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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

I) Um contexto de aumento dos preços na origem de uma crise alimentar 

Os dois últimos anos ficarão marcados pela espectacular reviravolta nos mercados mundiais 
dos produtos agrícolas e alimentares, cuja tendência, de há 30 anos a esta parte, nos tinha 
habituado a uma baixa constante dos preços em valor real. A forte subida dos preços 
resultante desta mudança causou uma desordem macroeconómica e uma verdadeira crise 
alimentar que atinge mais duramente as populações mais vulneráveis do planeta, em especial 
as que vivem nos países em guerra e em países menos prósperos, onde mais de metade do 
orçamento nacional continua a ser gasto na alimentação. Este aumento dos preços tem como
consequência agravar os números já elevados da pobreza, da malnutrição e, 
consequentemente, os riscos de fome, com os efeitos que se conhecem no plano da 
estabilidade política e dos equilíbrios geo-estratégicos internacionais. 

Esta crise alimentar, dramaticamente ilustrada pelos motins da fome da Primavera passada, 
inscreve-se no contexto de um aumento estrutural da procura mundial de produtos agrícolas, 
ligada ao desenvolvimento demográfico, a mudanças de hábitos alimentares e ao 
desenvolvimento dos biocombustíveis. 

A estes factores, vem-se juntar uma crise financeira caracterizada por uma maior especulação 
nos mercados agrícolas que se verifica precisamente num período em que se começa a notar, 
tanto no Norte como no Sul, o impacto do aquecimento global e da rarefacção dos recursos 
naturais (água, energia, perda de biodiversidade, etc...) sobre a agricultura do planeta. 

Esta crise, que não é passageira, afecta o conjunto das agriculturas do mundo e coloca no 
centro do debate a questão da produção agrícola e dos grandes equilíbrios alimentares. 

A situação em que nos encontramos não é um mero acidente, resultando antes, em grande 
medida, de opções políticas anteriores, muito influenciadas pelos países ricos: 

- As soluções de desregulamentação e de políticas de ajustamento estrutural impostas, há 20 
anos, pelo FMI e pelo Banco Mundial, aos países mais pobres contribuíram para que o seu 
abastecimento alimentar ficasse fortemente dependente das importações. Os preços 
internacionais dos bens alimentares, demasiado baixos relativamente aos custos de produção 
locais, desencorajaram o desenvolvimento agrícola das regiões mais pobres. Cabe recordar 
que estes preços internacionais resultam da competitividade entre zonas de produção com alto 
índice de produtividade, algumas delas subvencionadas. 

- As negociações da OMC sobre o comércio mundial dos produtos agrícolas (menos de 10% 
da produção), concebidas para liberalizar os intercâmbios entre actores solventes, não 
permitem o fornecimento de produtos alimentares aos consumidores mais pobres. 

- As políticas de ajuda ao desenvolvimento prometeram apoios financeiros que não foram 
concretizados e que ignoraram ostensivamente a agricultura, sector, não obstante, decisivo 
para relançar o desenvolvimento e vital para 75% das populações pobres do mundo que vivem
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em zonas rurais. Actualmente, a União consagra à agricultura apenas 4% das dotações da sua 
política de desenvolvimento. 

Na sequência do doloroso despertar suscitado pelas manifestações contra a fome, várias
instâncias da União Europeia e internacionais procuraram reagir face ao que se pode
qualificar de urgência alimentar. 

II) Facilidade de resposta rápida da União ao aumento dos preços alimentares nos países 
em desenvolvimento 

A) Proposta da Comissão 

A Comissão procurou satisfazer os pedidos do Parlamento Europeu e, seguidamente, dos
Estados-Membros (Conselho “Assuntos Gerais” seguido do Conselho Europeu de 19 e 20 de 
Junho) lançando uma acção colectiva em prol dos países em desenvolvimento. 

Após ter adaptado de forma marginal os instrumentos existentes da sua política de 
desenvolvimento para responder ao aumento dos preços alimentares, a Comissão propõe um 
financiamento suplementar a curto prazo de mil milhões de euros, alimentado por fundos 
disponíveis da PAC. 

