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Alteração 13
Hans-Peter Mayer, Albert Deß

Proposta de regulamento
–

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. de

Justificação

Die Unterstützung der europäischen Entwicklungspolitik wird grundsätzlich begrüßt. Dies 
kann jedoch nicht auf dem Rücken der europäischen Bauern ausgetragen werden. Diesen 
gegenüber hat die KOM die Einrichtung eines Milchfonds als Begleitmaßnahme zum Ausstieg 
aus der Quote unter Hinweis auf Haushaltsrecht und Finanzierung abgelehnt. Abgesehen 
davon handelt es sich es sich bei dem VO-Vorschlag um einen Bruch der beschlossenen 
Interinstitutionelle Vereinbarung (IIV) und eine Verletzung von Artikel 21 der 
Haushaltsordnung. Für Entwicklungspolitik ist der Europäischen Entwicklungsfond (EEF) 
bzw. die Haushaltskategorie Nr. IV vorgesehen. Die Artikel 21-23 der IIV bieten alle 
notwendigen Möglichkeiten, um auf unvorhergesehene Ereignisse angemessen zu reagieren. 
Diese langwierigeren Verfahren sollen hier aber offensichtlich gezielt umgangen werden. 
Diese Vorgehensweise ist inakzeptabel.

Alteração 14
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Proposta de regulamento
Citação 1-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

- Tendo em conta a Avaliação 
Internacional da Ciência e da Tecnologia 
Agrícolas (IAASTD), 

Or. en
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Alteração 15
Esther De Lange

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Durante a reunião de 20 de Junho 
de 2008, o Conselho Europeu reafirmou 
veementemente o seu compromisso 
financeiro de alcançar colectivamente a 
meta de APD de 0,56% do RNB até 2010 e 
de 0,7% até 2015, tal como estabelecido 
nas conclusões do Conselho de Maio 
de 2005, nas conclusões do Conselho 
Europeu de Junho de 2005 e no Consenso 
Europeu sobre o Desenvolvimento. Os 
esforços nacionais desenvolvidos pelos 
Estados-Membros para atingir este 
objectivo devem ser tidos em conta no 
âmbito do instrumento de facilidade da 
UE no domínio alimentar.

Or. en

Alteração 16
Béla Glattfelder

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Os recursos financeiros necessários 
para fazer face às consequências imediatas 
da subida dos preços dos produtos 
alimentares são muito elevados. A resposta 
à crise deve ser dada por toda a 
comunidade internacional e a Comunidade 
tem procurado contribuir com a sua quota-
parte.

(7) Os recursos financeiros e materiais
necessários para fazer face às 
consequências imediatas da subida dos 
preços dos produtos alimentares são muito 
elevados. A resposta à crise deve ser dada 
por toda a comunidade internacional e a 
Comunidade tem procurado contribuir com 
a sua quota-parte.

Or. en
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Justificação

A resposta mais adequada e eficaz à actual crise alimentar consiste em aumentar a ajuda 
alimentar aos países em desenvolvimento.

Alteração 17
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) As condições que tornaram necessária 
a presente Facilidade de financiamento 
(os preços elevados dos produtos 
alimentares) estão igualmente na origem 
da diminuição das despesas de mercado 
relativas à agricultura da rubrica 2 do 
Quadro Financeiro. As estimativas 
actuais indicam também que existe uma 
margem considerável que não foi afectada 
no âmbito do limite máximo da rubrica 2 
para 2009.

Suprimido

Or. es

Alteração 18
Béla Glattfelder

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) As condições que tornaram necessária 
a presente Facilidade de financiamento 
(os preços elevados dos produtos 
alimentares) estão igualmente na origem 
da diminuição das despesas de mercado 
relativas à agricultura da rubrica 2 do 
Quadro Financeiro. As estimativas 
actuais indicam também que existe uma 
margem considerável que não foi afectada 
no âmbito do limite máximo da rubrica 2 

(8) Os fundos remanescentes no âmbito 
da rubrica 2 devem ser utilizados para 
fins da Política Agrícola Comum, em 
especial, para reduzir as diferenças no 
nível de pagamentos directos aos 
agricultores entre os novos e os antigos 
Estados-Membros.
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para 2009.

Or. en

Justificação

Os fundos não utilizados no âmbito da rubrica 2 não devem ser utilizados para outros fins 
que não os da Política Agrícola Comum. Os agricultores dos novos Estados-Membros têm 
sido discriminados a pretexto de que os fundos existentes são insuficientes.

Alteração 19
Esther De Lange

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) As condições que tornaram necessária a 
presente Facilidade de financiamento (os 
preços elevados dos produtos alimentares) 
estão igualmente na origem da diminuição 
das despesas de mercado relativas à 
agricultura da rubrica 2 do Quadro 
Financeiro. As estimativas actuais indicam 
também que existe uma margem 
considerável que não foi afectada no 
âmbito do limite máximo da rubrica 2 para 
2009.

(8) As condições que tornaram necessária a 
presente Facilidade de financiamento (os 
preços elevados dos produtos alimentares) 
estão igualmente na origem da diminuição 
das despesas de mercado relativas à 
agricultura da rubrica 2 do Quadro 
Financeiro. As estimativas actuais indicam 
também que existe uma margem 
considerável que não foi afectada no 
âmbito do limite máximo da rubrica 2 para 
2009. Não obstante, as acções previstas no 
presente regulamento devem ser 
financiadas a título da rubrica 4 do 
quadro financeiro plurianual (QFP). Tal 
significa que o Acordo Interinstitucional 
deve ser adaptado.

