furnizat de Comisie. Comisia 
adoptă modelul prin intermediul unui act
de punere în aplicare. Acest act de punere
în aplicare se adoptă în conformitate cu 

(2) Autoritatea de management efectuează 
un studiu structurat privind destinatarii 
finali în 2017 și în 2021, în conformitate cu 
modelul furnizat de Comisie. Comisia 
adoptă acte de punere în aplicare prin care 
stabilește modelul, după ce a purtat 
consultări cu părțile interesate. Aceste 
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procedura consultativă menționată la 
articolul 60 alineatul (2).

acte de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura consultativă 
menționată la articolul 60 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 49
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15 Articolul 15
(3) Comisia poate efectua, din proprie 
inițiativă, evaluări ale programelor 
operaționale.

(3)Comisia poate evalua programele 
operaționale din proprie inițiativă.

Or. en

Amendamentul 50
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15
(3a) Comisia prezintă o evaluare la 
jumătatea perioadei a fondului până în 
martie 2018, cel târziu, și o transmite 
Parlamentului European și Consiliului.

Or. en

Amendamentul 51
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17 Articolul 17

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

cu privire la fond și promovează acțiunile 
sprijinite prin intermediul acestuia.
Informațiile sunt adresate îndeosebi celor 
mai defavorizate persoane, precum și 
publicului larg și mass-mediei. Ele 
evidențiază rolul Uniunii și asigură 
vizibilitatea contribuției acordate din fond
sub o formă care evită stigmatizarea 
destinatarilor finali.

Or. en

Amendamentul 52
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17 Articolul 17
1. 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.

1. 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, urmărind să 
evite stigmatizarea destinatarilor finali, cu 
excepția cazului în care nu este posibil din 
cauza circumstanțelor distribuirii.

Or. en

Amendamentul 53
Propunere de regulament
Articolul 18 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cofinanțarea Finanțarea
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Or. en

Amendamentul 54
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18 Articolul 18

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

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

Or. en

Amendamentul 55
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18 Articolul 18

(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. en

Amendamentul 56
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18 Articolul 18

(3 a) Sprijinul Uniunii acordat prin 
intermediul plăților intermediare și al 
plăților soldului final nu depășește 
valoarea maximă a sprijinului acordat din 
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fond, astfel cum este stabilită în decizia
Comisiei de aprobare a programului 
operațional.

Or. en

Amendamentul 57
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:
(h) 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. 407/20107 al Consiliului;
(i) 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. 332/20028 al Consiliului;
(j) 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 
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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. en

Amendamentul 58
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 21 Articolul 21
1. Alimentele și bunurile destinate
persoanelor fără adăpost și copiilor pot fi 
achiziționate chiar de organizațiile 
partenere.

1. Alimentele și bunurile destinate uzului 
personal al destinatarilor pot fi 
achiziționate chiar de organizațiile 
partenere.

Or. en

Amendamentul 59
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 21 Articolul 21
2. 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 

2. 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 
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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.

sume derivate dintr-o tranzacție implicând 
stocurile respective sunt utilizate în 
beneficiul celor mai defavorizate persoane. 
Acestea vin în completarea programului și 
nu reduc fondurile bugetare alocate
statelor membre.

Or. en

Amendamentul 60
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 21 Articolul 21
(4) Asistența materială respectivă este 
distribuită gratuit celor mai defavorizate 
persoane.

(4) Asistența alimentară și materială este 
distribuită în general cu titlu gratuit celor 
mai defavorizate persoane. În cazul în care 
cadrul programului operațional stabilește 
dispoziții în acest sens, organizațiile 
partenere le pot solicita destinatarilor 
finali să achite cel mult 10% din prețul 
practicat pe piață pentru produsul 
alimentar sau bunul în cauză. 

Or. en

Amendamentul 61
Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera o

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 24 Articolul 24

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

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

Or. en
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Amendamentul 62
Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera p

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 24 Articolul 24
(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);

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

Or. en

Amendamentul 63
Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera r

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 24 Articolul 24

(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);

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

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

Pri Strategia Europa 2020, Uniunea Europeană și-a stabilit obiectivul de a reduce, până în 
2020, cu cel puțin 20 de milioane numărul persoanelor afectate sau amenințate de sărăcie și de 
excluziune socială. 

