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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane este relevant pentru femei 
din cel puțin două motive. În primul rând, femeile sunt reprezentate în număr mare în rândul 
celor mai defavorizate persoane. Feminizarea sărăciei se agravează o dată cu influența 
reculului economic. Printre persoanele sărace se află multe femei în vârstă cu pensii mici, 
mame singure, femei divorțate, femei prost plătite sau cu slujbe precare.
În al doilea rând, femeile rămân încă stâlpii gospodăriilor. ele fac cumpărături, ele gătesc, ele 
se ocupă cu tot ceea ce ține de hrana familiei. Dacă venitul familiei scade, de multe ori ele 
sunt cele care apelează la o bancă de alimente sau alte organizații de întrajutorare în cazul în 
care veniturile sunt insuficiente pentru a asigura hrana familiei.
Ținând cont de aceste aspecte, am făcut propuneri care ies din cadrul integrării dimensiunii de 
gen și necesită date defalcate pe sexe. Este vital pentru femei ca furnizarea de ajutoare 
alimentare de către UE să nu înceteze în mod abrupt la 1 ianuarie 2014, atunci când se 
termină programul actual derulat de 19 state membre. Pentru a remedia dependența creată 
timp de peste 25 de ani, trebuie făcute ajustări în alocarea fondurilor între statele membre și 
ținut cont de rezervele exprimate de statele membre care opun rezistență la schimbări. 

Alocarea între statele membre
Programul actual oferă 500 de milioane pe an pentru 19 state membre. Pentru perioada 2014-
2020, suma de 2,5 miliarde propusă de Comisie pentru noul fond a fost redusă la 2,1 miliarde 
de Consiliu în cadrul negocierilor pentru CFM în momentul redactării prezentului aviz, ceea 
ce reprezintă o reducere considerabilă. În propunerea actuală, toate statele membre sunt 
obligate să participe, ceea ce înseamnă că fondurile reduse distribuite vor fi mai puțin 
consistente și vor include țări care în prezent nu beneficiază de ajutor alimentar din partea UE 
și care s-ar putea să nu dorească acest lucru – din diferite motive, de exemplu, deoarece 
dispun deja de structuri independente. Ajutoarele care în prezent depind de program vor fi 
drastic reduse dacă propunerea referitoare la acest fond rămâne neschimbată.

De aceea, am făcut mai multe propuneri pentru a garanta că UE își asumă responsabilitatea 
față de cei care în prezent depind de ajutorul alimentar din partea UE.
Statele membre nu ar trebui să fie obligate să participe, ci să aibă posibilitatea de a alege. 

Indicatorii folosiți pentru a distribui resursele ar trebui să fie procentajul de persoane cu 
lipsuri materiale dintr-o țară și datele mai actualizate privind schimbările recente ale situației 
populației care trăiește în gospodării cu intensitate a muncii foarte mică. Gradul de 
dependență de programele de ajutor alimentar precedente ar trebui, de asemenea, luat în 
calcul. 
Gradul de cofinanțare ar trebui diferențiat în funcție de nivelul de bogăție al statelor membre, 
pentru a fi siguri că fondul ajunge la cei care au cea mai mare nevoie de el.
Statele membre care sunt contra fondului din principiu nu vor fi forțate să participe împotriva 
voinței lor, ceea ce le poate slăbi împotrivirea.

Întărirea lanțurilor locale de aprovizionare cu alimente și schimbul de bune practici
Pentru multe organizații de întrajutorare, ajutorul alimentar din partea UE nu este singura 
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sursă de alimente și în multe state membre există bănci de alimente care funcționează fără 
sprijin public, folosind alimentele oferite de lanțurile de aprovizionare locale.

Organizațiile de întrajutorare din toate statele membre ar trebui să poată folosi mai mult 
alimentele care în caz contrar ar fi aruncate, în limitele siguranței și igienei alimentare. Pentru 
a construi relații structurale cu producători, supermarketuri, fermieri, restaurante etc., 
organizațiile de întrajutorare au nevoie de anumite facilități, precum transportul alimentelor, 
facilități TIC și capacități logistice, campanii de sensibilizare a populației pentru a atrage 
donatori privați, calificări și certificate pentru a gestiona alimentele cu respectarea normelor 
sanitare etc. Fondul ar trebui să le ofere organizațiilor de întrajutorare mijloacele pentru a 
dezvolta și întări relații structurale cu donatorii de alimente și fonduri. Aceasta are un dublu 
rol: să prevină risipa de alimente, permițând, totodată, organizațiilor de întrajutorare să devină 
mai puțin dependente de ajutorul alimentar direct din partea UE.