Esta iniciativa, a meio caminho entre a ajuda de emergência e o desenvolvimento, visa apoiar 
a oferta agrícola dos países em desenvolvimento mais afectados pela subida dos preços dos 
alimentos, bem como as actividades destinadas a atenuar os efeitos negativos desta subida. 

As medidas adoptadas vão desde a melhoria do acesso aos factores de produção e a serviços 
agrícolas (incluindo fertilizantes e sementes) a disposições tipo "rede de segurança" 
destinadas a preservar ou melhorar a capacidade de produção agrícola e satisfazer as 
necessidades alimentares de base das populações mais desfavorecidas. 

B) Apreciação geral do relator 

Perante as consequências dramáticas da crise alimentar para as populações dos países mais 
pobres, o relator gostaria de lhes manifestar a sua solidariedade, apoiando a iniciativa lançada 
pela Comissão. 

O relator deseja, contudo, juntar algumas observações a este apoio de princípio: 

Considerações de natureza orçamental: 

- Sem pretender pôr em causa a iniciativa, o relator assinala que o recurso aos fundos não 
utilizados da PAC deve ser excepcional. Importa que, no futuro, a União possa cumprir todos 
os seus compromissos com os agricultores europeus e, em particular, com os dos novos 
países, que não recebem ainda um nível de ajuda idêntico ao dos seus homólogos dos antigos
15. Convém igualmente assinalar à Comissão e ao Conselho que o aumento dos preços 
agrícolas também afectou de forma negativa, para não dizer dramática, alguns agricultores 
europeus, sobretudo no sector da pecuária. É, por conseguinte, conveniente tem conta a sua 
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situação, tanto na elaboração do orçamento como na reforma da PAC prevista no exame do 
estado de saúde da mesma. Finalmente, no quadro das mais recentes perspectivas financeiras,
o relator recorda aos Estados-Membros que não podemos estar a pedir continuamente mais 
Europa, através da criação ou do reforço de políticas comunitárias, sem nos dotarmos com
mais recursos orçamentais que, se estivessem disponíveis, teriam possivelmente permitido 
evitar o recurso ao expediente proposto pela Comissão. 

Considerações sobre a vertente agrícola da iniciativa: 

- O relator congratula-se por ter sido finalmente prestada uma maior atenção à agricultura e,
principalmente, à produção agrícola dos países mais pobres. Considera indispensável 
valorizar todas as agriculturas e culturas alimentares do mundo para que cada região satisfaça 
ao máximo as necessidades da sua população. 

- O relator saúda a tónica colocada pela Comissão nas medidas destinadas a facilitar o 
relançamento da produção: o acesso aos recursos e serviços por parte dos agricultores mais 
pobres (que representam cerca de 80% da população com problemas de desnutrição), bem 
como nas medidas de tipo "rede de segurança" susceptíveis de facilitar a comercialização da 
produção local através da melhoria do poder de compra dos consumidores pobres. Deseja, no 
entanto, que a Comissão exponha mais detalhadamente as acções relativas à produção que 
poderiam ser financiadas, tais como o acesso à água e ao microcrédito e o apoio às
organizações dos produtores nos domínios da produção, da comercialização e da 
armazenagem. 

- Na perspectiva de a tornar eficaz, o relator recomenda à Comissão que inscreva esta
Facilidade numa verdadeira estratégia global, a fim de favorecer o relançamento da produção 
agrícola no âmbito de um desenvolvimento sustentável adaptado às necessidades das 
populações e às potencialidades naturais dos respectivos territórios. Para tal, importa 
preencher duas condições: 

1) Agir numa perspectiva temporal: 