Or. en
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Alteração 20
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) As condições que tornaram necessária a 
presente Facilidade de financiamento (os 
preços elevados dos produtos alimentares) 
estão igualmente na origem da diminuição 
das despesas de mercado relativas à 
agricultura da rubrica 2 do Quadro 
Financeiro. As estimativas actuais indicam 
também que existe uma margem 
considerável que não foi afectada no 
âmbito do limite máximo da rubrica 2 
para 2009.

(8) As condições que tornaram necessária a 
presente Facilidade de financiamento (os 
preços elevados dos produtos alimentares) 
estão igualmente na origem da diminuição 
das despesas de mercado relativas à 
agricultura da rubrica 2 do Quadro 
Financeiro.

Or. de

Justificação

É demasiado cedo para avaliar a margem para 2009 na rubrica 2.

Alteração 21
Béla Glattfelder

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A estratégia de resposta da 
Comunidade deve ter por objectivo 
despoletar uma resposta enérgica por 
parte do sector agrícola dos países em 
desenvolvimento, sob a forma de um 
aumento da oferta a curto e médio prazo, 
reduzindo simultaneamente, de modo 
significativo, as consequências negativas 
do aumento dos preços dos produtos 
alimentares sobre as populações mais 
pobres destes países. Uma resposta do 
lado da oferta é igualmente do interesse 

(9) A resposta mais adequada e eficaz à 
crise alimentar consiste em aumentar a 
ajuda alimentar aos países em 
desenvolvimento.
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da Comunidade para aliviar a pressão 
actualmente exercida sobre os preços dos 
produtos agrícolas.

Or. en

Alteração 22
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) No entanto, em 2008 estes
instrumentos já foram mobilizados ou 
reprogramados, na medida do que era 
possível, para obviar às consequências 
negativas da subida dos preços dos 
produtos alimentares. Em 2009, seria ainda 
possível proceder do mesmo modo, embora 
de forma muito limitada,  mas a 
mobilização dos recursos a curto prazo 
continuaria a ser claramente insuficiente.

(11) No entanto, em 2008 estes 
instrumentos já foram mobilizados ou 
reprogramados, na medida do que era 
possível, para obviar às consequências 
negativas da subida dos preços dos 
produtos alimentares. Em 2009, seria ainda 
possível proceder do mesmo modo, embora 
de forma muito limitada,  mas a 
mobilização dos recursos a curto prazo 
continuaria a ser claramente insuficiente. 
Perante a conjuntura actual de escassez 
da oferta de alimentos a nível mundial e 
de forte aumento dos preços, situação que 
poderá prolongar-se nos próximos anos, é 
conveniente reforçar os instrumentos de 
ajuda ao desenvolvimento financiadas a 
título da rubrica 4 do orçamento 
comunitário, sem que isso prejudique os 
interesses agrícolas da União Europeia.

Or. es
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Alteração 23
Béla Glattfelder

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Tendo em conta a situação actual, 
caracterizada pelos elevados preços dos 
produtos alimentares, que se traduzem 
numa diminuição das despesas a título da 
PAC, a Comissão propõe canalizar uma 
parte dessas economias para a produção 
agrícola nos países em desenvolvimento.

Suprimido

Or. en

Alteração 24
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Tendo em conta a situação actual, 
caracterizada pelos elevados preços dos 
produtos alimentares, que se traduzem 
numa diminuição das despesas a título da 
PAC, a Comissão propõe canalizar uma 
parte dessas economias para a produção 
agrícola nos países em desenvolvimento.

(12) Tendo em conta a situação actual, 
caracterizada pelos elevados preços dos 
produtos alimentares, que se traduzem 
numa diminuição das despesas a título da 
PAC, a Comissão propõe canalizar uma 
parte dessas economias para a produção 
agrícola nos países em desenvolvimento, 
sendo, no entanto, absolutamente 
obrigatório, em caso de necessidade 
financeira nova e imprevista, proceder, 
primeiro, a uma avaliação das 
possibilidades de reafectação das dotações 
não utilizadas e respeitar plenamente o 
processo orçamental habitual.

Or. de
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Justificação

A autoridade orçamental é obrigada a avaliar as possibilidades de reafectação de despesas, 
nos termos dos pontos 21 a 23.

Alteração 25
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Tendo em conta a situação actual, 
caracterizada pelos elevados preços dos 
produtos alimentares, que se traduzem 
numa diminuição das despesas a título da 
PAC, a Comissão propõe canalizar uma 
parte dessas economias para a produção 
agrícola nos países em desenvolvimento.

(12) Tendo em conta a situação actual, 
caracterizada pelos elevados preços dos 
produtos alimentares, a Comissão propõe 
reforçar as acções em prol da produção 
agrícola nos países em desenvolvimento.

Or. es

Alteração 26
Catherine Neris

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Tendo em conta a situação actual, 
caracterizada pelos elevados preços dos 
produtos alimentares, que se traduzem 
numa diminuição das despesas a título da 
PAC, a Comissão propõe canalizar uma 
parte dessas economias para a produção 
agrícola nos países em desenvolvimento.

(12) Tendo em conta a situação actual, 
caracterizada pelos elevados preços dos 
produtos alimentares, que se traduzem 
numa diminuição das despesas a título da 
PAC, a Comissão propõe canalizar uma 
parte dessas economias, que devem ser 
utilizadas como factor de estabilização,
para a produção agrícola nos países em 
desenvolvimento.

