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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A Comissão propôs um regulamento (Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas mais 
Carenciadas) que institui, para o período 2014-2020, um novo instrumento para 
complementar os mecanismos de coesão já existentes e, designadamente, o Fundo Social 
Europeu, dando resposta às formas de pobreza mais graves e socialmente mais corrosivas e ao 
problema da privação de alimentos, bem como à situação dos sem-abrigo e à privação 
material das crianças, ao mesmo tempo que apoia medidas de acompanhamento que visem a 
reinserção social das pessoas mais carenciadas na União.

A Comissão propõe para este novo instrumento um orçamento de 2,5 mil milhões de euros, 
em preços de 2011, no próximo Quadro Financeiro Plurianual para o período de 2014-2020. 
O relator saúda a criação do Fundo mas manifesta-se preocupado com o nível proposto, que 
constitui um corte em comparação com o atual programa de ajuda alimentar. Além disso, 
cumpre salientar que o âmbito do presente Fundo foi alargado para apoiar os que sofrem 
privações materiais e os sem-abrigo.

O relator observa que o financiamento do presente programa deve provir do financiamento 
total atribuído aos Estados-Membros ao abrigo dos Fundos Estruturais e de Coesão. Por 
conseguinte, este novo fundo será executado no âmbito da «gestão partilhada», aplicando 
regras de execução utilizadas para Fundos Estruturais e de Coesão. A proposta da Comissão 
parece, por vezes, complexa, e pode resultar num aumento dos encargos administrativos para 
os beneficiários, que serão principalmente ONG.   Apesar de a Comissão ter desenvolvido 
alguns esforços para simplificar estas regras, o relator acredita que é vital que o regulamento 
seja tão simples quanto possível, de modo a ter o maior impacto no apoio à redução da 
pobreza e da exclusão social.

O relator observa que o presente Fundo substitui o Programa de Distribuição Alimentar, que 
era responsável pela distribuição de alimentos aos cidadãos da UE, utilizando excedentes 
agrícolas que, de outro modo, poderiam ter sido destruídos.  O esperado esgotamento e a 
elevada imprevisibilidade dos stocks de intervenção no período 2011-2020 despojaram o 
programa de distribuição alimentar da sua razão de ser original, pelo que este será 
abandonado em finais de 2013. No entanto, sempre que for possível, os stocks de intervenção 
devem ser utilizados gratuitamente para benefício das pessoas mais carenciadas e adicionais 
ao programa, e não retirados dos orçamentos atribuídos aos Estados-Membros. 

O relator propõe remover a disposição relativa ao cofinanciamento, que para alguns 
Estados-Membros, nomeadamente os que enfrentam graves dificuldades económicas e 
financeiras, poderá constituir uma barreira no acesso ao Fundo. O apoio para erradicar a fome, 
o problema dos sem-abrigo e a privação material não deve depender da capacidade de 
cofinanciamento dos Estados-Membros.
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ALTERAÇÕES

A Comissão dos Orçamentos 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 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Em linha com as conclusões do 
Conselho Europeu de 17 de junho de 2010, 
no qual foi adotada a estratégia para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, a União e os Estados-Membros 
fixaram o objetivo de, até 2020, reduzir em 
pelo menos 20 milhões o número de 
pessoas em risco de pobreza e exclusão 
social.

(1) Em linha com as conclusões do 
Conselho Europeu de 17 de junho de 2010, 
no qual foi adotada a estratégia para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, a União e os Estados-Membros 
fixaram o objetivo de, até 2020, reduzir em 
pelo menos 20 milhões o número de 
pessoas em risco de pobreza e exclusão 
social. No entanto, é forçoso reconhecer 
que o número de pessoas em risco de 
pobreza ou de exclusão social aumentou, 
atingindo 24,2% em 2011 contra 23,4% 
em 2010. 

Alteração 2
Proposta de regulamento

Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O Fundo de Auxílio Europeu às 
Pessoas Mais Carenciadas (a seguir 
designado «o Fundo») deve reforçar a 
coesão social, contribuindo para reduzir a 
pobreza na União mediante o apoio aos 
dispositivos nacionais que prestam 
assistência não financeira às pessoas mais 
carenciadas, e assim atenuar a privação 
alimentar, a falta de habitação e a 
privação material das crianças.