Mai mult, Fondul ar trebui să stimuleze schimbul de bune practici pe tot cuprinsul UE, între 
organizațiile de întrajutorare care depind de ajutorul alimentar din partea UE și cele care nu 
depind de el și difuzarea inovațiilor sociale în domeniul ajutorului pentru cei mai defavorizați.

Evitarea unor noi dependențe și slăbirea dependenței existente
Cel mai important aspect al Fondului este de a garanta că cei care depind de programele 
anterioare ale UE nu rămân brusc fără alimente în 2014. Șansele ca Fondul să fie aprobat de 
Consiliu vor crește dacă Fondul își propune să își reducă progresiv dependența de ajutorul 
alimentar direct din partea UE și evitarea unor noi dependențe. Organizațiile de întrajutorare 
ar putea fi asistate cu toate facilitățile, materialele și alte ajutoare de care au nevoie pentru a se 
reorienta treptat către lanțurile locale de aprovizionare cu alimente, precum producători, 
supermarketuri, fermieri etc., pentru ca cei mai defavorizați să nu fie lipsiți de ajutoare 
alimentare, acum sau în viitor.

Coerența cu eradicarea structurală a sărăciei
Scopul final al politicilor în materie de sărăcie este de a ajuta persoanele cele mai 
defavorizate, din care cele mai multe sunt femei, să se ridice deasupra pragului de sărăcie. De 
aceea, este important ca organizațiile de întrajutorare care participă la Fond nu doar să 
desfășoare activități destinate incluziunii sociale și care să fie legate strâns de programele 
naționale de eradicare a sărăciei, ci și să promoveze activități de incluziune socială legate de 
finanțarea din FSE, evitând, în același timp, dubla finanțare a acelorași operațiuni de 
întrajutorare.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru ocuparea 
forței de muncă și afaceri sociale, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Numărul de persoane din Uniune 
afectate de deprivare materială sau chiar de 
deprivare materială severă este în creștere, 
iar persoanele respective suferă de o 
excluziune prea mare ca să beneficieze de 
măsurile de activare din Regulamentul 
(UE) nr. […RDC] și, în special, din 
Regulamentul (UE) nr. […FSE], iar 
această tendință contravine obiectivelor 
stabilite în strategia Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Întrucât statele membre și Comisia 
asigură promovarea egalității între 
bărbați și femei și integrarea coerentă a 
perspectivei egalității între bărbați și 
femei în toate etapele de pregătire, de 
programare și de punere în aplicare, de
monitorizare și de evaluare a fondurilor 
CSC prin utilizarea unor metode de 
evaluare a planificării bugetare în funcție 
de egalitatea între bărbați și femei.

Or. en
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Din 1987 Uniunea a oferit celor mai 
defavorizați cetățeni, din care majoritatea 
sunt femei, ajutor alimentar direct din 
stocurile agricole. Aceasta a condus la 
situația în care persoanele cele mai 
defavorizate au devenit dependente de 
ajutorul alimentar direct din partea UE. 
Mulți beneficiari dispun de surse de 
aprovizionare diferite de ajutorul din 
partea UE, cum ar fi supermarketuri 
locale sau regionale, fermieri, 
producători, restaurante etc. Fondul ar 
trebui să sprijine dezvoltarea sau 
consolidarea unor astfel de lanțuri de 
aprovizionare locale.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Fondul ar trebui să evite crearea 
unor noi situații de dependență pentru 
beneficiarii de asistență definiți la 
articolul 4 alineatul (1). 