O relator interroga-se sobre o alcance desta iniciativa no tempo. Ora, esta Facilidade está 
prevista a curto prazo, enquanto que a valorização de um potencial agrícola requer tempo e 
continuidade. O agricultor tem que antecipar sempre as suas decisões com um ano ou mais de 
antecedência (culturas, investimentos…). Para o efeito, necessita de um enquadramento e de 
visão prospectiva, nomeadamente da estabilidade dos preços dos seus produtos. O que 
ocorrerá ao fim de um ano, quando os meios destinados ao acesso aos factores de produção e 
aos serviços e, posteriormente, às medidas de tipo "rede de segurança", financiados pela
Facilidade, forem suprimidos? Foram suficientemente ponderados estes aspectos nos 
instrumentos de desenvolvimento existentes a médio e longo prazo que, segundo se afirma, 
acabam de ser marginalmente reajustados para integrar o aumento dos preços dos alimentos, 
verificando-se, contudo, que a parte consagrada à agricultura permanece dramaticamente
reduzida? 
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2) Agir sobre a regulação económica 

Numa economia globalizada e cada vez mais liberalizada, os mercados internacionais de 
produtos agrícolas e alimentares, por natureza instáveis, colocam frente a frente os níveis de 
competitividade extremamente díspares de todas as agriculturas do mundo. Este jogo gera
graves perturbações nos mercados locais dos países mais pobres, que já não dispõem 
praticamente de protecção nas suas fronteiras, como acima assinalado. Esta situação constitui 
um obstáculo para o desenvolvimento da produção nacional quando os preços mundiais são 
baixos. Inversamente, quando os preços são altos, como se verifica actualmente, é impossível 
puxá-los para baixo sem uma regulação da produção e dos preços mundiais. Sobre este ponto,
o relator não compreende como a Comissão espera que esta "modesta Facilidade" possa 
atenuar o aumento dos preços alimentares. 

- No tocante à aplicação da Facilidade, a Comissão não evoca em nenhum momento a 
participação dos actores locais (agricultores, consumidores, responsáveis) ou mesmo das 
ONG, quando precisamente, para que o desenvolvimento seja um êxito, é necessário que os 
homens tomem as rédeas do seu próprio destino. 

Considerações sobre a aplicação desta Facilidade: 

O relator quer assegurar-se de que a capacidade administrativa da União permitirá uma 
utilização eficaz da dotação de mil milhões de euros. Para o efeito, solicita à Comissão que 
actue no quadro de uma estratégia global e coerente com os outros programas e acções de 
desenvolvimento. 

Convida igualmente a Comissão a garantir ao máximo as capacidades das organizações com 
que colabore. Para o efeito, o relator deseja uma ampliação do leque das estruturas que 
poderiam prestar ajuda, estendendo-o a organizações experientes, como as ONG, que 
disponham de meios adequados e de reconhecida experiência.

Deseja igualmente que a Comissão utilize os mil milhões de euros da forma mais transparente
possível. Para tal, solicita à Comissão que estabeleça um plano previsional preciso sobre a sua 
utilização, incluindo medidas pormenorizadas com objectivos quantificados, o correspondente 
financiamento e os meios previstos para gerir a Facilidade. Este plano deverá ser validado por 
um procedimento de comitologia que permita ao Parlamento Europeu manter-se informado. A
avaliação final ficará deste modo amplamente facilitada. Por outro lado, propõe que seja 
elaborado um primeiro balanço provisório em Setembro de 2009 a fim de, se for caso disso, 
adaptar as medidas às necessidades mais urgentes das populações pobres dos países-alvo. 

Conclusões 

A União Europeia, que dispõe de importantes recursos humanos e financeiros, deveria agir 
mais energicamente e a mais longo prazo e encetar uma política mais ambiciosa e arrojada na
cena internacional, em prol de um melhor equilíbrio alimentar e do desenvolvimento do 
mundo. Deve, para o efeito, convencer e congregar os outros actores mundiais em torno de 
algumas propostas concretas: 
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- Criar, sob a égide da ONU, um "Conselho Internacional da Segurança dos Alimentos e do 
Desenvolvimento", responsável pela gestão das crises. Ao coordenar as opções estratégicas da 
FAO, do FMI, do Banco Mundial e do conjunto da comunidade internacional, este
instrumento deverá facilitar a instauração de políticas agrícolas e alimentares em cada região 
do mundo. A criação de integrações regionais constituiria um primeiro passo nesse sentido. 