(4) O Fundo de Auxílio Europeu às 
Pessoas Mais Carenciadas (a seguir 
designado «o Fundo») deve reforçar a 
coesão social, contribuindo para reduzir a 
pobreza na União mediante o apoio aos 
dispositivos nacionais que prestam 
assistência não financeira às pessoas mais 
carenciadas.
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Alteração 3
Proposta de regulamento

Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O Fundo de Auxílio Europeu às 
Pessoas Mais Carenciadas (a seguir 
designado «o Fundo») deve reforçar a 
coesão social, contribuindo para reduzir a 
pobreza na União mediante o apoio aos 
dispositivos nacionais que prestam 
assistência não financeira às pessoas mais 
carenciadas, e assim atenuar a privação 
alimentar, a falta de habitação e a privação 
material das crianças.

(4) O Fundo de Auxílio Europeu às 
Pessoas Mais Carenciadas (a seguir 
designado «o Fundo») deve reforçar a 
coesão social, contribuindo para reduzir a 
pobreza na União mediante o apoio, 
sobretudo através do abastecimento 
alimentar, aos dispositivos nacionais que 
prestam assistência não financeira às 
pessoas mais carenciadas, e assim atenuar a 
privação alimentar, a falta de habitação e a 
privação material das crianças.

Justificação

O montante simbólico oferecido pelo presente Fundo deve centrar-se, sobretudo, no 
abastecimento alimentar de emergência. Porém, o Fundo não deve, de forma alguma, ser 
visto pelos Estados-Membros como uma oportunidade para reduzirem os orçamentos dos 
seus programas nacionais de erradicação da pobreza e de reintegração social, que 
continuam a ser da sua responsabilidade.

Alteração 4
Proposta de regulamento

Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) O Fundo não pode substituir as 
políticas públicas empreendidas pelos 
governos dos Estados-Membros a fim de 
limitar a necessidade de ajuda de 
emergência adequada e desenvolver metas 
e políticas sustentáveis para a total 
erradicação da fome, da pobreza e da 
exclusão social.
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Alteração 5
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. A 
necessidade de acesso à ajuda alimentar 
deve ser a primeira privação em que os 
Estados-Membros se devem concentrar.
Deve também incluir os elementos 
necessários para garantir uma aplicação 
efetiva e eficaz do programa operacional.

Alteração 6
Proposta de regulamento

Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) É necessário fixar um nível máximo 
a que o Fundo pode cofinanciar os 
programas operacionais para garantir um 
efeito multiplicador dos recursos da 
União, tendo em conta a situação dos 
Estados-Membros que conhecem 
dificuldades orçamentais temporárias.

Suprimido

Alteração 7

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 

(17) O Regulamento (UE) n.° ... do 
Parlamento Europeu e do Conselho que 
estabelece uma organização comum dos 
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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 
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.

mercados dos produtos agrícolas, de 
.../20xx, (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 
montantes resultantes de uma transação de 
produtos nos stocks devem ser usados em 
benefício das pessoas mais carenciadas e 
não devem reduzir o orçamento atribuído 
por Estado-Membro. 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.

Alteração 8
Proposta de regulamento

Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Os Estados-Membros devem designar, 
para o respetivo programa operacional, 
uma autoridade de gestão, uma autoridade 
de certificação e uma autoridade de 
auditoria funcionalmente independente. 
Para que os Estados-Membros tenham 
flexibilidade na criação de sistemas de 

(21) Os Estados-Membros devem designar, 
para o respetivo programa operacional, 
uma autoridade de gestão, uma autoridade 
de certificação e uma autoridade de 
auditoria funcionalmente independente. 
Para que os Estados-Membros tenham 
flexibilidade na criação de sistemas de 
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controlo, deve ser prevista a possibilidade 
de as funções da autoridade de certificação 
serem cumpridas pela autoridade de gestão. 
Os Estados-Membros devem igualmente 
ser autorizados a designar organismos 
intermediários para a realização de 
determinadas tarefas da autoridade de 
gestão ou da autoridade de certificação. 
Nesse caso, os Estados-Membros devem 
definir claramente as respetivas 
responsabilidades e funções.

controlo, deve ser prevista a possibilidade 
de as funções da autoridade de certificação 
serem cumpridas pela autoridade de gestão. 
Os Estados-Membros devem igualmente 
ser autorizados a designar organismos 
intermediários para a realização de 
determinadas tarefas da autoridade de 
gestão ou da autoridade de certificação. 
Nesse caso, os Estados-Membros devem 
definir claramente as respetivas 
responsabilidades e funções. Os 
Estados-Membros devem envidar todos os 
esforços para eliminar os obstáculos 
relacionados com a carga administrativa 
que pode caber às organizações 
caritativas.

