
PA\928358RO.doc PE505.979v02-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009-2014

Comisia pentru dezvoltare regională

2012/0295(COD)

26.2.2013

PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru dezvoltare regională

destinat Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

referitor 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))

Raportor pentru aviz: Younous Omarjee



PE505.979v02-00 2/44 PA\928358RO.doc

RO

PA_Legam



PA\928358RO.doc 3/44 PE505.979v02-00

RO

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și 
afaceri sociale, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10a
Comitetul național de monitorizare

Statele membre înființează un Comitet de 
monitorizare pentru a garanta punerea în 
aplicare eficace și optimă a fondului și a 
programului său operațional. Comitetul 
național de monitorizare este alcătuit din 
autoritățile naționale, regionale, locale și 
alte autorități competente, din toate 
organizațiile partenere, din organizațiile 
sau entitățile societății civile implicate în 
lupta împotriva sărăciei, precum și din 
organizațiile sau entitățile societății civile 
implicate în lupta împotriva discriminării.

Or. fr

Amendamentul 2
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În conformitate cu concluziile 
Consiliului European din 17 iunie 2010, în 
cadrul căruia a fost adoptată strategia 

(1) Furnizarea de alimente și produse 
agricole este deosebit de importantă și 
ajută persoanele cele mai defavorizate și 
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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.

întrucât, 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.

Or. fr

Amendamentul 3
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În urma iernii deosebit de grele din 
1986-1987, Comunitatea a luat în 1987, 
timp de mai multe luni, măsuri privind 
furnizarea anumitor produse alimentare 
organismelor caritative în vederea 
distribuirii lor persoanelor celor mai 
defavorizate din Comunitate și a fost 
adoptat un regulament pentru a 
permanentiza acest ajutor.

Or. fr

Amendamentul 4
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) La 29 octombrie 1992, Programul 
european de distribuire a produselor 
alimentare către persoanele cele mai 
defavorizate (PEAD) a fost consolidat 
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printr-un regulament de punere în 
aplicare.

Or. fr

Amendamentul 5
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Hotărârea Curții Europene de 
Justiție din 13 aprilie 2011 a constrâns 
Comisia Europeană să pună capăt PEAD, 
anulând dispozițiile din regulament care 
autorizau achizițiile directe în cadrul 
pieței.

Or. fr

Amendamentul 6
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr
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Amendamentul 7
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În 2010, aproape un sfert dintre 
europeni (119,6 milioane) erau 
amenințați cu sărăcia sau cu excluziunea 
socială în Uniunea Europeană, ceea ce 
reprezintă aproape 4 milioane de 
persoane mai mult decât în 2009. Dintre 
cele 119,6 milioane de persoane, 18 
milioane depind aproape zilnic de 
pachetele cu alimente sau de mesele 
distribuite de asociațiile de voluntari.

Or. fr

Amendamentul 8
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Fondul european de ajutor pentru cele 
mai defavorizate persoane (denumit în 
continuare „fondul”) vizează întărirea 
coeziunii sociale prin contribuirea la 
reducerea sărăciei în Uniune, prin 
sprijinirea sistemelor naționale care oferă 
asistență nefinanciară celor mai 
defavorizate persoane pentru a reduce 
privațiunile alimentare, lipsa de adăpost și 
privațiunile materiale ale copiilor.

Or. fr

Amendamentul 9
Younous Omarjee
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Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 10
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) În scopul instituirii unui cadru financiar 
adecvat, Comisia ar trebui să realizeze, 
prin intermediul unor acte de punere în 
aplicare, o defalcare anuală a resurselor 
globale per stat membru, folosind o metodă 
obiectivă și transparentă care să reflecte 
decalajele în materie de sărăcie și 
privațiuni materiale care există în cadrul 
fiecărui stat membru, ținând seama în 
fiecare stat membru de numărul de 
persoane care pot fi considerate cele mai 
defavorizate și de sumele alocate statelor 
membre care participau la PEAD.

