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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

I. Síntese da proposta da Comissão Europeia 

No âmbito da estratégia Europa 2020, a União Europeia fixou o objetivo de, até 2020, reduzir 
em pelo menos 20 milhões o número de pessoas em risco de pobreza ou exclusão social. Em 
2010, perto de um quarto dos europeus (116 milhões) estava em risco de pobreza ou exclusão 
social. Como justamente observa a Comissão, esta situação agrava-se de dia para dia, 
afetando, em todos os países da União, cada vez mais pessoas e novas categorias sociais, 
como é o caso dos trabalhadores pobres ou dos pensionistas com baixos rendimentos. Uma 
parte desta população, 43 milhões de pessoas, vive em situação de privação material grave, 
estando impossibilitada de fazer face às necessidades de sobrevivência mais elementares, em 
virtude de não poder aceder a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente. Acresce que 
os grupos mais vulneráveis estão demasiado longe do mercado de trabalho para poderem 
beneficiar das medidas de inclusão social do FSE. 

A Comissão propõe a criação de um Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas mais Carenciadas, 
em substituição do Programa de Distribuição Alimentar às Pessoas mais Carenciadas, posto 
em causa por certos Estados-Membros sob o pretexto de se estar perante uma questão social 
da responsabilidade exclusiva dos Estados-Membros. Este novo Fundo, que deveria funcionar 
segundo as regras dos Fundos Estruturais, visa combater a privação alimentar, o problema dos 
sem-abrigo e a privação material das crianças. O Fundo financiaria a compra de produtos 
alimentares e de bens essenciais para uso pessoal, bem como medidas de acompanhamento 
tendo em vista a inclusão social. O Fundo insere-se no âmbito das políticas de coesão 
económica, social e territorial da UE, e o seu financiamento provém exclusivamente do FSE. 

II. Críticas à proposta da Comissão 

1) Os recursos são dramaticamente insuficientes

a) A proposta da Comissão prevê a afetação de um montante de 2,5 mil milhões de euros para 
o período de 2014-2020. Isto representa uma redução de mil milhões em relação à dotação 
atual para a ajuda exclusivamente alimentar concedida a 20 Estados-Membros que participam 
no Programa de Distribuição Alimentar às Pessoas mais Carenciadas. Nas negociações em 
curso entre os chefes de Estado e de Governo, foi avançado um valor ainda mais baixo, de 2,1 
mil milhões. Recorde-se que o montante afeto ao Programa de Distribuição Alimentar às 
Pessoas mais Carenciadas no período plurianual anterior tinha sido de 3,5 mil milhões de 
euros. É particularmente chocante constatar que, num momento em que a situação se agrava, 
baixam os recursos orçamentais para o auxílio aos mais carenciados. Esta medida é 
incompreensível para uma grande parte dos cidadãos e provoca um sentimento anti-Europa 
entre as populações. 

b) A proposta da Comissão, limitada a certos públicos, vai ao encontro dos próprios objetivos 
da estratégia Europa 2020. Os critérios de repartição baseiam-se em apenas dois de quatro 
indicadores utilizados no âmbito da estratégia Europa 2020 para medir a pobreza e a exclusão, 
designadamente, as populações que sofrem de privação material grave e as pessoas que vivem 
em agregados com muito baixa intensidade de trabalho. Na realidade, estes dois critérios 
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excluem toda uma população, quer em situação de exclusão, quer em situação de pobreza com 
forte risco de exclusão. Com efeito, o artigo 4.º faz referência principalmente aos sem-abrigo 
e às crianças.
c) Além da distribuição de alimentos, uma parte do Fundo pode ser utilizada para a compra de 
bens essenciais destinados aos sem-abrigo ou às crianças (vestuário).  O Fundo pode também 
apoiar atividades de inclusão social. 