Or. fr
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Alteração 27
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Contudo, há que proteger os interesses 
dos agricultores europeus e garantir que a 
presente proposta não faça desencadear, 
em nenhuma circunstância, o mecanismo 
de disciplina financeira previsto nos 
Regulamentos (CE) n.º 1782/200315 e 
(CE) n.° 1290/200516 do Conselho.

(13) Contudo, há que proteger os interesses 
dos agricultores europeus, que também 
padecem consideravelmente de maiores 
custos, tanto no sector da produção 
agrícola como no sector da pesca, e 
garantir que a presente proposta não faça 
desencadear, em nenhuma circunstância,  
o mecanismo de disciplina financeira 
previsto nos Regulamentos (CE) n.º 
1782/200315 e (CE) n.° 1290/200516 do 
Conselho. Além disso, é de notar que no 
decurso das reformas empreendidas no 
âmbito do "exame de saúde" ("health 
check") serão necessárias dotações para 
medidas de acompanhamento das 
reestruturações e das medidas de apoio, 
designadamente nos sectores do leite, dos 
ovinos e dos caprinos e para defender os 
interesses das regiões particularmente 
vulneráveis.

Or. de

Justificação

Há que dar a mesma atenção ao "soft landing", a medidas de acompanhamento da 
reestruturação e a outros desafios novos, como o aumento dos custos de produção em 
resultado da subida dos preços da energia. 
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Alteração 28
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) A nova ajuda ao desenvolvimento 
deve ser gerida de molde a garantir o 
aprovisionamento das populações em 
alimentos, evitando favorecer o 
aparecimento de uma agricultura 
orientada exclusivamente para a 
exportação de matérias-primas para os 
países desenvolvidos, o que seria 
contrário aos objectivos visados por esta 
acção por não responder às necessidades 
locais, além de criar o risco de uma 
concorrência desleal com as produções 
europeias.

Or. es

Alteração 29
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) É, por conseguinte, necessário instituir 
uma Facilidade de financiamento 
específica, complementar dos instrumentos 
de desenvolvimento existentes e do 
Instrumento de Ajuda Humanitária, que 
permita adoptar medidas urgentes e 
complementares que afrontem rapidamente 
as consequências da actual subida dos 
preços dos produtos alimentares nos países 
em desenvolvimento.

(14) Pode, por conseguinte, ser necessário 
instituir uma Facilidade de financiamento 
específica, complementar dos instrumentos 
de desenvolvimento existentes e do 
Instrumento de Ajuda Humanitária, que 
permita adoptar medidas urgentes e 
complementares que afrontem rapidamente 
as consequências da actual subida dos 
preços dos produtos alimentares nos países 
em desenvolvimento. Os controlos a que 
são submetidas as dotações concedidas 
devem corresponder às normas em vigor 
na União Europeia.
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Or. de

Justificação

Não deve instalar-se um simples automatismo. Há que controlar a eficiência.

Alteração 30
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) É, por conseguinte, necessário instituir 
uma Facilidade de financiamento 
específica, complementar dos instrumentos 
de desenvolvimento existentes e do 
Instrumento de Ajuda Humanitária, que 
permita adoptar medidas urgentes e 
complementares que afrontem rapidamente 
as consequências da actual subida dos 
preços dos produtos alimentares nos países 
em desenvolvimento.

(14) É, por conseguinte, necessário instituir 
uma Facilidade de financiamento 
específica, complementar dos instrumentos 
de desenvolvimento existentes e do 
Instrumento de Ajuda Humanitária, que 
permita adoptar medidas urgentes e 
complementares que afrontem rapidamente 
as consequências da actual subida dos 
preços dos produtos alimentares nos países 
em desenvolvimento, tendo em 
consideração as recentes recomendações 
contidas no estudo IAASTD realizado por 
iniciativa da ONU, em especial no que 
respeita à participação das ONG e das 
organizações de agricultores locais no 
planeamento de medidas e na formação 
dos agricultores, bem como o valor da 
biodiversidade e das sementes adaptadas 
localmente para combater a fome.

Or. en

Justificação

A Avaliação Internacional da Ciência e da Tecnologia Agrícolas (IAASTD) é uma grande 
iniciativa global, desenvolvida a partir de um processo consultivo que envolve 900 
participantes e 110 países de todas as regiões do mundo; foi lançada pela FAO, o PNUD, o 
Banco Mundial e outras organizações internacionais. O relatório, lançado em 2008, já foi 
assinado por 58 países. É o mais vasto e recente documento contendo recomendações para 
reduzir a pobreza e combater a fome.
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Alteração 31
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) É, por conseguinte, necessário instituir 
uma Facilidade de financiamento 
específica, complementar dos instrumentos 
de desenvolvimento existentes e do 
Instrumento de Ajuda Humanitária, que 
permita adoptar medidas urgentes e 
complementares que afrontem rapidamente 
as consequências da actual subida dos 
preços dos produtos alimentares nos países 
em desenvolvimento.

(14)  É, por conseguinte, necessário 
instituir uma Facilidade de financiamento 
específica, no interior da rubrica 4 do 
orçamento comunitário, complementar 
dos instrumentos de desenvolvimento 
existentes e do Instrumento de Ajuda 
Humanitária, que permita adoptar medidas 
urgentes e complementares que afrontem 
rapidamente as consequências da actual 
subida dos preços dos produtos alimentares 
nos países em desenvolvimento.