Or. en
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Pentru a respecta opțiunile politice 
naționale, participarea la Fond este 
opțională pentru statele membre.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Întrucât statele membre permit, de 
asemenea, o participare echilibrată a 
femeilor și bărbaților la gestionarea și 
implementarea programelor operaționale 
la nivel local, regional și național și 
elaborează raportul privind progresele 
înregistrate în acest domeniu.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11b) Întrucât statele membre și Comisia 
iau măsurile necesare pentru a preveni 
orice discriminare pe criterii de sex, 
origine rasială sau etnică, religie sau 
convingeri, handicap, vârstă, orientare 
sexuală sau identitate de gen în timpul 
pregătirii și punerii în aplicare a 
programelor, acordând o atenție deosebită 



PE504.192v01-00 8/20 PA\925421RO.doc

RO

celor care se confruntă cu discriminări 
multiple. Accesibilitatea persoanelor cu 
handicap este unul dintre criteriile care 
trebuie respectate la definirea 
operațiunilor cofinanțate din fonduri și de 
care trebuie să se țină seama în fiecare 
dintre diferitele etape ale aplicării.

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 
beneficiat de programul operațional și, 
dacă este necesar, de evaluări în cursul 
perioadei de programare. În acest sens, ar 
trebui precizate responsabilitățile statelor 
membre și ale Comisiei.

(12) Pentru a îmbunătăți concepția și 
calitatea fiecărui program operațional și 
pentru a evalua eficacitatea și eficiența 
fondului, ar trebui realizate evaluări ex ante 
și ex post. Respectivele evaluări ar trebui 
să fie completate de anchete, inclusiv date 
defalcate pe sexe, privind cele mai 
defavorizate persoane care au beneficiat de 
programul operațional și de evaluări, 
analizând toate politicile în ceea ce 
privește impactul lor diferite asupra 
bărbaților și femeilor în cursul perioadei 
de programare. În acest sens, ar trebui 
precizate responsabilitățile statelor membre 
și ale Comisiei.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

programelor operaționale pentru a se 
realiza solidaritate și 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 10

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) „stat membru” înseamnă un stat 
membru care a decis să participe la Fond.

Or. en

Justificare

Fondul nu ar trebui să se amestece în practicile naționale care dau rezultate bune împotriva 
voinței unui stat membru.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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 și a eradica 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 
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primesc asistență din fond. primesc asistență din fond și prin 
evaluarea calitativă și cantitativă a 
progreselor structurale pentru beneficiarii 
finali, defalcați pe sexe, ca rezultat al 
asistenței primite. Fondul promovează 
lanțurile locale de aprovizionare cu 
alimente în beneficiul celor mai 
defavorizați.

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 3 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Fondul își propune să reducă treptat 
dependența beneficiarilor de asistența 
nefinanciară directă din partea Uniunii, 
după cum se menționează la articolul 4 
alineatul (1) în cursul perioadei sale de 
implementare.

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Fondul poate, la cererea unui stat 
membru, să sprijine programe naționale 
prin care produse alimentare și bunuri de 
consum de bază destinate uzului personal 
al persoanelor fără adăpost sau al copiilor 
sunt distribuite celor mai defavorizate 
persoane prin intermediul organizațiilor 
partenere selectate de statele membre, 
ținând cont de nevoile specifice ale 
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femeilor și bărbaților.

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Fondul poate sprijini, la cererea unui 
stat membru, măsuri de asistență
contribuind la incluziunea socială a celor 
mai defavorizate persoane.

Or. en

Amendamentul 15

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Fondul poate oferi beneficiarilor 
asistență pentru a folosi mai mult sau în 
mod mai eficient lanțurile de 
aprovizionare locale, prevenind, astfel, 
risipa de alimente și furnizând mai multe 
alimente celor mai defavorizați, 
independent de Fond.

Or. en
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Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Fondul promovează învățarea 
reciprocă, colaborarea în rețea și difuzarea 
bunelor practici, inclusiv sensibilitatea la 
problemele de gen, în domeniul asistenței 
nefinanciare acordate celor mai 
defavorizate persoane. Statele membre 
care nu participă la acest Fond sunt 
încurajate să coopereze la difuzarea de 
bune practici.

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(19) Comisa și statele membre asigură 
eficacitatea fondului, în special prin 
monitorizare, raportare și evaluare, 
inclusiv indicatori defalcați pe gen.

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 

(21) Comisia și statele membre asigură 
promovarea egalității între femei și bărbați 
și a integrării perspectivei de gen în cursul 
fiecărei etape a implementării fondului, 
inclusiv cu prilejul evaluării ex post. 



PA\925421RO.doc 13/20 PE504.192v01-00

RO

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.