O relator considera que, atendendo à insuficiência dos recursos afetos à alimentação das 
pessoas mais carenciadas, é conveniente não dispersar muito os recursos destinados a outros 
tipos de auxílio. O apoio à inclusão social, nomeadamente, já está previsto noutra disposição: 
na próxima programação nacional, os Estados-Membros terão de dedicar 20 % dos fundos 
recebidos ao abrigo do FSE à inclusão social.

2) As modalidades de aplicação do Fundo são extremamente rígidas e complexas

A maioria das propostas de regulamento do Fundo inspira-se nas regras dos Fundos 
Estruturais atuais e está marcada por um peso administrativo excessivo. As modalidades de 
gestão descritas não estão em consonância com o objetivo do Fundo, que requer leveza e 
adaptabilidade face a situações de urgência. Acresce que é necessário mobilizar recursos para 
o pré-financiamento das ações, o que pode levantar dificuldades em determinados 
Estados-Membros. 

O relator considera que modalidades de aplicação tão pesadas podem tornar o Fundo ineficaz 
e conduzir à situação paradoxal de existirem meios mas de estes não serem utilizados. 

3) 2014 será um ano de transição problemático 

Dada a complexidade da introdução do Fundo, é muito provável que este não entre em ação 
antes do outono de 2014. Por conseguinte, será demasiado tarde para responder às 
necessidades fundamentais das pessoas mais carenciadas em 2014.

III. Propostas do relator

Relativamente ao orçamento e princípios:

 Manter os recursos financeiros ao nível atual, isto é, 3,5 mil milhões de euros para um 
período de sete anos.

 Basear a elegibilidade para o auxílio nos quatro indicadores utilizados pela UE no 
quadro da estratégia Europa 2020.

 Dar prioridade à ajuda alimentar, respondendo às necessidades vitais dos mais 
carenciados, deixando ao critério dos Estados-Membros a forma de prestação de 
auxílio em função dos públicos mais necessitados.

 A fim de assegurar a eficácia do fundo, a União deve inscrever a sua ação numa 
abordagem global e coerente de combate à pobreza e à exclusão, englobando as 
necessidades do indivíduo. Afigura-se, por conseguinte, indispensável mobilizar todas 
as políticas da União e todos os recursos disponíveis: FSE, FEADER, FEDER ... 
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 As existências de produtos de intervenção continuarão a poder ser utilizadas no âmbito 
da ajuda alimentar aos mais desfavorecidos. Contudo, o relator sublinha que o valor 
destas existências não deve ser deduzido dos recursos afetos ao Fundo. 

 As doações de alimentos devem ser também encorajadas.

Relativamente ao ano de transição 2014: 
 Deveria ser proposta uma solução transitória . Seguindo o modelo do Programa de 

Distribuição Alimentar às Pessoas mais Carenciadas, podem ser colocadas à 
disposição dos Estados-Membros dotações europeias, provenientes de diferentes 
fundos, para que eles possam iniciar o programa.  

IV. Contribuições possíveis da PAC em complemento do Fundo – Propostas do relator

a) Facilitar as doações de alimentos, reduzindo, ao mesmo tempo, o desperdício 
alimentar

O relator considera indispensável combater o desperdício alimentar, que constitui um 
verdadeiro flagelo na Europa. A Comissão e o Parlamento Europeu (na sua resolução de 19 de 
janeiro de 20121 – relatório Caronna) estimam que o desperdício alimentar ao longo de toda a 
cadeia seja de aproximadamente 190 kg por ano e por cada europeu. 
Neste sentido, o relator propõe:

 Realizar campanhas de informação junto dos consumidores sobre determinadas 
menções sanitárias que, em cumprimento da regulamentação comunitária, figuram 
nos produtos agrícolas e alimentares, como a data limite de consumo e a data limite 
de utilização ótima, dado que essas menções suscitam confusão no espírito dos 
consumidores, dando origem a um desperdício significativo. 

 Rever a regulamentação europeia sobre as normas de comercialização dos produtos 
agrícolas (sobretudo no setor das frutas e produtos hortícolas), com o objetivo de 
favorecer a oferta de frutas e produtos hortícolas não calibrados.