Or. es

Alteração 32
Catherine Neris

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14 bis) Os resultados da utilização 
conjunta da facilidade de financiamento e 
dos programas existentes em 
conformidade com estes objectivos devem 
ser regularmente avaliados, de molde a 
poder acompanhar a estruturação dos 
aparelhos produtivos agrícolas dos países 
em desenvolvimento a longo prazo.

Or. fr
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Alteração 33
Béla Glattfelder

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) As medidas adoptadas no âmbito da 
presente Facilidade deverão ajudar os 
países em desenvolvimento a aumentar a 
produtividade agrícola durante as 
próximas campanhas, a responder 
rapidamente às necessidades imediatas 
dos países e das suas populações, a 
efectuar as primeiras diligências no 
sentido de evitar, tanto quanto possível, 
novas situações de insegurança alimentar, 
contribuindo simultaneamente para 
atenuar os efeitos do aumento dos preços 
dos produtos alimentares a nível mundial, 
em favor das populações mais 
desfavorecidas mas igualmente dos 
consumidores e agricultores europeus.

Suprimido

Or. en

Justificação

O mecanismo proposto pela Comissão não é uma resposta imediata e urgente. Só na próxima 
campanha será capaz de aumentar a produção.

Alteração 34
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) As medidas adoptadas no âmbito da 
presente Facilidade deverão ajudar os 
países em desenvolvimento a aumentar a 
produtividade agrícola durante as próximas 
campanhas, a responder rapidamente às 
necessidades imediatas dos países e das 

(15) As medidas adoptadas no âmbito da 
presente Facilidade deverão ajudar os 
países em desenvolvimento a aumentar a 
produtividade agrícola durante as próximas 
campanhas, a responder rapidamente às 
necessidades imediatas dos países e das 
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suas populações, a efectuar as primeiras 
diligências no sentido de evitar, tanto 
quanto possível, novas situações de 
insegurança alimentar, contribuindo 
simultaneamente para atenuar os efeitos do 
aumento dos preços dos produtos 
alimentares a nível mundial, em favor das 
populações mais desfavorecidas mas 
igualmente dos consumidores e 
agricultores europeus.

suas populações, a efectuar as primeiras 
diligências no sentido de evitar, tanto 
quanto possível, novas situações de 
insegurança alimentar, contribuindo 
simultaneamente para atenuar os efeitos do 
aumento dos preços dos produtos 
alimentares a nível mundial, em favor das 
populações mais desfavorecidas mas 
igualmente dos consumidores e 
agricultores europeus. A ajuda 
comunitária deve estar subordinada ao 
cumprimento de normas mínimas em 
matéria de ambiente e ao respeito das 
convenções básicas da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT).

Or. es

Justificação

A União Europeia deve promover o respeito, pelos países pobres, de normas adequadas em 
matéria ambiental e laboral. A proposta da Comissão descura totalmente estes aspectos, hoje 
em dia tão cruciais nas diversas políticas europeias.

Alteração 35
Jan Mulder

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) As medidas adoptadas no âmbito da
presente Facilidade deverão ajudar os 
países em desenvolvimento a aumentar a 
produtividade agrícola durante as próximas 
campanhas, a responder rapidamente às 
necessidades imediatas dos países e das 
suas populações, a efectuar as primeiras 
diligências no sentido de evitar, tanto 
quanto possível, novas situações de 
insegurança alimentar, contribuindo 
simultaneamente para atenuar os efeitos do 
aumento dos preços dos produtos 
alimentares a nível mundial, em favor das 

(15) As medidas adoptadas no âmbito da 
presente Facilidade deverão ajudar os 
países em desenvolvimento a aumentar a 
produtividade agrícola durante as próximas 
campanhas, a responder rapidamente às 
necessidades imediatas dos países e das 
suas populações, a efectuar as primeiras 
diligências no sentido de evitar, tanto 
quanto possível, novas situações de 
insegurança alimentar, contribuindo 
simultaneamente para atenuar os efeitos do 
aumento dos preços dos produtos 
alimentares a nível mundial, em favor das 
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populações mais desfavorecidas mas 
igualmente dos consumidores e 
agricultores europeus.

populações mais desfavorecidas mas 
igualmente dos consumidores europeus.

Or. en

Alteração 36
Jan Mulder

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A própria natureza das medidas 
previstas no presente regulamento exige a 
instauração de processos de tomada de 
decisão eficazes, flexíveis, transparentes e 
rápidos tendo em vista o seu 
financiamento, assim como uma intensa 
cooperação entre todas as instituições 
envolvidas. O presente regulamento deve, 
nomeadamente, prever a possibilidade de 
financiamento de medidas já iniciadas e 
que as organizações internacionais estão 
já a apoiar, ou dispostas a apoiar, antes da 
adopção do regulamento, ou seja, a partir 
de 20 de Junho de 2008, data das 
conclusões do Conselho Europeu.

(16) A própria natureza das medidas 
previstas no presente regulamento exige a 
instauração de processos de tomada de 
decisão eficazes, flexíveis, transparentes e 
rápidos tendo em vista o seu 
financiamento, assim como uma intensa 
cooperação entre todas as instituições 
envolvidas. O presente regulamento deve, 
nomeadamente, prever a possibilidade de 
financiamento de medidas já iniciadas 
antes da adopção do regulamento, ou seja, 
a partir de 20 de Junho de 2008, data das 
conclusões do Conselho Europeu.