Alteração 9
Proposta de regulamento

Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Sem prejuízo das competências da 
Comissão em matéria de controlo 
financeiro, deve ser garantida a cooperação 
entre os Estados-Membros e a Comissão 
no quadro do presente regulamento, e 
estabelecidos critérios que permitam à 
Comissão determinar, no contexto da sua 
estratégia de controlo dos sistemas 
nacionais, o nível de garantia que deve 
obter dos organismos nacionais de 
auditoria.

(25) Sem prejuízo das competências da 
Comissão em matéria de controlo 
financeiro, deve ser garantida a cooperação 
entre os Estados-Membros e a Comissão 
no quadro do presente regulamento, e 
estabelecidos critérios que permitam à 
Comissão determinar, no contexto da sua 
estratégia de controlo dos sistemas 
nacionais, o nível de garantia que deve 
obter dos organismos nacionais de 
auditoria. A Comissão deve envidar todos 
os esforços para assegurar que o nível de 
exigência não adicione uma carga 
administrativa suplementar para os 
beneficiários, tendo em conta a natureza 
do Fundo e o facto de os beneficiários 
serem sobretudo voluntários.
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Alteração 10
Proposta de regulamento

Considerando 42-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(42-A) Considerando a data em que 
devem ser lançados os concursos, os
prazos para a adoção do presente 
regulamento e a preparação dos 
programas operacionais, importa definir 
regras que permitam, em 2014, uma 
transição suave, a fim de evitar uma 
rotura no abastecimento alimentar.

Alteração 11
Proposta de regulamento

Considerando 42-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(42-A) Se, por qualquer razão, se verificar 
que o presente regulamento não pode 
entrar em vigor em 1 de janeiro de 2014, a 
Comissão deve tomar medidas de 
transição para evitar a suspensão ou a 
redução da ajuda do orçamento europeu 
às pessoas mais carenciadas.

Alteração 12
Proposta de regulamento

Artigo 1 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Se, por qualquer razão, se verificar 
que o presente regulamento não pode 
entrar em vigor em 1 de janeiro de 2014, a 
Comissão deve tomar medidas de 
transição para evitar a suspensão ou a 
redução da ajuda do orçamento europeu 
às pessoas mais carenciadas.
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Alteração 13
Proposta de regulamento

Artigo 2 – parágrafo 1 – 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 ou em colaboração 
com as organizações parceiras e aprovados 
por tais autoridades competentes;

Alteração 14
Proposta de regulamento

Artigo 2 – n.º 1 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

7) «Destinatário final», as pessoas mais 
carenciadas que recebem os alimentos ou 
bens e/ou beneficiam de medidas de 
acompanhamento; 

7) «Destinatário final», as pessoas mais 
carenciadas que recebem os alimentos ou 
bens e/ou beneficiam de medidas de 
acompanhamento, definido pelos 
Estados-Membros em função das suas 
realidades nacionais;

Alteração 15
Proposta de regulamento

Artigo 3 - parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O Fundo deve ser utilizado para 
complementar as estratégias nacionais, 
não para as substituir ou reduzir os 
programas nacionais a longo prazo e 
sustentáveis de erradicação da pobreza e 
de inclusão social, que continuam a ser 
da responsabilidade dos 
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Estados-Membros.

Alteração 16
Proposta de regulamento

Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Fundo deve apoiar os dispositivos 
nacionais que, através de organizações 
parceiras selecionadas pelos Estados-
Membros, distribuem às pessoas mais 
carenciadas géneros alimentícios e bens 
essenciais para uso pessoal destinados a
sem-abrigo e a crianças.