 Autorizar o direito de estabelecimento e de exploração da grande distribuição sob a 
condição expressa de que esta faça doação dos géneros alimentícios não vendidos.

b)  Mobilizar os recursos do FEADER

Existem medidas no âmbito de duas prioridades em termos de desenvolvimento rural da 
reforma que podem contribuir para uma ajuda alimentar mais eficaz aos mais carenciados: 

- Prioridade 3: Promover a organização da cadeia alimentar, nomeadamente dos circuitos de 
abastecimento curtos. Reduzindo o número de intermediários e promovendo o 
estabelecimento de laços sociais, estes circuitos curtos permitem ao agricultor vender 
corretamente os seus produtos e a um preço acessível para os consumidores. Além disso, deve 
ser considerada a realização de investimentos em plataformas logísticas e de transformação de 
produtos não vendidos e destinados à indústria conserveira.
- Prioridade 6: Promover a inclusão social, a redução da pobreza e o desenvolvimento 
económico.
                                               
1  Textos Aprovados, P7_TA(2012)0014.
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c) Utilizar a próxima reforma da OCM no setor das frutas e dos produtos hortícolas

As populações visadas pelo fundo devem poder beneficiar de refeições equilibradas e de boa 
qualidade nutricional. Os frutos e os produtos hortícolas são um elemento importante das 
refeições. A regulamentação atual permite que esses produtos sejam distribuídos 
gratuitamente a instituições de beneficência, a fundações geridas pelos Estados-Membros ou a 
coletividades públicas (hospitais, escolas, asilos…). As organizações parceiras do Fundo 
devem ser as principais beneficiárias deste. 
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ALTERAÇÕES

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

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Além disso, as disposições devem 
assegurar de igual modo a conformidade 
do Fundo com a política social e a política 
ambiental da União, nomeadamente no 
que respeita à luta contra o desperdício 
alimentar.

Or. fr

Justificação

O desperdício alimentar é um flagelo europeu que a União Europeia decidiu combater. 
Todos os atores envolvidos na aplicação do Fundo devem incorporar instrumentos e 
mecanismos para lutar contra o desperdício alimentar.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de estabelecer um 
enquadramento financeiro adequado, a 
Comissão deve, por meio de atos de 
execução, fixar uma repartição anual dos 
recursos por Estado-Membro, utilizando 
um método objetivo e transparente que 
traduza as disparidades em termos de 
pobreza e privação material.

(7) A fim de estabelecer um 
enquadramento financeiro adequado, a 
Comissão deve, por meio de atos de 
execução, fixar uma repartição anual dos 
recursos por Estado-Membro, utilizando 
um método objetivo e transparente que 
traduza as disparidades em termos de 
pobreza e privação material, como o limiar 
de pobreza relativa.
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Or. fr

Justificação

É necessário definir um mecanismo comum e simples, capaz de assegurar que cada 
Estado-Membro focalize um grupo semelhante de beneficiários, tendo em conta as diferenças 
nacionais. O indicador de pobreza relativa deve ser utilizado no âmbito do Fundo, visto ser 
utilizado no quadro da estratégia Europa 2020 e pelo Eurostat.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O programa operacional de cada 
Estado-Membro deve identificar e 
justificar as formas de privação material a 
combater, bem como descrever os 
objetivos e as características da assistência 
prestada às pessoas mais carenciadas 
através dos dispositivos nacionais. Deve 
também incluir os elementos necessários 
para garantir uma aplicação efetiva e eficaz 
do programa operacional.

(8) O programa operacional de cada 
Estado-Membro deve identificar e 
justificar as formas de privação material a 
combater, bem como descrever os 
objetivos e as características da assistência 
prestada às pessoas mais carenciadas 
através dos dispositivos nacionais. O 
combate à privação alimentar deve 
merecer a prioridade dos 
Estados-Membros. O programa deve 
também incluir os elementos necessários 
para garantir uma aplicação efetiva e eficaz 
do programa operacional.