Or. en

Alteração 37
Esther De Lange

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) A execução do presente 
regulamento deve ser rigorosamente 
controlada e ser objecto do processo 
anual de quitação. O financiamento do 
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presente regulamento através de 
organizações internacionais não deve 
dificultar o controlo orçamental, a 
eficácia e a visibilidade das despesas da 
UE.

Or. en

Alteração 38
Mario Mauro, Eleonora Lo Curto

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comunidade financia medidas 
destinadas a apoiar uma resposta rápida e 
directa ao aumento dos preços dos 
produtos alimentares nos países em 
desenvolvimento, cobrindo um período 
situado entre a ajuda de emergência e a 
cooperação para o desenvolvimento a 
longo prazo.

1. A Comunidade financia medidas 
destinadas a apoiar uma restituição 
especial que permita que os factores de 
produção da agricultura europeia sejam 
transferidos como uma resposta rápida e 
directa ao aumento dos preços dos 
produtos alimentares nos países em 
desenvolvimento, cobrindo um período 
situado entre a ajuda de emergência e a 
cooperação para o desenvolvimento a 
longo prazo.

Or. en

Alteração 39
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comunidade financia medidas 
destinadas a apoiar uma resposta rápida e 
directa ao aumento dos preços dos 
produtos alimentares nos países em 
desenvolvimento, cobrindo um período 
situado entre a ajuda de emergência e a 

1. A Comunidade financia, para além de 
pequenos créditos, meios de produção a 
obter na União Europeia, destinados a 
apoiar uma resposta rápida e directa ao 
aumento dos preços dos produtos 
alimentares nos países em 
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cooperação para o desenvolvimento a 
longo prazo.

desenvolvimento, cobrindo um período 
situado entre a ajuda de emergência e a 
cooperação para o desenvolvimento a 
longo prazo.

Or. de

Alteração 40
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Beneficiam das medidas os países em 
desenvolvimento, segundo a definição da 
OCDE/CAD, e as suas populações, em 
conformidade com as disposições 
seguintes.

2. Beneficiam das medidas os países em 
desenvolvimento, segundo a definição da 
OCDE/CAD, as suas populações e, 
também, os produtores europeus, em 
conformidade com as disposições 
seguintes.

Or. de

Justificação

Os produtores europeus devem desfrutar de um mesmo grau de protecção.

Alteração 41
Mario Mauro, Eleonora Lo Curto

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Beneficiam das medidas os países em 
desenvolvimento, segundo a definição da 
OCDE/CAD, e as suas populações, em 
conformidade com as disposições 
seguintes.

2. Beneficiam das medidas os agricultores 
europeus e os países em desenvolvimento, 
segundo a definição da OCDE/CAD, e as 
suas populações, em conformidade com as 
disposições seguintes.

Or. en
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Alteração 42
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adopta as medidas 
mencionadas no n.º 1. Tais medidas 
financiam iniciativas internacionais que 
persigam a finalidade e os objectivos do 
presente regulamento e que sejam 
executadas através de organizações 
internacionais, incluindo as organizações 
regionais. A Comissão informa o 
Conselho e o Parlamento Europeu a este 
respeito.

A Comissão adopta as medidas 
mencionadas no n.º 1.  Tais medidas 
financiam iniciativas internacionais que 
persigam a finalidade e os objectivos do 
presente regulamento e que sejam 
executadas através de organizações 
internacionais, incluindo as organizações 
regionais. O Parlamento Europeu é um 
parceiro de pleno direito na realização 
das medidas propostas: controla as 
despesas e a administração da Facilidade, 
e a Comissão apresenta ao Parlamento, de 
quatro em quatro meses, relatório sobre 
os progressos alcançados por este 
instrumento na realização dos seus 
objectivos expressos.

Or. en

Alteração 43
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adopta as medidas 
mencionadas no n.º 1. Tais medidas 
financiam iniciativas internacionais que 
persigam a finalidade e os objectivos do 
presente regulamento e que sejam 
executadas através de organizações 
internacionais, incluindo as organizações 
regionais. A Comissão informa o Conselho 
e o Parlamento Europeu a este respeito.

A Comissão adopta as medidas 
mencionadas no n.º 1. Tais medidas 
financiam iniciativas internacionais que 
persigam a finalidade e os objectivos do 
presente regulamento e que sejam 
executadas através de organizações 
internacionais, incluindo as organizações 
regionais, em associação com 
organizações locais de agricultores. A 
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Comissão informa o Conselho e o 
Parlamento Europeu a este respeito.

Or. en

Alteração 44
Béla Glattfelder

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Um país não é elegível para 
assistência, mesmo que corresponda aos 
critérios definidos no Anexo, se:
- a sua área de floresta natural estiver a 
diminuir,
- for exportador líquido de produtos 
agrícolas,
- a desertificação, a pastagem excessiva 
ou a utilização irracional de água se
verificarem no seu território.

Or. en

Justificação

A assistência comunitária deve ser compatível com os objectivos de desenvolvimento 
sustentável e de política ambiental.

 A crise alimentar deve ser resolvida em países que sejam importadores líquidos de 
alimentos.
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Alteração 45
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. Quando o programa a executar é de 
natureza regional ou transfronteiriça, a 
Comissão pode decidir, a fim de assegurar 
a coerência e a eficácia da assistência 
comunitária, fazer beneficiar as 
populações de outros países em 
desenvolvimento que não pertencem à 
região em causa.