Or. fr

Amendamentul 11
Younous Omarjee
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Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Programul operațional din fiecare stat 
membru ar trebui să identifice și să 
justifice formele de deprivare materială 
care urmează a fi abordate și să descrie 
obiectivele și caracteristicile asistenței 
acordate celor mai defavorizate persoane 
care va fi oferită prin intermediul 
sistemelor naționale de asistență. El ar 
trebui să includă, de asemenea, elementele 
necesare pentru a asigura implementarea 
efectivă și eficientă a programului 
operațional.

(8) Programul operațional din fiecare stat 
membru ar trebui să identifice și să 
justifice formele de privațiuni alimentare 
și materiale care urmează a fi abordate și 
să descrie obiectivele și caracteristicile 
asistenței acordate celor mai defavorizate 
persoane care va fi oferită prin intermediul 
sistemelor naționale de asistență. El ar 
trebui să includă, de asemenea, elementele 
necesare pentru a asigura implementarea 
efectivă și eficientă a programului 
operațional.

Or. fr

Amendamentul 12
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 13
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) În întreaga Uniune ar trebui să fie (16) În întreaga Uniune ar trebui să fie 



PA\928358RO.doc 9/44 PE505.979v02-00

RO

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

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

Or. fr

Amendamentul 14
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) [Propunerea de] Regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a unei organizări comune a 
piețelor produselor agricole (Regulamentul 
privind OCP unică) prevede că stocurile de 
produse achiziționate în cadrul unei 
intervenții publice pot fi lichidate prin 
cedarea lor în favoarea programului de 
distribuire de alimente către cele mai 
defavorizate persoane din Uniune, dacă 
programul respectiv prevede acest lucru. 
Dat fiind că, în funcție de circumstanțe, 
obținerea de alimente prin utilizarea, 
prelucrarea sau vânzarea unor astfel de 
stocuri ar putea fi cea mai favorabilă
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 

(17) [Propunerea de] Regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a unei organizări comune a 
piețelor produselor agricole (Regulamentul 
privind OCP unică) prevede că stocurile de 
produse achiziționate în cadrul unei 
intervenții publice pot fi lichidate prin 
cedarea lor în favoarea programului de 
distribuire de alimente către cele mai 
defavorizate persoane din Uniune. Dat 
fiind că, în funcție de circumstanțe, 
obținerea de alimente prin utilizarea, 
prelucrarea sau vânzarea unor astfel de 
stocuri rămâne o opțiune avantajoasă, 
trebuie 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, 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 
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eficientă utilizare posibilă a stocurilor de 
intervenție și a încasărilor aferente, 
Comisia ar trebui, în conformitate cu 
articolul 19 litera (e) din Regulamentul 
(UE) nr. [OCP], să adopte acte de punere 
în aplicare prin care să se stabilească 
proceduri prin care produsele care fac parte 
din stocurile de intervenție să poată fi 
utilizate, prelucrate sau vândute în 
beneficiul programului vizând cele mai 
defavorizate persoane.

care fac parte din stocurile de intervenție să 
poată fi utilizate, prelucrate, vândute la 
prețuri avantajoase și/sau donate cu titlu 
gratuit în beneficiul programului vizând 
cele mai defavorizate persoane.

Or. fr

Amendamentul 15
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Pentru a garanta acordarea unui 
sprijin larg persoanelor celor mai 
defavorizate, statele membre se asigură că 
este eliminat orice obstacol care ar putea 
îngreuna inutil donarea de alimente sau 
bunuri de bază de către întreprinderi 
organizațiilor nonprofit a căror activitate 
principală este acordarea de ajutor 
persoanelor celor mai defavorizate. 

Or. fr

Amendamentul 16
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Autoritatea de management are 
responsabilitatea principală în ceea ce 

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

privește implementarea efectivă și eficientă 
a fondului într-u mod cât mai simplu 
pentru organismele beneficiare și, prin 
urmare, îndeplinește un număr substanțial 
de funcții legate de gestionarea și 
monitorizarea programului operațional, de 
gestionarea și controlul financiar, precum 
și de selectarea proiectelor. 
Responsabilitățile și funcțiile sale ar trebui 
precizate.