Or. fr

Justificação

A alimentação é a necessidade mais fundamental que permite o contacto das organizações 
parceiras e dos Estados-Membros com as pessoas excluídas da vida social. Esta é a melhor 
forma de assegurar a eficácia do Fundo.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A fim de melhorar a qualidade e a 
configuração de cada programa 

(12) A fim de melhorar a qualidade e a 
configuração de cada programa 
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operacional e avaliar o funcionamento e a 
eficácia do Fundo, devem ser realizadas 
avaliações ex-ante e ex-post. Estas 
avaliações devem ser complementadas por 
inquéritos às pessoas mais carenciadas 
que beneficiaram do programa 
operacional e, se necessário, por 
avaliações durante o período de 
programação. As responsabilidades dos 
Estados-Membros e da Comissão a este 
respeito devem ser especificadas.

operacional e avaliar o funcionamento e a 
eficácia do Fundo, devem ser realizadas 
avaliações ex-ante e ex-post. Estas
avaliações devem ser complementadas por 
inquéritos visando a obtenção de dados 
sobre a pobreza relativa em cada 
Estado-Membro. As responsabilidades dos 
Estados-Membros e da Comissão a este 
respeito devem ser especificadas.

Or. fr

Justificação

Este tipo de avaliações representaria uma carga administrativa acrescida para os 
Estados-Membros e as organizações parceiras, tornando o Fundo menos eficaz. A realização 
de avaliações globais sobre a pobreza relativa a nível nacional cumpriria o mesmo objetivo, 
permitindo uma aplicação mais eficaz dos recursos afetos ao auxílio às pessoas mais 
carenciadas.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A [Proposta de] Regulamento do 
Parlamento Europeu e do Conselho que 
estabelece uma organização comum dos 
mercados dos produtos agrícolas 
(Regulamento «OCM única») dispõe que 
produtos adquiridos no quadro da 
intervenção pública podem ser escoados 
por meio da sua disponibilização para o 
regime de distribuição de géneros 
alimentícios às pessoas mais necessitadas 
da União, se assim for previsto por esse 
regime. Tendo em conta que, dependendo 
das circunstâncias, a obtenção de alimentos 
a partir da utilização, do processamento ou 
da venda desses stocks pode ser a opção 
mais favorável do ponto de vista 
económico, é oportuno prever essa 
possibilidade no presente regulamento. Os 

(17) A [Proposta de] Regulamento do 
Parlamento Europeu e do Conselho que 
estabelece uma organização comum dos 
mercados dos produtos agrícolas 
(Regulamento «OCM única») dispõe que 
produtos adquiridos no quadro da 
intervenção pública podem ser escoados 
por meio da sua disponibilização para o 
regime de distribuição de géneros 
alimentícios às pessoas mais necessitadas 
da União, se assim for previsto por esse 
regime. Tendo em conta que, dependendo 
das circunstâncias, a obtenção de alimentos 
a partir da utilização, do processamento ou 
da venda desses stocks pode ser a opção 
mais favorável do ponto de vista 
económico, é oportuno prever essa 
possibilidade no presente regulamento. Os 
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montantes resultantes de uma transação de 
produtos nos stocks devem ser usados em 
benefício das pessoas mais carenciadas e 
não devem ser aplicados de forma a 
diminuir a obrigação de os 
Estados-Membros cofinanciarem o 
programa. De modo a assegurar a 
utilização mais eficiente dos stocks de 
intervenção e das receitas daí resultantes, a 
Comissão deve, em conformidade com o 
artigo 19.º, alínea e), do Regulamento (CE) 
n.º… [OCM], adotar atos de execução que 
estabeleçam procedimentos para a 
utilização, o processamento ou a venda dos 
produtos nos stocks de intervenção para 
efeitos do programa destinado às pessoas 
mais carenciadas.