Suprimido

Or. de

Justificação

Só devem ser apoiados países seleccionados.

Alteração 46
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As organizações internacionais, 
incluindo as organizações regionais (a 
seguir denominadas "organizações 
internacionais") são seleccionadas em 
função da sua capacidade de assegurar uma 
resposta rápida e de elevada qualidade às 
necessidades específicas dos países em 
desenvolvimento beneficiários, tendo em 
conta os objectivos do presente 
regulamento.

5. As organizações internacionais, 
incluindo as organizações regionais (a 
seguir denominadas "organizações 
internacionais") são seleccionadas em 
função da sua capacidade de assegurar uma 
resposta rápida e de elevada qualidade às 
necessidades específicas dos países em 
desenvolvimento beneficiários, tendo em 
conta os objectivos do presente 
regulamento. Além disso, essas 
organizações de distribuição serão 
seleccionadas com base na sua 
capacidade de distribuir fundos de forma 
eficaz e eficiente com o mínimo de 
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burocracia administrativa.

Or. en

Alteração 47
Jan Mulder

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As organizações internacionais, 
incluindo as organizações regionais (a 
seguir denominadas "organizações 
internacionais") são seleccionadas em 
função da sua capacidade de assegurar uma 
resposta rápida e de elevada qualidade às 
necessidades específicas dos países em 
desenvolvimento beneficiários, tendo em 
conta os objectivos do presente 
regulamento.

5. Os bancos locais que operam no sector 
da agricultura são seleccionados em 
função da sua capacidade de assegurar uma 
resposta rápida e de elevada qualidade às 
necessidades específicas dos países em 
desenvolvimento beneficiários, tendo em 
conta os objectivos do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

Em vez de organizações internacionais, devem ser elegíveis para financiamento bancos locais 
que operam no sector agrícola e, se possível, o Banco Europeu de Investimento e 
organizações filiadas.

Alteração 48
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os objectivos prioritários da assistência 
e da cooperação no âmbito do presente 
regulamento são despoletar uma resposta 
positiva, sob a forma de um aumento da 
oferta, por parte dos agricultores dos países 

1. Os objectivos prioritários da assistência 
e da cooperação no âmbito do presente 
regulamento são despoletar o 
desenvolvimento sustentável da produção 
agrícola e dos mercados locais, a fim de 
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e regiões beneficiários, no contexto do seu 
desenvolvimento sustentável e promover 
iniciativas que permitam atenuar, de forma 
rápida e directa, as repercussões negativas 
do aumento dos preços dos produtos 
alimentares, em conformidade com os 
objectivos de segurança alimentar.

permitir uma resposta positiva, sob a forma
de um aumento da oferta, por parte dos 
agricultores dos países e regiões 
beneficiários, no contexto do seu 
desenvolvimento sustentável e promover 
iniciativas que permitam atenuar, de forma 
rápida e directa, as repercussões negativas 
do aumento dos preços dos produtos 
alimentares, em conformidade com os 
objectivos de segurança alimentar.

Or. en

Alteração 49
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os objectivos prioritários da assistência 
e da cooperação no âmbito do presente 
regulamento são despoletar uma resposta 
positiva, sob a forma de um aumento da 
oferta, por parte dos agricultores dos países 
e regiões beneficiários, no contexto do seu 
desenvolvimento sustentável e promover 
iniciativas que permitam atenuar, de forma 
rápida e directa, as repercussões negativas 
do aumento dos preços dos produtos 
alimentares, em conformidade com os 
objectivos de segurança alimentar.

1. Os objectivos prioritários da assistência 
e da cooperação no âmbito do presente 
regulamento são despoletar uma resposta 
positiva, sob a forma de um aumento da 
oferta, por parte dos agricultores dos países 
e regiões beneficiários, no contexto do seu 
desenvolvimento sustentável e promover 
iniciativas que permitam responder, de 
forma rápida e directa, às necessidades 
alimentares das populações locais e 
atenuar as repercussões negativas do 
aumento dos preços dos produtos 
alimentares, em conformidade com os 
objectivos de segurança alimentar.

Or. es
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Alteração 50
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os programas e projectos existentes 
devem ser sujeitos a um controlo prévio, 
na perspectiva de que só os projectos 
devidamente controlados, orientados para 
o futuro e que sirvam de forma 
sustentável as pequenas explorações 
agrícolas e as estruturas rurais recebam 
apoio adicional, devendo optimizar-se a 
utilização das dotações e evitar-se os 
efeitos de arrastamento.

Or. de

Alteração 51
Mario Mauro, Eleonora Lo Curto

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A assistência e a cooperação 
comunitárias serão implementadas através 
de uma série de decisões de financiamento 
das medidas de apoio descritas nos n.ºs 1, 2 
e 3 do artigo 1.° do presente regulamento, 
que serão adoptadas pela Comissão.

1. A assistência e a cooperação 
comunitárias serão implementadas através 
de uma série de decisões de financiamento 
de uma restituição especial aos 
agricultores europeus para as medidas de 
apoio descritas nos n.ºs 1, 2 e 3 do artigo 
1.° do presente regulamento, que serão 
adoptadas pela Comissão.