Or. fr

Amendamentul 17
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(23) Autoritatea de certificare ar trebui să 
întocmească și să transmită Comisiei cereri 
de plată. Ea ar trebui să întocmească 
conturile anuale, certificând integralitatea, 
acuratețea și veridicitatea conturilor anuale, 
precum și faptul că cheltuielile înscrise în 
conturi sunt în conformitate cu 
reglementările UE și naționale aplicabile. 
Autoritatea de certificare se asigură că 
organismele beneficiare nu se confruntă 
cu constrângeri prea importante, prea 
complexe sau prea excesive.
Responsabilitățile și funcțiile sale ar trebui 
precizate.

Or. fr

Amendamentul 18
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 24
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(24) Autoritatea de audit ar trebui să se 
asigure că se efectuează audituri ale 
sistemelor de gestionare și control pe un 
eșantion rezonabil de operațiuni și audituri 
ale conturilor anuale. Ea se asigură, de 
asemenea, că sistemele de gestiune și 
control sunt cât mai simple pentru 
organismele beneficiare.
Responsabilitățile și funcțiile sale ar trebui 
precizate.

Or. fr

Amendamentul 19
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Fără a aduce atingere competențelor 
Comisiei în materie de control financiar, ar 
trebui să se asigure cooperarea între statele 
membre și Comisie în cadrul prezentului 
regulament și să se stabilească criterii care 
să permită Comisiei să determine, în 
contextul strategiei sale de control al 
sistemelor naționale, nivelul de asigurare 
pe care ar trebui să îl obțină de la 
organismele de audit naționale.

(25) Fără a aduce atingere competențelor 
Comisiei în materie de control financiar, ar 
trebui să se asigure cooperarea între statele 
membre și Comisie în cadrul prezentului 
regulament și să se stabilească criterii care 
să permită Comisiei să determine, în 
contextul strategiei sale de control al 
sistemelor naționale, nivelul de asigurare 
pe care ar trebui să îl obțină de la 
organismele de audit naționale. Având în 
vedere natura fondului și caracterul în 
majoritate benevol al organismelor 
partenere ale acestui fond, Comisia se 
asigură că nivelul de asigurare solicitat 
nu implică constrângeri suplimentare 
pentru organismele partenere.

Or. fr
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Amendamentul 20
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 21
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr
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Amendamentul 22
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 23
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) În vederea asigurării unor condiții 
uniforme pentru punerea în aplicare a 
prezentului regulament, competențele de 

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

executare referitoare la modelul de raport 
anual și final de implementare și la lista de 
indicatori comuni, la sistemul electronic de 
schimb de date între statul membru și 
Comisie, la modelul de declarație de 
gestiune, la modelele de strategie de audit, 
de opinie de audit și de raport anual de 
control, precum și la metodologia utilizată 
pentru metoda de eșantionare, la regulile de 
utilizare a datelor colectate în cursul 
auditurilor și la modelul de cerere de plată 
ar trebui exercitate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie. Comisia 
încearcă să stabilească norme care să tină 
seama în mod corespunzător de caracterul 
benevol al organismelor partenere ale 
fondului.

Or. fr

Amendamentul 24
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 25
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 42 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42a) Fondul contribuie la efortul care 
trebuie depus de fiecare stat membru al 
Uniunii pentru a pune capăt lipsei de 
adăpost, în conformitate cu Rezoluția 
Parlamentului European B7-0475/2011.

Or. fr

Amendamentul 26
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr
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Amendamentul 27
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) „cele mai defavorizate persoane” 
înseamnă persoane fizice, care pot fi 
persoane individuale, familii, gospodării 
sau grupuri constituite din persoane, ale 
căror nevoi de asistență au fost stabilite în 
funcție de criterii obiective definite de 
către autoritățile naționale competente în 
strânsă cooperare cu organizațiile 
partenere care, într-o primă etapă, sunt 
organizațiile naționale, regionale sau 
locale care distribuie alimente și produse 
agricole persoanelor celor mai 
defavorizate;

Or. fr

Amendamentul 28
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr
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Amendamentul 29
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 30
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 9 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 31
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fondul sprijină programe naționale
prin care produse alimentare și bunuri de 
consum de bază destinate uzului personal 

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

precum și bunuri de consum de bază 
destinate uzului lor personal. Distribuția 
este asigurată prin intermediul 
organizațiilor partenere selectate de statele 
membre a căror activitate asociativă și/sau 
benevolă se bazează, în parte, pe 
distribuirea de alimente și/sau produse 
agricole persoanelor celor mai 
defavorizate.