- Importa restabelecer um mínimo de regulação dos mercados internacionais a fim de 
assegurar um abastecimento e certa estabilidade dos preços, no interesse de todos os 
consumidores e dos produtores do mundo. O restabelecimento de stocks de segurança é 
indispensável para responder a situações de emergência, por toda a parte no mundo (incluindo 
para as necessidades dos bancos alimentares europeus) e para limitar os fenómenos de 
especulação que ocorreram nos últimos meses nos mercados agrícolas. 

- Por último, a ajuda ao desenvolvimento deve ser reforçada, devendo simultaneamente a 
parte consagrada à agricultura ser profundamente reavaliada.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural insta a Comissão do 
Desenvolvimento, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações 
no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O recente aumento dos preços dos 
produtos alimentares está a ter 
consequências dramáticas para muitos 
países em desenvolvimento e para as suas 
populações. Esta situação pode mergulhar 
centenas de milhões de outras pessoas na 
pobreza extrema e exige uma maior 
solidariedade para com estas populações.

(1) O recente aumento dos preços dos 
produtos alimentares, que era previsível 
devido à situação da oferta e da procura 
nos mercados mundiais de produtos 
agrícolas e alimentares, está a ter 
consequências dramáticas para muitos 
países em desenvolvimento e para as suas 
populações. Esta situação de crise 
alimentar, conjugada com uma crise 
financeira e energética e uma 
deterioração do ambiente (aquecimento 
global, escassez da água, perda de 
biodiversidade, etc..) pode mergulhar 
centenas de milhões de outras pessoas na 
pobreza extrema e exige uma maior 
solidariedade para com estas populações. 
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Todos os dados prospectivos sobre os 
mercados alimentares permitem prever
que esta crise alimentar que afecta as 
populações mais necessitadas tanto do Sul 
como do Norte perdurará nos próximos 
anos.

Or. fr

Justificação

A crise alimentar que vivemos não é acidental. Temos uma ideia da evolução futura da oferta 
e da procura mundial em produtos agrícolas e alimentares. Até 2050, a população mundial 
aumentará em 3 mil milhões de habitantes. Será necessário produzir duas vezes mais e 
melhor, valorizando mais eficazmente o conjunto dos recursos e preservando mais os 
ecossistemas e os equilíbrios naturais. Convirá também assegurar uma certa regulação da 
economia agrícola, a fim de evitar as catástrofes alimentares e os enormes riscos de 
especulação nos mercados da alimentação.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) É, por conseguinte, necessário instituir, 
através do presente regulamento, uma 
Facilidade que permita financiar uma 
resposta rápida à crise provocada pela 
subida dos preços dos produtos alimentares 
nos países em desenvolvimento.

(2) Em complemento da actual política de 
desenvolvimento da União Europeia, que 
persistentemente tem negligenciado em 
demasia o apoio ao sector agrícola e, 
nomeadamente, à produção alimentar, é, 
por conseguinte, necessário instituir, 
através do presente regulamento, uma 
Facilidade que permita financiar uma 
resposta rápida à crise provocada pela 
subida dos preços dos produtos alimentares 
nos países em desenvolvimento.

Or. fr

Justificação

A crise alimentar põe a nu as carências das políticas de desenvolvimento para com os países 
mais pobres. A ajuda à agricultura representa cerca de 4% da ajuda ao desenvolvimento, 
apesar deste sector continuar a estar na base de qualquer desenvolvimento, uma vez que 
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permite responder às necessidades mais elementares das populações que sofrem de 
malnutrição. Nestas regiões, a maioria das populações vive em zonas rurais, sendo a maioria 
da população mal alimentada constituída, em primeiro lugar, pelos agricultores pobres que 
têm um acesso difícil aos recursos (terra, água, energia, adubos, sementes, microcrédito, 
serviços, etc..) para produzir e alimentar as suas populações. As nossas políticas de 
desenvolvimento têm, muito levianamente, ignorado este facto.