Or. en
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Alteração 52
Jan Mulder

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) medidas destinadas a melhorar o acesso 
aos factores de produção e serviços 
agrícolas, incluindo os fertilizantes e as 
sementes;

(a) medidas destinadas a melhorar a 
capacidade de produção, incluindo o 
acesso dos agricultores ao crédito e o 
acesso aos factores de produção e serviços 
agrícolas, incluindo os fertilizantes e as 
sementes em casos adequados, com base 
nas necessidades dos agricultores em 
causa e recorrendo a soluções baseadas 
no mercado;

Or. en

Justificação

Melhorar o acesso dos agricultores ao crédito é o principal objectivo desta Facilidade, dado 
que isso lhes permitirá serem eles próprios a decidir das medidas de fomento da produção 
que melhor se adaptam à sua situação. No entanto, antes de instituir tais regimes, importa 
proceder a uma análise minuciosa das necessidades específicas dos agricultores em causa e 
das principais restrições à melhoria dos seus meios de subsistência, segundo os seus desejos.

Alteração 53
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) medidas destinadas a melhorar o acesso 
aos factores de produção e serviços 
agrícolas, incluindo os fertilizantes e as 
sementes;

(a) medidas destinadas a melhorar o 
acesso, especialmente dos pequenos 
agricultores, aos factores de produção e 
serviços agrícolas, incluindo os 
fertilizantes e as sementes adaptados às 
condições locais, bem como a recursos 
como a água e o solo;

Or. en
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Alteração 54
Béla Glattfelder

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) medidas destinadas a melhorar o acesso 
aos factores de produção e serviços 
agrícolas, incluindo
os fertilizantes e as sementes

(a) medidas destinadas a melhorar o acesso 
aos factores de produção e serviços 
agrícolas, incluindo
as sementes;

Or. en

Justificação

A UE é um importador líquido de fertilizantes. Além disso, a produção de fertilizantes carece 
de gás natural, sector em que a UE está, em grande medida, dependente das importações.

Alteração 55
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) medidas destinadas a melhorar o acesso 
aos factores de produção e serviços
agrícolas, incluindo os fertilizantes e as 
sementes;

(a) medidas destinadas a melhorar o acesso 
aos factores de produção agrícolas, 
incluindo os fertilizantes e as sementes;

Or. de
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Alteração 56
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) a criação de infra-estruturas que 
permitam desenvolver a produção e a 
comercialização locais de alimentos, 
assim como empréstimos com juros 
reduzidos, instalações de armazenamento, 
bancos de sementes locais, e ainda 
formação profissional e conselhos sobre 
práticas agrícolas;

Or. en

Alteração 57
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) medidas do tipo "rede de segurança" 
destinadas a preservar ou a melhorar a 
capacidade de produção agrícola e a 
satisfazer as necessidades alimentares 
básicas das populações mais vulneráveis.

(b) medidas do tipo "rede de segurança" 
destinadas a preservar ou a melhorar a 
capacidade de produção agrícola e a 
satisfazer as necessidades alimentares 
básicas das populações mais vulneráveis; 
devem ser evitados eventuais casos de 
dumping e de distorção da produção e dos 
mercados locais.

Or. en
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Alteração 58
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 - alínea b-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) medidas destinadas a apoiar países 
parceiros na definição e execução de 
políticas nacionais eficazes em matéria de 
segurança alimentar, em estreita 
colaboração com organizações locais de 
agricultores e consumidores.

Or. en

Alteração 59
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) assessoria técnica e acções de 
formação tendo em vista o cumprimento 
das normas ambientais impostas pela 
legislação da União Europeia.

Or. es

Alteração 60
Béla Glattfelder

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Não será concedida assistência à 
produção de matérias-primas para:
- bens exóticos ou de luxo (cacau, chá, 
tabaco, café) ou
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- biocombustíveis.

Or. en

Justificação

O objectivo da presente proposta consiste em dar resposta à crise alimentar nos países em 
desenvolvimento.  Portanto, deve ser concedido apoio à produção de bens alimentares de 
base.

Alteração 61
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. As medidas de apoio conformes com os 
objectivos do presente regulamento podem 
ser financiadas até 1% do montante 
indicado no n.º1 do artigo 10.º.

Suprimido

Or. de

Justificação

Uma vez que as dotações se destinam a actividades já em curso, não são necessários custos 
administrativos suplementares.

Alteração 62
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão e o Parlamento Europeu 
fiscalizam rigorosamente a atribuição de 
fundos às organizações internacionais e 
as despesas financeiras que as mesmas 
efectuam nos países de destino, a fim de 
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assegurar uma utilização eficaz e eficiente 
das verbas da União Europeia para 
cumprir os objectivos acima referidos.

Or. en

Alteração 63
Jan Mulder

Proposta de regulamento
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

São elegíveis para financiamento as 
organizações internacionais que satisfazem 
as condições enunciadas no artigo 43.º do 
Regulamento (CE, Euratom) n.º 2342/2002 
da Comissão.

São elegíveis para financiamento os 
bancos locais que operem no sector 
agrícola. Se possível, também são 
elegíveis para financiamento o Banco 
Europeu de Investimento e organizações 
filiadas. 

Or. en

Justificação

Em vez de organizações internacionais, devem ser elegíveis para financiamento bancos locais 
que operam no sector agrícola e, se possível, o Banco Europeu de Investimento e 
organizações filiadas.