1. O Fundo deve apoiar os dispositivos 
nacionais que, através de organizações 
parceiras selecionadas pelos Estados-
Membros, distribuem às pessoas mais 
carenciadas géneros alimentícios e bens 
essenciais para uso pessoal destinados aos 
beneficiários finais.

Alteração 17

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 não são 
inferiores em termos reais ao montante 
atribuído ao Programa Europeu de Ajuda 
Alimentar às Pessoas Mais Necessitadas 
para o período de 2007 -2013.

Alteração 18
Proposta de regulamento

Artigo 6 – parágrafo 3 - alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) População em risco de pobreza.
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Alteração 19
Proposta de regulamento

Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Cada Estado-Membro deve apresentar à 
Comissão, nos três meses subsequentes à 
entrada em vigor do presente regulamento, 
um programa operacional para o período 
compreendido entre 1 de janeiro de 2014 e 
31 de dezembro de 2020, do qual conste o 
seguinte:

Cada Estado-Membro que deseje utilizar o 
Fundo deve apresentar à Comissão, nos 
três meses subsequentes à entrada em vigor 
do presente regulamento, um programa 
operacional para o período compreendido 
entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de 
dezembro de 2020, do qual conste o 
seguinte:

Alteração 20
Proposta de regulamento

Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Cada Estado-Membro deve apresentar à 
Comissão, nos três meses subsequentes à 
entrada em vigor do presente regulamento, 
um programa operacional para o período 
compreendido entre 1 de janeiro de 2014 e 
31 de dezembro de 2020, do qual conste o 
seguinte:

Cada Estado-Membro deve apresentar à 
Comissão, nos três meses subsequentes à 
entrada em vigor do presente regulamento, 
um programa operacional para o período 
compreendido entre 1 de janeiro de 2014 e 
31 de dezembro de 2020. O programa, que 
deve ser complementar a outras medidas 
existentes ao nível dos Estados-Membros, 
deve conter o seguinte:

Alteração 21
Proposta de regulamento

Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Uma descrição do mecanismo que 
garante a complementaridade com o Fundo 
Social Europeu;

f) Uma descrição do mecanismo que 
garante a complementaridade com o Fundo 
Social Europeu, mostrando uma 
demarcação clara entre as atividades 
cobertas por estes dois fundos;
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Alteração 22
Proposta de regulamento

Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea j) - ponto i)

Texto da Comissão Alteração

i) um quadro que especifique, para cada 
ano, em conformidade com o artigo 18.º, a 
dotação financeira total prevista para o 
apoio do Fundo e o cofinanciamento;

i) um quadro que especifique, para cada 
ano, em conformidade com o artigo 18.º, a 
dotação financeira total prevista para o 
apoio do Fundo;

Alteração 23
Proposta de regulamento

Artigo 10 - paragrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A presente plataforma deve incluir o 
encorajamento de um intercâmbio entre 
todos aqueles que trabalham em prol do 
alívio imediato da privação material e as 
organizações que visam uma reintegração 
social a mais longo prazo e sustentável, 
bem como a procura de formas de 
desenvolver ligações entre estes objetivos 
diferentes.

Justificação

A prestação de ajuda alimentar de emergência é muito diferente do trabalho empreendido 
por organizações que visam a erradicação da pobreza a longo prazo, exigindo com 
frequência formação e/ou habilitações especiais. No entanto, podem existir formas de 
organizações diferentes com papéis diferentes poderem aumentar o seu impacto trabalhando 
em conjunto e a Comissão deve possibilitar a realização destes intercâmbios.

Alteração 24
Proposta de regulamento

Artigo 11 - n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. O procedimento respeitante aos 
relatórios de execução não deve ser 
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excessivo em comparação com os fundos 
atribuídos e a natureza do apoio e não 
deve implicar encargos administrativos 
desnecessários.

Alteração 25
Proposta de regulamento

Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A realização das avaliações deve ser 
assegurada por peritos funcionalmente 
independentes das autoridades 
responsáveis pela execução do programa 
operacional. Todas as avaliações serão 
publicadas na íntegra.

2. A realização das avaliações deve ser 
assegurada por peritos funcionalmente 
independentes das autoridades 
responsáveis pela execução do programa 
operacional. Todas as avaliações devem ser 
publicadas na íntegra, mas não podem, de 
forma alguma, incluir informações sobre 
a identidade das pessoas acolhidas.  