Criza economică și financiară agravează  sărăcia și excluziunea socială în întreaga Uniune. În 
2011, 120 de milioane de europeni, cu șase milioane mai numeroși decât în urmă cu doi ani, 
au fost expuși riscului de sărăcie sau de excluziune socială, care amenință, în prezent, aproape 
un sfert din populația totală. Peste 40 de milioane se confruntă cu grave lipsuri materiale. În 
cadrul categoriei vârstelor sub 60 de ani, o persoană din 10 locuiește în gospodării cu slabă 
intensitate a muncii. 

Una dintre caracteristicile principale ale privațiunii materiale este incapacitatea de a avea 
acces la alimente adecvate din punct de vedere cantitativ și calitativ. 43 de milioane de 
europeni nu își permit o masă care să conțină carne, pui sau pește (sau echivalent vegetarian) 
la fiecare două zile – ceea ce este definit ca o nevoie de bază de către Organizația Mondiale a 
Sănătății. Copiii prezintă o vulnerabilitate deosebită la sărăcia alimentară, iar relele obiceiuri 
alimentare pot afecta negativ dezvoltarea creierului și capacitatea de învățare, precum și starea 
de sănătate pentru tot restul vieții. 

O formă de deosebit de gravă de privațiune materială este lipsa de adăpost. Amploarea acestui 
fenomen este dificil de cuantificat, dar una dintre estimările realizate arată că în 2009/2010 
existau în Uniune 4,1 milioane de persoane fără adăpost. Criza duce la o creștere a numărului 
persoanelor fără adăpost, iar familiile cu copii, tinerii (până la 20% în Danemarca și 15% în 
Țările de Jos) și persoanele care provin din familii de migranți sunt din ce în ce mai afectate 
de acest fenomen.

În 2011, la nivelul Uniunii, 25 de milioane de copii erau expuși riscului de sărăcie și 
excluziune socială. Aproape șase milioane duc lipsă de haine noi (sau la mâna a doua) și 
aproape cinci milioane nu au două perechi de încălțăminte de mărimea corespunzătoare. 
Parțial, viitorul social și economic colectiv al Europei depinde de capacitatea noastră de a 
pune capăt transmiterii dezavantajelor de la o generație la alta, dar, cu toate acestea, copiii 
noștri sunt expuși unui risc de sărăcie și excluziune socială care este mai ridicat decât cel care 
planează asupra restului populației (27.1%, comparativ cu 23.5%). Doar în cinci state membre 
(Ciprul, Danemarca, Finlanda, Slovenia și Suedia), riscul de sărăcie sau excluziune socială la 
care sunt expuși copiii este inferior celui constatat în cazul restului populației. În realitate, 
chiar și în zonele geografice în care, în ansamblu, riscul de sărăcie sau excluziune socială se 
menține la un nivel stabil, în cazul copiilor acesta este în creștere (de exemplu, în Germania). 
Copiii care suferă de privațiune materială au șanse mai mici în raport cu alți copii de aceeași 
vârstă aflați într-o situație mai bună să aibă rezultate bune la învățătură și să-și valorifice 
întregul lor potențial ca adulți.

În același timp, criza economică și financiară a diminuat capacitatea multor state membre de a 
veni în sprijinul persoanelor expuse riscului de sărăcie și excluziune socială. În 2011, numărul 
persoanelor amenințate de acest risc a revenit la nivelurile mai ridicate înregistrate în 2008, iar 
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cele mai multe state membre nu avansează deloc în direcția realizării obiectivelor naționale de 
combatere a sărăciei și excluziunii sociale prevăzute pentru anul 2020. 

Principalul instrument al Uniunii pentru a sprijini capacitatea de inserție profesională, lupta 
împotriva sărăciei și promovarea incluziunii este și va rămâne Fondul social european (FSE). 
Cu toate acestea, „activarea profesională”, care constituie raționamentul pe care se bazează 
FSE, înseamnă că, deseori, persoanele confruntate cu privațiuni care corespund necesităților 
de bază sunt prea îndepărtate de piața muncii (cum este cazul copiilor) sau supuse unei 
excluziuni prea accentuate pentru a beneficia de intervențiile sale (cum este cazul persoanelor 
fără adăpost) .