Alteração 64
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A ajuda comunitária estará 
subordinada ao cumprimento de normas 
mínimas em matéria de ambiente e ao 
respeito das convenções básicas da 
Organização Internacional do Trabalho 
(OIT).
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Or. es

Alteração 65
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. A participação nos procedimentos
contratuais adequados está aberta a todas 
as pessoas singulares ou colectivas 
elegíveis a título do instrumento de 
desenvolvimento geográfico aplicável ao 
país em que tem lugar a acção, bem como a 
todas as pessoas singulares ou colectivas 
elegíveis nos termos das regras da 
organização internacional de execução, 
devendo garantir-se que seja concedido 
tratamento igual a todos os doadores. São 
aplicáveis as mesmas regras aos 
fornecimentos e aos materiais. Os peritos 
podem ser de qualquer nacionalidade.

3. A participação nos procedimentos 
contratuais adequados está aberta a todas 
as pessoas singulares ou colectivas 
elegíveis a título do instrumento de 
desenvolvimento geográfico aplicável ao 
país em que tem lugar a acção, bem como a 
todas as pessoas singulares ou colectivas 
elegíveis nos termos das regras da 
organização internacional de execução, 
devendo garantir-se que seja concedido 
tratamento igual a todos os doadores. 
Embora possam ser recrutados peritos de 
qualquer nacionalidade, os factores de 
produção, os produtos e os materiais 
devem ser provenientes da UE.

Or. de

Alteração 66
Jan Mulder

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As medidas financiadas ao abrigo do 
presente regulamento devem ser 
conformes com a Declaração de Paris 
sobre a eficácia da ajuda. O relatório a 
que se refere o artigo 9.º prestará uma 
particular atenção a este requisito. 

Or. en
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Justificação

Todas as medidas financiadas ao abrigo do presente regulamento devem ser conformes com 
a Declaração de Paris sobre a eficácia da ajuda, sobretudo porque se trata de um 
instrumento temporário.  Deve assegurar-se que a facilidade contribui de forma eficaz para 
uma melhoria sustentável da situação.

Alteração 67
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autorizações orçamentais são 
efectuadas com base em decisões da 
Comissão.

1. As autorizações orçamentais são 
efectuadas com base em decisões da 
Comissão e o Parlamento Europeu em 
igualdade de condições.

Or. en

Alteração 68
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. As medidas adoptadas ao abrigo do 
presente regulamento podem financiar, a 
partir de 20 de Junho de 2008, as 
actividades iniciadas nos países 
beneficiários ou pelas organizações 
mencionadas no artigo 4.º antes da entrada 
em vigor do presente regulamento.

2. As medidas adoptadas ao abrigo do
presente regulamento podem financiar, a 
partir da adopção da decisão no 
Parlamento Europeu, as actividades 
iniciadas nos países beneficiários ou pelas 
organizações mencionadas no artigo 4.º 
antes da entrada em vigor do presente 
regulamento. Neste contexto, os apoios 
concedidos ao abrigo do presente 
regulamento devem ser utilizados como 
fundos adicionais.

Or. de
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Alteração 69
Béla Glattfelder

Proposta de regulamento
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

1. O montante total de referência 
financeira para a execução do presente 
regulamento no período 2008-2009 é de 
1,0 milhões de euros.

Suprimido

2. O montante de referência para 2008 é 
de 750 milhões de euros.
3. O montante de referência máximo para 
2009 é de 250 milhões de euros.
4. Relativamente a cada ano, o montante 
autorizado deixa uma margem mínima de 
600 milhões de euros a título da rubrica 2 
do Quadro Financeiro, com base na 
previsão do relatório mais recente sobre o 
sistema de alerta instituído pelo 
Regulamento (CE) n.° 1290/2005. Se tal 
não se verificar num determinado ano, o 
montante máximo susceptível de ser 
autorizado para esse ano nos termos do 
presente regulamento deve ser reduzido 
para repor a margem referida a título da 
rubrica 2.

Or. en

Alteração 70
Esther De Lange

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O montante total de referência financeira 
para a execução do presente regulamento 
no período 2008-2009 é de 1,0 milhões de 
euros.

1. O montante total de referência financeira 
para a execução do presente regulamento 
no período 2008-2009 é de 1,0 milhões de 
euros. Este montante de referência é 
financiado a título da rubrica 4 do
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Quadro Financeiro.

Or. en

Alteração 71
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. Relativamente a cada ano, o montante 
autorizado deixa uma margem mínima de 
600 milhões de euros a título da rubrica 2 
do Quadro Financeiro, com base na 
previsão do relatório mais recente sobre o 
sistema de alerta instituído pelo 
Regulamento (CE) n.° 1290/2005. Se tal 
não se verificar num determinado ano, o 
montante máximo susceptível de ser 
autorizado para esse ano nos termos do 
presente regulamento deve ser reduzido 
para repor a margem referida a título da 
rubrica 2.

4. O montante autorizado será financiado 
a título da rubrica 4 do orçamento 
comunitário, de forma a não tornar 
necessária uma revisão da decisão sobre 
as perspectivas financeiras para o actual 
período de programação.

Or. es

Alteração 72
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.° 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. No âmbito da próxima revisão do 
orçamento comunitário, a Comissão 
Europeia apresentará ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório 
analisando a necessidade de reforçar a 
ajuda ao desenvolvimento mediante um 
aumento dos recursos da rubrica 4 para 
fazer face à subida dos preços agrícolas 
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nos países pobres e à escassez alimentar 
de que padecem as populações locais. O 
referido aumento não deverá ser 
efectuado em detrimento das necessidades 
orçamentais dos agricultores europeus.

Or. es
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