Or. fr

Amendamentul 32
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 33
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 34
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(9) Având în vedere natura asociativă și 
caracterul benevol al organizațiilor 
partenere și/sau beneficiare, Comisia și 
statele membre își îndeplinesc rolurile lor 
în legătură cu fondul, urmărind în 
permanență reducerea sarcinii 
administrative a beneficiarilor și 
simplificarea la maximum a normelor și a 
sistemelor de gestiune care apasă asupra 
organizațiilor partenere și/sau a 
beneficiarilor.

Or. fr

Amendamentul 35
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(10) Comisia și statele membre asigură 
promovarea egalității între femei și bărbați 
și a integrării perspectivei de gen în 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 
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programele sau operațiunile conexe.

Or. fr

Amendamentul 36
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 37
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Resursele globale disponibile pentru 
angajamentul bugetar din fond pentru 
perioada 2014 – 2020 sunt de 
2 500 000 000 EUR, la prețurile din 2011, 
în conformitate cu defalcarea anuală 
prezentată în anexa II.

(1) Resursele globale disponibile pentru 
angajamentul bugetar din fond pentru 
perioada 2014 – 2020 sunt de 
5 000 000 000 EUR, la prețurile din 2011, 
în conformitate cu defalcarea anuală 
prezentată în anexa II.
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Or. fr

Amendamentul 38
Younous Omarjee

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 sărăcie 
alimentară;

Or. fr

Amendamentul 39
Younous Omarjee

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) populația care suferă de privațiuni 
materiale severe;

Or. fr

Amendamentul 40
Younous Omarjee

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 venituri foarte reduse.

Or. fr
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Amendamentul 41
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 42
Younous Omarjee

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Fiecare stat membru transmite Comisiei, în 
termen de trei luni de la intrarea în vigoare 
a prezentului regulament, un program 
operațional, elaborat în strânsă cooperare 
cu autoritățile regionale, locale și alte 
autorități competente, cu organizațiile 
care au beneficiat anterior de PEAD, cu 
principalele organizații naționale, 
regionale, locale și alte organizații 
implicate în distribuirea de produse 
alimentare persoanelor celor mai 
defavorizate, precum și cu organismele 
însărcinate să reprezinte societatea civilă 
și să promoveze nediscriminarea, care 
vizează perioada cuprinsă între 1 ianuarie 
2014 și 31 decembrie 2020 și care conține 
următoarele elemente:

Or. fr

Amendamentul 43
Younous Omarjee



PE505.979v02-00 24/44 PA\928358RO.doc

RO

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) indicarea tipului sau a tipurilor de 
privațiuni alimentare și/sau materiale la a 
căror eliminare trebuie să contribuie 
programului operațional și o descriere a 
tipurilor de privațiuni alimentare și/sau 
materiale vizate, precum și a 
caracteristicilor principale și a obiectivelor 
distribuirii de alimente, în special a 
produselor agricole proaspete, cum ar fi 
carnea, peștele, fructele, legumele, 
cerealele, produsele lactate, și de bunuri, 
precum și a măsurilor de însoțire 
prevăzute;

Or. fr

Amendamentul 44
Younous Omarjee

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) o descriere a programului sau a 
programelor naționale corespunzătoare 
pentru fiecare tip de privațiuni alimentare 
și/sau materiale;

Or. fr

Amendamentul 45
Younous Omarjee

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

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

(c) o descriere a criteriilor de selecție a 
organizațiilor partenere, care să țină 
seama de faptul că organizațiile partenere 
trebuie să distribuie în mod imperativ, 
direct sau prin intermediul altor 
organizații partenere, produse alimentare 
persoanelor celor mai defavorizate;