montantes resultantes de uma transação de 
produtos nos stocks devem ser usados em 
benefício das pessoas mais carenciadas, em 
complementaridade com os recursos do 
Fundo, não devendo os custos de 
utilização ser deduzidos das dotações 
atribuídas.  De modo a assegurar a
utilização mais eficiente dos stocks de 
intervenção e das receitas daí resultantes, a 
Comissão deve, em conformidade com o 
artigo 19.º, alínea e), do Regulamento (CE) 
n.º… [OCM], adotar atos de execução que 
estabeleçam procedimentos para a 
utilização, o processamento ou a venda dos 
produtos nos stocks de intervenção para 
efeitos do programa destinado às pessoas 
mais carenciadas.

Or. fr

Justificação

As existências de intervenção, a existirem, devem ser adicionadas aos recursos atribuídos, e 
não deduzidas destes, a fim de assegurar às organizações parceiras um financiamento 
previsível.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «Pessoas mais carenciadas», as pessoas 
singulares, sejam elas indivíduos, famílias, 
agregados familiares ou agrupamentos 
compostos por essas pessoas, cuja 
necessidade de assistência tenha sido 
estabelecida com base nos critérios 
objetivos adotados pelas autoridades 
nacionais competentes ou definidos pelas
organizações parceiras e aprovados por tais 
autoridades competentes;

(1) «Pessoas mais carenciadas», as pessoas 
singulares, sejam elas indivíduos, famílias, 
agregados familiares ou agrupamentos 
compostos por essas pessoas, cuja 
necessidade de assistência tenha sido 
estabelecida com base nos critérios 
objetivos adotados pelas autoridades 
nacionais competentes em cooperação com 
as organizações parceiras e aprovados por 
tais autoridades nacionais;

Or. fr
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Justificação

É conveniente assegurar uma maior clareza e diálogo entre as autoridades nacionais 
competentes e as organizações parceiras a fim de promover a eficácia do Fundo. 

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) «Organizações parceiras», organismos 
públicos ou organizações sem fins 
lucrativos que, diretamente ou através de 
outras organizações parceiras, distribuem 
alimentos ou bens às pessoas mais 
carenciadas e cujas operações tenham sido 
selecionadas pela autoridade de gestão, em 
conformidade com o artigo 29.º, n.º 3, 
alínea b);

(2) «Organizações parceiras», organismos 
públicos ou organizações sem fins 
lucrativos que, diretamente ou através de 
outras organizações parceiras, distribuem 
alimentos e bens às pessoas mais 
carenciadas e cujas operações tenham sido 
selecionadas pela autoridade de gestão, em 
conformidade com o artigo 29.º, n.º 3, 
alínea b);

Or. fr

Justificação

A alimentação é a necessidade mais fundamental que permite o contacto das organizações 
parceiras e dos Estados-Membros com as pessoas excluídas da vida social. Esta é a melhor 
forma de assegurar a eficácia do Fundo.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 5 – ponto 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A Comissão, os Estados-Membros 
e as organizações parceiras devem 
contribuir para o combate ao desperdício 
alimentar em todas as etapas da cadeia de 
distribuição, incluindo no contexto da 
distribuição de alimentos e através da 
educação dos beneficiários nesse sentido.

Or. fr
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Justificação

O desperdício alimentar na Europa é um flagelo que a União Europeia decidiu combater. 
Todos os intervenientes na aplicação do Fundo devem incorporar instrumentos e mecanismos 
que contribuam para a redução do desperdício alimentar.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os recursos disponíveis para as 
autorizações orçamentais a título do Fundo 
para o período de 2014 a 2020, expressos 
em preços de 2011, ascendem a 
2 500 000 000 euros, em conformidade 
com a repartição anual indicada no anexo 
II.

1. Os recursos disponíveis para as 
autorizações orçamentais a título do Fundo 
para o período de 2014 a 2020, expressos 
em preços de 2011, ascendem a 
3 500 000 000 euros, em conformidade 
com a repartição anual indicada no anexo 
II.