Alteração 3

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. Esta 
Facilidade deveria inscrever-se numa 
estratégia de desenvolvimento global, com
objectivos precisos e meios adequados,
procurando manter a coerência entre esta 
Facilidade e as ajudas já existentes no 
âmbito dos instrumentos de curto, médio e 
longo prazo da União. Esta Facilidade
deveria permitir adoptar medidas urgentes 
e complementares que afrontem 
rapidamente as consequências da actual 
subida dos preços dos produtos alimentares 
nos países em desenvolvimento. Deveria 
igualmente, conjuntamente com os 
programas existentes, contribuir 
prioritária e muito mais substancialmente, 
através de meios repartidos no tempo, 
para um desenvolvimento sustentável da 
agricultura e da produção agrícola dos 
países mais pobres, a fim de melhorar o 
abastecimento alimentar e reduzir a 
dependência alimentar desses países.

Or. fr

Justificação

A crise alimentar exige não só respostas urgentes como também respostas a mais longo prazo 
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susceptíveis de contribuir para o desenvolvimento da agricultura e para estimular a oferta de
produtos alimentares. Os processos de valorização dos recursos pela actividade agrícola e de 
modernização da agricultura necessitam de tempo. Além disso, para produzir, os agricultores 
necessitam de ter perspectivas e estabilidade. É por esta razão que os meios atribuídos à 
agricultura devem não só ser consideravelmente aumentados como também ser repartidos 
por um período de tempo suficientemente longo.

Alteração 4

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.

(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. Esta atenuação dos 
efeitos do nível elevado dos preços 
alimentares à escala mundial só será
possível se o conjunto dos Estados de todo 
o mundo, com particular responsabilidade 
para os países ricos, proceder a uma 
reflexão conjunta sobre os grandes 
equilíbrios alimentares do planeta e agir
sobre a estabilização dos preços mundiais, 
para que cada região do mundo possa 
desenvolver a sua agricultura e satisfazer 
as necessidades das suas populações. Este 
objectivo passa por uma regulação 
inteligente da economia agrícola e a 
constituição de stocks alimentares de 
segurança que permitam fazer face a 
situações de emergência (catástrofes 
naturais, etc.). Além disso, a União 
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deveria favorecer as integrações regionais 
entre os países em desenvolvimento, que, 
para além do interesse geopolítico, têm a 
vantagem de constituir um primeiro passo 
para a emergência de políticas agrícolas, 
à imagem do que a Comunidade 
empreendeu há mais de cinquenta anos.

Or. fr

Justificação

Seria ilusório acreditar que, perante o direito inalienável que é o acesso à alimentação, que 
constitui o primeiro direito à vida, o “laisser faire” económico permitirá que todos os seres
humanos da terra disponham de alimentos. Esta questão está muito mais ligada ao 
funcionamento económico e às particularidades dos mercados agrícolas cuja instabilidade é 
reconhecidamente enorme, nomeadamente no plano internacional (são mercados residuais 
altamente especulativos). Além disso, os diferentes níveis de competitividade das agriculturas 
do mundo que concorrem nestes mercados não ajudam a agricultura dos países mais pobres 
cuja economia é frequentemente muito aberta. É necessário, por conseguinte, admitir as 
vantagens de uma certa regulação da economia agrícola. Foi, aliás, com base neste 
argumento que se justificou a existência de todos as políticas agrícolas do mundo.

Alteração 5

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, sejam elas públicas ou 
privadas. A utilização do financiamento 
da Facilidade deveria ser detalhadamente 
indicada num plano previsional preciso, 
onde figuraria cada tipo de medida 
prevista, acompanhada, respectivamente, 
dos seus objectivos quantitativos e da 
parte de financiamento que lhes seria
atribuída, bem como os meios previstos 
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para a gestão administrativa, elementos 
estes que permitiriam posteriormente 
facilitar a avaliação. O presente 
regulamento deve, nomeadamente, prever a 
possibilidade de financiamento de medidas 
já iniciadas e que as organizações 
internacionais ou as organizações públicas 
ou privadas (organizações não 
governamentais, organizações locais, etc.)
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.

Or. fr

Justificação

A utilização de mil milhões de euros deve ser o mais eficaz e mais transparente possível, pelo 
que é importante que esta utilização figure num plano previsional preciso. Será assim 
possível avaliar o impacto e proceder a uma avaliação da Facilidade. Não se trata de gastar 
por gastar e de ficar com boa consciência. Além disso, e sempre por razões de eficácia e do
interesse das populações mais pobres, julgamos ser oportuno ampliar o leque das 
organizações com as quais a Comissão concluirá contratos para a aplicação concreta da
Facilidade.