Or. fr

Amendamentul 46
Younous Omarjee

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) o descriere a dispozițiilor de punere în 
aplicare a programului operațional care 
să indice autoritatea de management, 
autoritatea de certificare, dacă este cazul, 
autoritatea însărcinată cu auditul și 
organismul către care Comisia va face 
plățile, precum și descrierea procedurii de 
monitorizare;

Or. fr

Amendamentul 47
Younous Omarjee

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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Or. fr

Amendamentul 48
Younous Omarjee

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) o descriere a mecanismului utilizat 
pentru a asigura complementaritatea cu 
Fondul social european;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 49
Younous Omarjee

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fr

Amendamentul 50
Younous Omarjee

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

(h) o descriere a măsurilor luate pentru a 
implica autoritățile publice competente 
regionale și locale și alte autorități, precum 
și organismele care reprezintă societatea 
civilă și organismele responsabile de 
promovarea egalității și nediscriminării în 
pregătirea programului operațional;

(h) o descriere a măsurilor luate pentru a 
implica autoritățile publice competente 
regionale și locale și alte autorități, 
organizațiile care au beneficiat anterior 
de PEAD, principalele organizații 
implicate în distribuirea de produse 
alimentare și/sau bunuri materiale 
persoanelor celor mai defavorizate, 
precum și organismele care reprezintă 
societatea civilă și organismele 
responsabile de promovarea egalității și 
nediscriminării în pregătirea programului 
operațional;

Or. fr

Amendamentul 51
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 52
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia evaluează coerența 
programului operațional cu prezentul 
regulament și contribuția sa la obiectivele 
fondului, luând în considerare evaluarea 
ex ante efectuată în conformitate cu 
articolul 14.

(1) Comisia evaluează coerența 
programului operațional cu prezentul 
regulament și contribuția sa la obiectivele 
fondului.

Or. fr

Amendamentul 53
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 54
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cu condiția ca orice observații 
formulate de Comisie în conformitate cu 
alineatul (2) să fi fost luate în considerare 
în mod satisfăcător, Comisia, prin 
intermediul unor acte de punere în aplicare, 
aprobă programul operațional în termen de 
cel mult șase luni de la transmiterea sa în 

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

mod oficial de către statul membru, dar nu 
înainte de 1 ianuarie 2014.

Or. fr

Amendamentul 55
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia evaluează informațiile 
furnizate în conformitate cu alineatul (1), 
ținând cont de justificarea oferită de statul 
membru. Comisia poate formula observații, 
iar statul membru furnizează Comisiei 
toate informațiile suplimentare necesare.

(2) Comisia evaluează informațiile 
furnizate în conformitate cu alineatul (1), 
ținând cont de justificarea oferită de statul 
membru. Comisia poate formula observații, 
în termen de două luni, iar statul membru 
furnizează Comisiei toate informațiile 
suplimentare necesare.

Or. fr

Amendamentul 56
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr
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Amendamentul 57
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Or. fr

Amendamentul 58
Younous Omarjee
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Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În plus, în cadrul acestei platforme, 
Comisia se consultă, cel puțin o dată pe an, 
cu organizațiile care reprezintă 
organizațiile partenere la nivelul Uniunii și 
cu principalele organizații partenere din 
fiecare stat membru în ceea ce privește 
implementarea și facilitatea implementării 
sprijinului acordat din fond. Comisia 
prezintă bilanțul și rezultatele acestei 
consultări pe site-ul internet dedicat 
platformei.

Or. fr

Amendamentul 59
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) contribuția resurselor preconizate la 
obținerea rezultatelor;

(d) contribuția resurselor preconizate la 
îndeplinirea obiectivelor fondului;

Or. fr

Amendamentul 60
Younous Omarjee

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) problemele legate de gestionarea și 
punerea în aplicare practică a fondului 
din punctul de vedere al organizațiilor 
partenere și al beneficiarilor.
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Or. fr

Amendamentul 61
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

La inițiativa sa și în strânsă cooperare cu 
statele membre, Comisia efectuează, în 
colaborare cu experți externi, o evaluare ex 
post a eficacității și facilității gestionării 
programelor, a sustenabilității rezultatelor 
obținute, a nevoilor financiare prezentate 
de organizațiile partenere și de 
beneficiarii finali în vederea distribuirii 
de produse alimentare persoanelor celor 
mai defavorizate, precum și o evaluare a
valorii adăugate a fondului. Evaluarea ex 
post se finalizează până la 31 decembrie 
2023.