Or. fr

Justificação

O orçamento proposto pela Comissão representa uma redução de mil milhões em relação à 
dotação atual para o auxílio de natureza exclusivamente alimentar concedido a 20 
Estados-Membros que participam no Programa de Distribuição Alimentar às Pessoas mais 
Carenciadas da UE. É conveniente manter, no mínimo, o envelope previsto para o programa 
de distribuição alimentar, ou seja, 3,5 mil milhões de euros para um período de 7 anos.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – alínea -a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão adotará uma decisão, por 
meio de atos de execução, relativamente à 
repartição anual dos recursos globais por 
Estado-Membro, em conformidade com o 
artigo 84.º, n.º 5, do Regulamento (UE) n.º 
… (CPR), sem prejuízo do disposto no 
presente artigo, n.º 4, fazendo uso dos 
seguintes indicadores estabelecidos pelo 

3. A Comissão adotará uma decisão, por 
meio de atos de execução, relativamente à 
repartição anual dos recursos globais por 
Estado-Membro, em conformidade com o 
artigo 84.º, n.º 5, do Regulamento (UE) n.º 
… (CPR), sem prejuízo do disposto no 
presente artigo, n.º 4, fazendo uso dos 
seguintes indicadores estabelecidos pelo 
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Eurostat: Eurostat:

-a) O limiar de pobreza relativa, ou seja, a 
percentagem da população que vive em 
agregados familiares que não dispõem de 
um rendimento equivalente a, pelo menos, 
60 % do rendimento médio nacional;

a) População em situação de privação 
material grave;

a) População em situação de privação 
material grave;

b)  População que vive em agregados com 
muito baixa intensidade de trabalho.

b)  População que vive em agregados com 
muito baixa intensidade de trabalho.

Or. fr

Justificação

Afigura-se razoável manter todos os indicadores de pobreza considerados pela UE na 
estratégia Europa 2020.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade de gestão deve realizar um 
inquérito estruturado aos destinatários 
finais em 2017 e 2021, de acordo com o 
modelo fornecido pela Comissão. A 
Comissão adotará este modelo através de 
um ato de execução. Este ato de execução 
deve ser adotado em conformidade com o 
procedimento de consulta referido no 
artigo 60.º, n.º 2.

2. A autoridade de gestão deve realizar um 
inquérito estruturado aos destinatários 
finais em 2017 e 2021, de acordo com o 
modelo fornecido pela Comissão e 
estabelecido em cooperação com as partes 
interessadas. A Comissão adotará este 
modelo através de um ato de execução. 
Este ato de execução deve ser adotado em 
conformidade com o procedimento de 
consulta referido no artigo 60.º, n.º 2.

Or. fr

Justificação

A fim de assegurar que as avaliações sejam coerentes com a realidade, a Comissão deve 
estabelecer este modelo em cooperação com os intervenientes ativos neste domínio. 
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Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os alimentos e os bens destinados aos 
sem-abrigo e às crianças podem ser 
adquiridos pelas próprias organizações 
parceiras.

Os alimentos e os bens destinados aos 
beneficiários finais podem ser adquiridos 
pelas próprias organizações parceiras.

Or. fr

Justificação

O Fundo destina-se às pessoas mais carenciadas, isto é, a uma categoria alargada de 
pessoas necessitadas. O artigo 2.º, pontos 1 e 7, o artigo 3.º e o artigo 21.º, n.º 4, entre 
outros, referem-se explicitamente às pessoas mais carenciadas; esta alteração visa, pois, 
conferir uma maior coerência ao regulamento.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Podem também ser adquiridos por um 
organismo público e fornecidos 
gratuitamente às organizações parceiras. 
Neste caso, os alimentos podem ser obtidos 
a partir da utilização, do processamento ou 
da venda dos produtos nos stocks de 
intervenção disponibilizados em 
conformidade com o artigo 15.º do 
Regulamento (UE) n.º... [OCM], desde que 
esta seja a opção mais favorável do ponto 
de vista económico e não atrase 
indevidamente a distribuição dos produtos 
alimentares às organizações parceiras. 
Eventuais montantes resultantes de uma 
transação de produtos nesses stocks devem 
ser usados em benefício das pessoas mais 
carenciadas e não devem ser aplicados de 
forma a diminuir a obrigação de os 
Estados-Membros cofinanciarem o 