Alteração 26
Proposta de regulamento

Artigo 13- n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As avaliações não devem ser 
excessivas em comparação com os fundos 
atribuídos e a natureza do apoio e não 
devem implicar encargos administrativos 
desnecessários.

Alteração 27
Proposta de regulamento

Artigo 17 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Ao processar dados pessoais no âmbito 
do presente artigo, a autoridade de gestão, 
os beneficiários e as organizações parceiras 
devem cumprir o disposto na Diretiva 

6. Ao processar dados pessoais no âmbito 
dos artigos 13.º a 17.º, a autoridade de 
gestão, os beneficiários e as organizações 
parceiras devem cumprir o disposto na 



AD\931594PT.doc 15/19 PE504.305v02-00

PT

95/46/CE. Diretiva 95/46/CE.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 18 – título

Texto da Comissão Alteração

Cofinanciamento Financiamento

Alteração 29
Proposta de regulamento

Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A taxa de cofinanciamento do programa 
operacional não deve exceder 85% da 
despesa total elegível.

1. A taxa de financiamento do programa 
operacional deve corresponder a 100% da 
despesa total elegível. Numa base 
voluntária e a fim de otimizar a utilização 
do Fundo num contexto de aumento do 
número de pessoas desfavorecidas na 
Europa, os Estados-Membros podem 
conceder um apoio financeiro 
complementar ao Fundo. 

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A decisão da Comissão que aprova um 
programa operacional deve fixar a taxa de 
cofinanciamento que lhe é aplicável e o 
montante máximo do apoio do Fundo.

2. A decisão da Comissão que aprova um 
programa operacional deve fixar o 
montante máximo do apoio do Fundo.

Alteração 31
Proposta de regulamento

Artigo 19
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º Suprimido
Aumento dos pagamentos aos Estados-
Membros com dificuldades orçamentais 
temporárias
1. A pedido de um Estado-Membro, os 
pagamentos intercalares e os pagamentos 
do saldo final podem ser aumentados em 
10 pontos percentuais acima da taxa de 
cofinanciamento aplicável ao programa 
operacional. A taxa majorada, a qual não 
pode exceder 100 %, é aplicável aos 
pedidos de pagamento relativos ao período 
contabilístico em que o Estado-Membro 
apresenta o seu pedido e aos períodos 
contabilísticos subsequentes no decurso 
dos quais o Estado-Membro preencha 
uma das seguintes condições:
(h) Se o Estado-Membro em causa fizer 
parte da zona euro, recebe assistência 
macro financeira da União em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
n.º 407/2010;
(i) Se o Estado-Membro em causa não 
adotou o euro, recebe um apoio 
financeiro a médio prazo em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 332/2002;
(j) É-lhe concedida ajuda financeira em 
conformidade com o Tratado que institui 
o Mecanismo Europeu de Estabilidade.
2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1.º, o 
apoio da União sob a forma de 
pagamentos intercalares e de pagamentos 
do saldo final não pode exceder o apoio 
público nem o montante máximo do apoio 
do Fundo, conforme consta da decisão da 
Comissão que aprova o programa 
operacional.

Justificação

Segundo o projeto de parecer orçamental de Derek Vaughan, o financiamento deve 
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corresponder a 100% e o artigo 19.° já não é, por conseguinte, aplicável.

Alteração 32
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.

Alteração 33

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 
programa estabelecida no artigo 18.º do 
presente regulamento.

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. Devem ser adicionados ao 
programa e não devem reduzir o 
orçamento atribuído aos 
Estados-Membros.
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Alteração 34
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;

Alteração 35
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 referidos na 
alínea a);

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 referidos na 
alínea a);

Alteração 36
Proposta de regulamento

Artigo 42 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Sob reserva das disponibilidades 
orçamentais, a Comissão procede ao 
pagamento intercalar, no prazo de 60 dias a 
contar da apresentação do pedido de 
pagamento à Comissão.

5. Sob reserva das disponibilidades 
orçamentais, a Comissão procede ao 
pagamento intercalar, no prazo de 30 dias a 
contar da apresentação do pedido de 
pagamento à Comissão.
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