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

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Comisia adoptă o decizie, prin 
intermediul unor acte de punere în aplicare, 
de stabilire a defalcării anuale a resurselor 
globale pentru fiecare stat membru dintre 
statele membre care au solicitat să 
participe, în conformitate cu articolul 84 
alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. … 
(RDC), fără a aduce atingere alineatului (4) 
din prezentul articol, pe baza următorilor
indicatori stabiliți de Eurostat:

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) populația care suferă de deprivare 
materială severă;

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

Or. en
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Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) populația care locuiește în gospodării 
cu intensitate a muncii foarte mică, potrivit 
ultimilor evoluții.

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 2 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Fiecare stat membru care solicită să 
participe la Fond transmite Comisiei, în 
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intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, un program operațional care 
vizează perioada cuprinsă între 1 ianuarie 
2014 și 31 decembrie 2020 și care conține 
următoarele elemente:

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

Or. en

Amendamentul 24

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) o strategie care schițează modul în 
care măsurile de asistență vor susține 
dezvoltarea lanțurilor locale și regionale 
de aprovizionare cu alimente în beneficiul 
celor mai defavorizați.

Or. en

Amendamentul 25

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) o strategie care schițează modul în 
care poate fi realizată o reducere a 
dependenței beneficiarilor de asistența 
menționată la articolul 4 alineatul (1) de 
achizițiile de pe piață în cursul perioadei 
de implementare;

Or. en



PE504.192v01-00 16/20 PA\925421RO.doc

RO

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Printre acești indicatori se numără:
(a) schimbările recente în cheltuielile 
pentru politicile sociale destinate 
combaterii lipsurilor materiale grave, atât 
ca valoare absolută. în raport cu PIB-ul și 
în raport cu cheltuielile publice totale.
(b) schimbările recente intervenite în 
legislația în domeniul politicilor sociale 
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referitoare la accesul la fonduri destinate 
combaterii lipsurilor materiale grave.

Or. en

Justificare

Pentru a evita efectul pervers ca un stat membru să se folosească de acest fond pentru a se 
dispensa de propriile responsabilități de politică socială este esențial ca Comisia să poată 
măsura impactul Fondului asupra politicii unui stat membru în domeniul combaterii 
lipsurilor materiale grave.

Amendamentul 28

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) contribuția la obiectivul egalității 
între bărbați și femei și evaluarea 
integrării corespunzătoare a perspectivei 
de gen.

Or. en

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea de management efectuează 
un studiu structurat privind destinatarii 
finali în 2017 și în 2021, în conformitate cu 
modelul furnizat de Comisie.

(2) Autoritatea de management efectuează 
un studiu structurat cuprinzând date 
defalcate pe sexe privind destinatarii finali 
în 2015 și în 2021, în conformitate cu 
modelul furnizat de Comisie.

Or. en
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Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – literele a și b (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cofinanțarea Cofinanțarea
(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 este mai mare 
de:

(a) 60% din cheltuielile publice;
(b) 85% din cheltuielile publice în cazul 
sprijinului pentru state membre eligibile 
pentru sprijin în cadrul Mecanismului 
european de stabilitate financiară 
(MESF), Mecanismul european de 
stabilitate (MES) sau Fondul social 
european (FSE);

Or. en

Amendamentul 31

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 fără adăpost și copiilor și 
facilitățile pentru a adopta măsurile 
menționate la articolul 4 alineatul (2a) 
pot fi achiziționate chiar de organizațiile 
partenere.

Or. en
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Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Beneficiarii ar trebui să aibă 
posibilitatea de a utiliza în mod optim 
fondurile europene consacrate atenuării 
efectelor sărăciei, precum FSE și Fondul 
înființat în temeiul articolului 1, evitând, 
totodată, dubla finanțare a operațiunilor.

Or. en

Justificare

Organizațiile care folosesc CDP ar putea avea măsuri paralele finanțate prin FSE, precum 
formarea profesională sau îngrijirea. Acest lucru ar trebui să rămână posibil cât timp nu 
duce la dublă finanțare. Este important ca beneficiarii să fie ajutați în această privință.

Amendamentul 33

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Eligibilitatea cheltuielilor Eligibilitatea cheltuielilor

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

Or. en
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Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera n

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);

(n) costurile activităților de incluziune 
socială desfășurate și declarate de 
organizațiile partenere care oferă în mod 
direct asistența materială celor mai 
defavorizate persoane.

Or. en