Din 1987, UE a intervenit prin intermediul Programului de ajutor pentru cele mai defavorizate 
persoane (CDP), pentru a permite statelor membre să deblocheze stocuri de produse 
alimentare excedentare (stocuri de intervenție) spre a fi distribuite sub formă de ajutor 
alimentar. În 2011, aproape 19 milioane de persoane au beneficiat de programul CDP.  
Numărul statelor participante a crescut de la nouă, în 2001, la douăzeci, în 2012, iar o serie de 
state membre, precum Germania, Țările de Jos, Regatul Unit și Danemarca doresc să se 
retragă, deși inițial au luat parte la program. Cu excepția câtorva proiecte la scară redusă în 
materie de experimentare socială sprijinite de UE, programul CDP este, în prezent, singurul 
program al UE care se adresează persoanelor aflate la marginea societății. De la înființarea sa, 
programul CDP a devenit un sprijin important pentru organizațiile care asigură ajutor 
alimentar. Deși acest program nu a încercat niciodată să soluționeze problema sărăciei 
alimentare din statele membre, organizațiile implicate în programul CDP și în serviciile 
auxiliare consideră că „previzibilitatea” acestui sprijin este esențială pentru activitățile lor, 
permițând mobilizarea voluntarilor și facilitând accesul la alte surse de finanțare și/sau 
contribuții în natură și exercitând un efect de levier în acest sens. 

Cu toate acestea, în condițiile în care stocurile de intervenție s-au redus în ultimii ani și se 
preconizează dispariția lor în viitor, CDP și-a pierdut fundamentarea sa inițială și va fi 
întrerupt la sfârșitul anului 2013. Având în vedere cererea existentă, întreruperea programului 
CDP, programată la sfârșitul anului în curs, fără a se introduce un nou program de înlocuire ar 
constitui o amenințare foarte gravă la adresa funcționării programelor de ajutor alimentar din 
numeroase state membre. Organizațiile caritabile mari și organizațiile societății civile 
reprezentând băncile de alimente, precum și organizațiile care lucrează cu copii și cu persoane 
fără adăpost și în numele acestora au lansat apeluri repetate la continuarea sprijinului din 
partea UE și după 2013. Parlamentul European, precum și CESE, Comitetul Regiunilor și 
autoritățile regionale și locale din întreaga Uniune au lansat, la rândul lor, apeluri similare. 

Principalele elemente ale fondului propus

Articolul 175 alineatul (3) din TFUE constituie temeiul juridic pentru prezenta propunere. 
Acesta prevede adoptarea de „acțiuni specifice” în afara fondurilor structurale, care să 
conducă la „consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale [a UE]” (articolul 174, 
TFUE).

În valoare de 2,5 miliarde de euro, fondul propus pentru perioada 2014-20 ar institui un 
instrument nou și cu o anvergură mai mare, bazându-se parțial pe experiența câștigată datorită 
programului CDP, sprijinind dispozitivele naționale de contracarare a lipsurilor alimentare  și 
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consacrând totodată o parte din resursele de care dispune acordării de asistență materială sub 
formă de bunuri nealimentare persoanelor fără adăpost și/sau copiilor, precum și măsurilor 
auxiliare care vizează reinserția socială a persoanelor asistate.

Fondul ar urma să vizeze în mod direct cele mai defavorizate persoane sau gospodării din 
statele membre ale căror nevoi de asistență sunt stabilite de către autoritățile naționale sau 
organizațiile partenere sau, în mod indirect, prin acordarea de alimente și bunuri persoanelor 
fără adăpost sau copiilor. Statele membre ar urma să planifice și să ofere asistență în 
concordanță cu sistemele naționale, iar criteriile de alocare a asistenței vor intra în 
responsabilitatea statelor membre sau a organizațiilor partenere. 

Fondul ar urma să fie implementat prin gestiune partajată, pe baza unui sistem simplificat de 
punere în aplicare a politicii de coeziune (și anume, pe baza unui program operațional cu 
durata de 7 ani, unic la nivelul fiecărui stat membru, apelându-se la opțiunile de simplificare a 
costurilor și la gestiunea financiară raționalizată). Organizațiile partenere ar urma să fie 
organisme publice sau ONG-uri și să distribuie în mod direct asistența. De asemenea, tot ele 
ar urma să întreprindă măsurile auxiliare de incluziune socială. . 

Concluzii

Sprijinul preconizat prin această propunere de fond nu ar trebui considerat drept un mecanism 
de înlocuire a unor politici globale care sunt necesare pentru a reduce și, în cele din urmă, a 
elimina sărăcia. Acest obiectiv rămâne o provocare, atât la adresa Uniunii, cât și a statelor 
membre.