Or. fr

Amendamentul 62
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Comisia Europeană, în special prin 
intermediul site-ului dedicat platformei, și 
statele membre furnizează informații cu 
privire la fond și promovează acțiunile 
sprijinite prin intermediul acestuia.
Informațiile sunt adresate celor mai 
defavorizate persoane, mass-mediei și 
publicului larg. Ele evidențiază rolul 
Uniunii, asigură vizibilitatea contribuției 
acordate din fond și pun accentul pe 
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beneficiarii finali și pe voluntarii din 
cadrul organizațiilor beneficiare și 
partenere.

Or. fr

Amendamentul 63
Younous Omarjee

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, precum și tipul de privațiuni
alimentare și/sau materiale vizate.

Or. fr

Amendamentul 64
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-un loc ușor vizibil 

În cursul implementării unei operațiuni, 
organizațiile beneficiare și organizațiile 
partenere expun fie un drapel european, 
fie un afiș (cel puțin de dimensiunea unei 
foi A3) care cuprinde informații privind 
operațiunea, inclusiv în ceea ce privește 
sprijinul financiar acordat de Uniunea 
Europeană.
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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.

Or. fr

Amendamentul 65
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Beneficiarii respectivi și organizațiile 
partenere care au site-uri internet realizează 
și o scurtă descriere a operațiunii, inclusiv 
scopurile și rezultatele sale, evidențiind 
sprijinul financiar din partea Uniunii.

Beneficiarii respectivi și organizațiile 
partenere care au site-uri internet realizează 
și o scurtă descriere a operațiunii, inclusiv 
a scopurilor și rezultatelor sale, 
evidențiind sprijinul financiar din partea 
Uniunii și punând accentul pe beneficiarii 
finali și pe voluntarii din cadrul 
organizațiilor partenere.

Or. fr

Amendamentul 66
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Toate măsurile de informare și 
comunicare întreprinse de beneficiar și de 
organizațiile partenere fac cunoscut 
sprijinul acordat operațiunii din fond, prin
afișarea emblemei Uniunii împreună cu o 
mențiune referitoare la Uniune și la fond.

(4) Măsurile de informare și comunicare 
întreprinse de beneficiar și de organizațiile 
partenere, legate de o operațiune finanțată 
de Uniunea Europeană, fac cunoscut 
sprijinul acordat operațiunii din fond, prin 
afișarea emblemei Uniunii împreună cu o 
mențiune referitoare la Uniune și la fond.

Or. fr
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Amendamentul 67
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Autoritatea de management informează 
beneficiarii despre publicarea listei de 
operațiuni în conformitate cu alineatul (2). 
Autoritatea de management furnizează 
informații și seturi de materiale publicitare, 
inclusiv modele în format electronic, 
pentru a ajuta beneficiarii și organizațiile 
partenere să își îndeplinească obligațiile ce 
le revin în conformitate cu alineatul (3).

(5) Autoritatea de management informează 
beneficiarii despre publicarea listei de 
operațiuni în conformitate cu alineatul (2). 
Autoritatea de management furnizează 
informații și seturi de materiale publicitare, 
inclusiv modele în format electronic și 
autocolante cu drapelul Uniunii, pentru a 
ajuta beneficiarii și organizațiile partenere 
să își îndeplinească obligațiile ce le revin în 
conformitate cu alineatul (3).

Or. fr

Amendamentul 68
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 18 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cofinanțarea Finanțarea

Or. fr

Amendamentul 69
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

operațional este de 100% din cheltuielile 
publice eligibile.