Alteração 6

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 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. Estas medidas inscrevem-se 
numa estratégia de desenvolvimento 
global, que defina objectivos e meios 
precisos e mantenha a coerência entre
todos os instrumentos postos ao serviço da 
ajuda de emergência e do 
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desenvolvimento. Estas medidas não só 
constituem um apoio nas situações de 
emergência, como também, e sobretudo,
contribuem ao longo do tempo para o 
desenvolvimento da agricultura e da 
produção agrícola dos países mais pobres, 
de forma a permitir que estes países 
assegurem melhor as suas necessidades e 
a sua autonomia alimentares.

Or. fr

Justificação

A Facilidade de mil milhões de euros deve inscrever-se numa estratégia global que coordene
todos os esforços da Comunidade em prol do desenvolvimento. Além disso, a crise alimentar 
exige não só respostas urgentes como também respostas a mais longo prazo susceptíveis de 
contribuir para o desenvolvimento da agricultura e para estimular a oferta de produtos 
alimentares. Os processos de valorização dos recursos pela actividade agrícola e de 
modernização da agricultura necessitam de tempo. Além disso, para produzir, os agricultores 
necessitam de ter perspectivas e estabilidade. É por esta razão que os meios atribuídos à 
agricultura devem não só ser consideravelmente aumentados como também ser repartidos 
por um período de tempo suficientemente longo.

Alteração 7

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, sejam elas públicas ou privadas. 
A Comissão informa o Conselho e o 
Parlamento Europeu a este respeito.

Or. fr
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Justificação

A Facilidade pode ser utilizada por organizações internacionais ou regionais públicas ou 
organizações privadas que disponham de meios de peritagem e de saber-fazer reconhecidos. 
O importante será que a Comissão escolha em função da melhor eficácia quanto aos 
objectivos a atingir e no interesse das populações mais pobres, e não em função das 
modalidades administrativas que considere mais cómodas para gastar mil milhões de euros o 
mais depressa possível.

Alteração 8

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, quer
sejam públicas ou privadas quer
organizações não governamentais (a 
seguir denominadas "organizações 
internacionais") são seleccionadas em 
função da sua capacidade de assegurar uma 
resposta rápida ao melhor rácio de custo-
benefício e da melhor qualidade possível 
para responder às necessidades específicas 
dos países em desenvolvimento 
beneficiários, tendo em conta os objectivos 
do presente regulamento.

Or. fr

Justificação

A Facilidade pode ser utilizada por organizações internacionais ou regionais públicas ou 
organizações privadas de tipo ONG que disponham de meios de peritagem e de saber-fazer 
reconhecidos. O importante será que a Comissão escolha em função da melhor eficácia 
quanto aos objectivos a atingir e no interesse das populações mais pobres, e não em função 
das modalidades administrativas que considere mais cómodas para gastar mil milhões de 
euros o mais depressa possível.
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Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os diversos instrumentos de 
desenvolvimento e a presente Facilidade 
são aplicados de modo a assegurar a 
continuidade da cooperação, em especial 
no que respeita à transição da ajuda de 
emergência para a ajuda a médio e longo 
prazo.

Os diversos instrumentos de 
desenvolvimento e a presente Facilidade 
são aplicados de modo a assegurar a 
continuidade da cooperação, em especial 
no que respeita à transição da ajuda de 
emergência para a ajuda a médio e longo 
prazo. O conjunto dos instrumentos
mobilizados para o desenvolvimento 
consagram doravante uma parte mais 
importante à agricultura e à produção 
agrícola, sem as quais um país não pode 
ter um desenvolvimento sustentável cujo
objectivo prioritário é fornecer uma 
alimentação suficiente às suas 
populações.