Mai mult decât atât, resursele propuse a fi alocate acestui fond sunt extrem de limitate și nu 
sunt nici pe departe suficiente. Potrivit estimărilor, fondul ar urma să aibă anual două 
milioane de beneficiari în întreaga Uniune, cifră care corespunde doar unei zecimi din 
numărul persoanelor confruntate cu privațiuni materiale grave (respectiv patru milioane de 
beneficiari, având în vedere eventualul efect de levier). Cu titlu comparativ, Ministerul 
Agriculturii al Statelor Unite ale Americii cheltuiește anual aproximativ 100 de miliarde $ 
pentru a ajuta gospodăriile, femeile, nou-născuții și copiii care îndeplinesc criteriile de 
acordare să-și satisfacă nevoile alimentare. 

În lumina considerentelor expuse mai sus, propunerea Comisiei este salutară. Noul fond ar 
urma să permită Uniunii să contribuie în continuare la atenuarea celor mai grave forme de 
sărăcie și excluziune socială din Europa.  În această privință, sunt deosebit de salutare 
propunerile precise prezentate de către Comisie cu privire la plățile către beneficiari (articolul 
39) și prefinanțare (articolul 41). Afirmația este valabilă și în cazul eforturilor depuse în 
vederea simplificării procedurilor de punere în aplicare: sarcinile administrative, îndeosebi 
cele impuse organizațiilor partenere, ar trebui menținute la un nivel minim. 

Accentul pus pe persoanele expuse riscului de privațiuni materiale și lipsuri alimentare, 
îndeosebi persoanele fără adăpost, copiii și gospodăriile cu copii, precum și pe măsurile 
auxiliare de incluziune socială ar urma să abordeze unele dintre cele mai grave forme de 
privațiuni și ar veni, de asemenea, în sprijinul eforturilor depuse în prezent sau preconizate de 
UE în aceste domenii. 
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Platforma europeană propusă ar permite statelor membre, organizațiilor partenere și altor 
factori să-și valorifice reciproc experiența câștigată și să favorizeze abordări cu un caracter 
mai strategic vizând contracararea sărăciei și a excluziunii sociale.

Ea ar contribui, de asemenea, la relizarea altor politici ale UE, cum ar fi cele din domeniul 
sănătății publice și al combaterii risipei de alimente.

În ansamblu, în pofida limitelor sale, fondul dispune de potențialul necesar pentru a exercita 
un rol important în îmbunătățirea vieților persoanelor aflate la marginea societății, îndeosebi 
persoanele fără adăpost și copii confruntați cu privațiuni materiale și gospodăriile cu copii 
confruntate cu privațiuni materiale, și pentru a le ajuta să ducă o existență demnă. El ar putea 
ajuta numeroase persoane să evolueze spre moduri de viață care să le îndepărteze de sărăcie 
și, dacă este cazul, să se integreze pe piața muncii, contribuind astfel la realizarea obiectivelor 
de ocupare a forței de muncă și de incluziune socială prevăzute de Strategia Europa 2020.

Având în vedere nivelurile (crescânde) ale sărăciei și excluziunii sociale înregistrate în întrega 
Uniune și faptul că prezintă o valoare adăugată europeană, această nouă inițiativă este nu doar 
necesară, ci și pe deplin justificată, în special în contextul Strategiei Europa 2020 și al 
inițiativelor prezente și viitoare legate de sărăcia copiilor și lipsa de adăpost.

Potrivit unui studiu Eurobaromentru din 2010, după șomaj, cetățenii Europei consideră că 
lupta împotriva sărăciei constituie cea mai importantă provocare cu care se confruntă 
Uniunea. 

Articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) reliefează respectarea demnității 
umane și a solidarității, consacrându-le drept valori fundamentale ale Uniunii. Articolul 3 din 
tratatul menționat urmărește să promoveze „pacea, valorile sale și bunăstarea popoarelor 
sale” și se angajează să depună eforturi în favoarea progresului social, a justiției sociale și a 
protecției drepturilor copilului. 

Inspirându-se din experiența programului CDP, instituirea noului fond de ajutor european 
pentru cele mai defavorizate persoane ar constitui o modalitate de transpunere în practică a 
valorilor și principiilor fundamentale ale Uniunii, precum și recunoașterea concretă a faptului 
că Uniunea este dornică să-și exercite rolul care îi revine în abordarea provocărilor 
reprezentate de sărăcie și excluziunea socială.  