Or. fr

Amendamentul 70
Younous Omarjee

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Ajutorul acordat de Uniune prin 
intermediul plăților intermediare și al 
plății soldului final nu depășește ajutorul 
public și valoarea maximă a ajutorului 
acordat din fond, astfel cum sunt stabilite 
în decizia Comisiei de aprobare a 
programului operațional.

Or. fr

Amendamentul 71
Younous Omarjee

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 
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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. fr

Amendamentul 72
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cheltuielile sunt eligibile pentru a 
beneficia de sprijin din programul 
operațional dacă au fost angajate și plătite 
de un beneficiar între 1 ianuarie 2014 și 31 
decembrie 2022.

(1) Cheltuielile sunt eligibile pentru a 
beneficia de sprijin din programul 
operațional dacă au fost angajate și plătite 
de un beneficiar între 1 ianuarie 2014 și 31 
decembrie 2023.

Or. fr
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Amendamentul 73
Younous Omarjee

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 ai fondului pot fi 
achiziționate chiar de organizațiile 
partenere.

Or. fr

Amendamentul 74
Younous Omarjee

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 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.
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Or. fr

Amendamentul 75
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. Atunci 
când asistența alimentară și/sau materială 
acordată persoanelor celor mai 
defavorizate vizează și obiective de 
integrare sau de reabilitare socială, 
beneficiarilor finali le poate fi solicitat un 
preț care nu depășește 10% din prețul 
pieței și, în niciun caz, un nivel justificat 
de costurile suportate pentru punerea în 
aplicare a acțiunii de către organizațiile 
partenere.

Or. fr

Amendamentul 76
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 77
Younous Omarjee



PE505.979v02-00 40/44 PA\928358RO.doc

RO

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) finanțare pentru una sau mai multe 
categorii definite de costuri.

Or. fr

Amendamentul 78
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 79
Younous Omarjee

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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Amendamentul 80
Younous Omarjee

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 sau indirect asistență alimentară 
și/sau materială beneficiarilor finali, la o 
rată fixă de 5% din costurile menționate la 
litera (a);

Or. fr

Amendamentul 81
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2

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.

(2) La inițiativa statelor membre, în 
condițiile respectării unui plafon de 0,5%
din sumele primite 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, în 
limita a 2% din resursele pe care statul 
membru le primește din fond.

Or. fr
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Amendamentul 82
Younous Omarjee

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).

(1) Comisia rambursează sub formă de
plăți intermediare 90% din suma totală a 
operațiunii care corespunde cheltuielilor 
publice eligibile incluse în cererea de plată. 
Ea determină soldul anual în conformitate 
cu articolul 47 alineatul (2).

Or. fr

Amendamentul 83
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Indiferent de dispozițiile de la articolul 
19, sprijinul acordat de Uniune prin 
intermediul plăților intermediare și al plății 
soldului final nu este mai mare decât suma 
maximă a sprijinului acordat din fond, 
astfel cum este menționat în decizia 
Comisiei de aprobare a programului 
operațional.

(2) Sprijinul acordat de Uniune prin 
intermediul plăților intermediare și al plății 
soldului final nu este mai mare decât suma 
maximă a sprijinului acordat din fond, 
astfel cum este menționat în decizia 
Comisiei de aprobare a programului 
operațional.

Or. fr

Amendamentul 84
Younous Omarjee
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Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Totalul cumulat al prefinanțării, al 
plăților intermediare și al soldului anual al 
Comisiei nu depășește 95% din contribuția 
acordată din fond programului operațional.

(3) Totalul cumulat al prefinanțării, al 
plăților intermediare și al soldului anual al 
Comisiei nu depășește contribuția fondului 
la programul operațional.

Or. fr

Amendamentul 85
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care se atinge plafonul de
95%, statele membre continuă să transmită 
cereri de plată Comisiei.

(4) În cazul în care se atinge plafonul, 
statele membre continuă să transmită cereri 
de plată Comisiei.

Or. fr

Amendamentul 86
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Atunci când Comisia Europeană 
suspendă integral sau parțial plățile 
intermediare, ea însăși efectuează plățile 
intermediare către organizațiile 
beneficiare sau partenere.

Or. fr
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