Or. fr

Justificação

Um país não pode desenvolver-se quando não consegue alimentar a sua população. No 
contexto de crise alimentar em que nos encontramos, o que é urgente é, por conseguinte, 
aumentar e manter a ajuda à agricultura, demasiado tempo negligenciada pelas políticas de 
cooperação para o desenvolvimento. Recorde-se simplesmente que a maioria das populações 
dos países pobres vive no campo, que a alimentação representa mais de 50%  das despesas 
dos agregados familiares e que os mais mal alimentados são frequentemente os agricultores 
pobres que não conseguem produzir por falta de meios suficientes que lhes permitam o 
acesso aos recursos (terra, água, fertilizantes, sementes, serviços, crédito, etc..)

Alteração 10

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 

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 
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e 3 do artigo 1.° do presente regulamento, 
que serão adoptadas pela Comissão.

e 3 do artigo 1.° e  no n.° 2 do artigo 3.º, 
do presente regulamento, que são 
adoptadas pela Comissão. Antes de iniciar 
o financiamento, a Comissão estabelece 
um plano previsional preciso da utilização 
da Facilidade, incluindo uma exposição 
pormenorizada de todas as medidas 
previstas, acompanhadas, 
respectivamente, dos seus objectivos 
quantificados e da parte de financiamento 
que lhes será atribuída, bem como dos 
meios previstos para a gestão 
administrativa desta Facilidade. A decisão 
de validação deste plano previsional é 
tomada em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto pela Decisão 
1999/468/CE do Conselho, de 28 de 
Junho de 1999, que fixa as regras de 
exercício das competências de execução 
atribuídas à Comissão1.
1 JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

Or. fr

Justificação

É importante que a Comissão forneça indicações precisas sobre a utilização dos mil milhões 
de euros através da apresentação de um plano previsional que deverá ser adoptado em 
processo de comitologia e que permitirá que o Parlamento Europeu seja informado. Este 
plano permitirá posteriormente proceder à avaliação da Facilidade.

Alteração 11

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 (fertilizantes, 
sementes, etc..) , aos serviços agrícolas 
(vulgarização), à água e ao financiamento 
(microcrédito), à organização colectiva 
dos produtores (para a produção e 
instalação de mercados locais) e à 
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armazenagem das colheitas;

Or. fr

Justificação

É importante fornecer indicações mais precisas e pormenorizadas sobre as medidas que 
podem ser previstas para relançar a oferta agrícola o mais depressa possível. Estas acções 
devem ser complementadas pelas medidas de ajuda de emergência e pelos programas de 
desenvolvimento já existentes que podem nomeadamente conter medidas mais amplas em 
matéria de desenvolvimento rural.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Relatórios Acompanhamento e avaliação
A Comissão informa o Parlamento 
Europeu e o Conselho das medidas 
adoptadas ao abrigo do presente 
regulamento, o mais tardar até 31 de 
Dezembro de 2009. Deverá apresentar-lhes 
um relatório sobre a execução das 
medidas, incluindo, na medida do 
possível, os principais resultados e 
impactos da assistência prestada ao 
abrigo do presente regulamento, o mais 
tardar até 31 de Dezembro de 2012.

A Comissão informa regularmente o 
Parlamento Europeu e o Conselho das 
medidas que adopta ao abrigo do presente 
regulamento. Deverá apresentar-lhes, em 
Setembro de 2009, um primeiro balanço 
provisório das medidas previstas que 
permita eventualmente adaptar o 
conteúdo da Facilidade aos seus 
objectivos. Paralelamente ao plano 
previsional relativo à utilização detalhada 
do financiamento da Facilidade, que será 
apresentado antes da sua entrada em
funcionamento, a Comissão apresentará
ao Parlamento Europeu e ao Conselho, o 
mais tardar até 31 de Dezembro de 2010,  
uma avaliação precisa da aplicação da 
Facilidade a fim de apreciar os seus 
resultados e o impacto efectivo nos países-
alvo.

Or. fr

Justificação

É importante que a Comissão informe regularmente o Parlamento Europeu e o Conselho 
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sobre a evolução e os resultados da Facilidade. Julgamos, pois, ser necessário elaborar um 
primeiro balanço intercalar e, seguidamente, proceder a uma avaliação final precisa para
medir o seu alcance efectivo junto das populações mais afectadas pela crise alimentar.
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