Podem também ser adquiridos por um 
organismo público e fornecidos 
gratuitamente às organizações parceiras. 
Neste caso, os alimentos podem ser obtidos 
a partir da utilização, do processamento ou 
da venda dos produtos nos stocks de 
intervenção disponibilizados em 
conformidade com o artigo 15.º do 
Regulamento (UE) n.º... [OCM], desde que 
esta seja a opção mais favorável do ponto 
de vista económico e não atrase 
indevidamente a distribuição dos produtos 
alimentares às organizações parceiras. 
Eventuais montantes resultantes de uma 
transação de produtos nesses stocks devem 
ser usados em benefício das pessoas mais 
carenciadas, em complementaridade com 
os recursos do Fundo, não devendo os 
custos de utilização ser deduzidos das 
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programa estabelecida no artigo 18.º do 
presente regulamento.

dotações atribuídas.  

Or. fr

Justificação

As existências de intervenção, a existirem, devem ser adicionadas aos recursos atribuídos, e 
não deduzidas destes, a fim de assegurar às organizações parceiras um financiamento 
previsível.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) as despesas de aquisição de alimentos e 
bens essenciais para uso pessoal dos 
sem-abrigo ou de crianças;

a) as despesas de aquisição de alimentos e 
bens essenciais para uso pessoal dos 
beneficiários finais;

Or. fr

Justificação

O Fundo destina-se às pessoas mais carenciadas, que constituem uma categoria alargada de 
pessoas necessitadas. O artigo 2.º, pontos 1 e 7, o artigo 3.º e o artigo 21.º, n.º 4, entre 
outros, referem-se explicitamente às pessoas mais carenciadas; esta alteração visa, pois, 
conferir uma maior coerência ao regulamento.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b)  Nos casos em que um organismo 
público adquire os alimentos e os bens 
essenciais para uso pessoal dos sem-abrigo 
ou das crianças e os fornece a 
organizações parceiras, as despesas do 
transporte desses alimentos ou bens para o 
armazém da organização parceira a uma 
taxa fixa de 1 % das despesas referidas na 

b)  Nos casos em que um organismo 
público adquire os alimentos e os bens 
essenciais para uso pessoal dos 
beneficiários finais e os fornece a 
organizações parceiras, as despesas do 
transporte desses alimentos ou bens para o 
armazém da organização parceira a uma 
taxa fixa de 1 % das despesas referidas na 
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alínea a) ; alínea a) ;

Or. fr

Justificação

O Fundo destina-se às pessoas mais carenciadas, que constituem uma categoria alargada de 
pessoas necessitadas. O artigo 2.º, pontos 1 e 7, o artigo 3.º e o artigo 21.º, n.º 4, entre 
outros, referem-se explicitamente às pessoas mais carenciadas; esta alteração visa, pois, 
conferir uma maior coerência ao regulamento.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) as despesas das atividades de inclusão 
social empreendidas e declaradas pela 
organização parceira que distribui 
diretamente a assistência material às 
pessoas mais carenciadas a uma taxa fixa 
de 5 % das despesas referidas na alínea 
a);

Suprimido

Or. fr

Justificação

Atendendo a que, na execução dos próximos programas nacionais no âmbito do FSE, os 
Estados-Membros têm de afetar 20 % do FSE à inclusão social, é conveniente destinar os 
poucos recursos disponíveis para os mais carenciados à alimentação.


