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Alteração 64
Milan Cabrnoch

Projeto de resolução legislativa
0

Projeto de resolução legislativa Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. en

Justificação

There is certainly an urgent need to provide help and assistance to the most deprived across 
the European Union, we believe however, that measures of this type are better and more 
efficiently delivered by individual Member States through their national social programmes, 
and their regional and local authorities, who are best placed to identify and meet the needs of 
deprived people and children in their countries. The EU cohesion policy should concentrate 
on activating measures and contribute to tackling poverty through European Social Fund 
(ESF) programmes to help disadvantaged people enter employment. We believe that proposal 
is inconsistent with the principle of subsidiarity. Furthermore we doubt efficiency of this 
mechanism, are afraid of additional bureaucratic structures and effects of such a re-
distribution.

Alteração 65
Sylvie Guillaume

Proposta de regulamento
Título 0

Texto da Comissão Alteração

Proposta de Proposta de
REGULAMENTO DO PARLAMENTO 

EUROPEU E DO CONSELHO
REGULAMENTO DO PARLAMENTO 

EUROPEU E DO CONSELHO
relativo ao Fundo de Auxílio Europeu às 
Pessoas mais Carenciadas

relativo ao Fundo Europeu de Ajuda 
Alimentar às Pessoas Carenciadas

Or. fr
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Alteração 66
Marije Cornelissen

Proposta de regulamento
Citação 1-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

- Tendo em conta a Carta dos Direitos 
Fundamentais, nomeadamente os seus 
artigos 1.º, 24.º e 34.º;

Or. en

Alteração 67
Emer Costello

Proposta de regulamento
Citação 6-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

- Tendo em conta o “Terceiro Inquérito 
Europeu sobre Qualidade de Vida –
Qualidade de vida na Europa: o impacto 
da crise”, da Eurofound (2012);

Or. en

Alteração 68
Emer Costello

Proposta de regulamento
Citação 6-B (nova)

Texto da Comissão Alteração

- Tendo em conta o estudo “Serviços de 
aconselhamento em matéria de 
endividamento das famílias na União 
Europeia”, da Eurofound (2012);

Or. en
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Alteração 69
Frédéric Daerden

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. Contudo, não é possível deixar de 
constatar um aumento do número de 
pessoas em risco de pobreza e exclusão 
social, que atingiu os 24,2% em 2011, 
contra 23,4% em 2010.

Or. fr

Alteração 70
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

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) Dado que o fornecimento de alimentos 
e de produtos agrícolas e a ajuda para as 
pessoas mais carenciadas são de extrema 
necessidade e considerando que, 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 
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milhões o número de pessoas em risco de 
pobreza e exclusão social.

Or. fr

Alteração 71
Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O número de pessoas que sofrem de 
privação material ou mesmo de privação 
material grave na União está a aumentar e 
essas pessoas estão, muitas vezes, em 
situações de exclusão demasiado extrema 
para beneficiar das medidas de ativação do 
Regulamento (UE) n.º […CPR], e em 
especial do Regulamento (UE) n.º 
[…FSE].

(2) Em 2011, cerca de 24,2% da 
população europeia (aproximadamente 
cerca de 119,6 milhões de pessoas na 
UE-27) era considerada como estando em 
risco de pobreza e/ou exclusão social, 
sendo que destas 25 milhões eram 
crianças, de acordo com a definição 
adotada pela Estratégia Europa 2020. Nos 
países onde estão a ser aplicadas as 
políticas ditas de austeridade o número de 
pessoas que sofrem de privação material
está a aumentar drasticamente e essas 
pessoas estão, muitas vezes, em situações 
de exclusão demasiado extrema para 
beneficiar das medidas de ativação do 
Regulamento (UE) n.º [...CPR], e em 
especial do Regulamento (UE) n.º [...FSE], 
pelo que o Fundo de Auxílio Europeu às 
Pessoas mais Carenciadas ganha, neste 
contexto, um papel importante.

Or. pt

Alteração 72
Marije Cornelissen

Proposta de regulamento
Considerando 2
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Texto da Comissão Alteração

(2) O número de pessoas que sofrem de 
privação material ou mesmo de privação 
material grave na União está a aumentar e 
essas pessoas estão, muitas vezes, em 
situações de exclusão demasiado extrema 
para beneficiar das medidas de ativação do 
Regulamento (UE) n.º […CPR], e em 
especial do Regulamento (UE) n.º 
[…FSE].

(2) O número de pessoas que sofrem de 
privação material ou mesmo de privação 
material grave na União está a aumentar e 
essas pessoas têm estado em situações de 
exclusão demasiado extrema para 
beneficiar das medidas tradicionais de 
ativação do Regulamento (UE) n.º 
[…CPR], e em especial do Regulamento 
(UE) n.º […FSE]. Considerando que esta 
evolução contraria o objetivo definido na 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo.

Or. en

Alteração 73
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O número de pessoas que sofrem de 
privação material ou mesmo de privação 
material grave na União está a aumentar e 
essas pessoas estão, muitas vezes, em 
situações de exclusão demasiado extrema 
para beneficiar das medidas de ativação do 
Regulamento (UE) n.º […CPR], e em 
especial do Regulamento (UE) n.º 
[…FSE].

(2) O número de pessoas que sofrem de 
privação alimentar e material ou mesmo 
de privação alimentar e material grave na 
União está a aumentar e essas pessoas 
estão, muitas vezes, em situações de 
exclusão demasiado extrema para 
beneficiar das medidas de ativação do 
Regulamento (UE) n.º […CPR], e em 
especial do Regulamento (UE) n.º 
[…FSE].

Or. fr

Alteração 74
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward
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Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) O artigo 2.º do Tratado da União 
Europeia salienta que a União funda-se 
nos valores do respeito pela dignidade 
humana, da liberdade, da democracia, da 
igualdade, do Estado de direito e do 
respeito pelos direitos do Homem, 
incluindo os direitos das pessoas 
pertencentes a minorias.

Or. en

Alteração 75
Verónica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Deve ter-se em conta que o objetivo 
de reduzir em, pelo menos, 20 milhões o 
número de pessoas em risco de pobreza e 
exclusão social é o primeiro passo para a 
concretização dos restantes objetivos da 
Estratégia Europa 2020.

Or. es

Alteração 76
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Em 2010, perto de um quarto dos 
europeus (119,6 milhões) estavam em 



AM\928565PT.doc 9/152 PE506.141v01-00

PT

risco de pobreza ou de exclusão social na 
União Europeia. Este valor representa um 
aumento de perto de 4 milhões de pessoas 
em relação a 2009. Destes 119,6 milhões 
de pessoas, 18 milhões dependem, de 
forma quase quotidiana, dos pacotes de 
produtos alimentares ou das refeições 
distribuídas por associações de 
voluntários.

Or. fr

Alteração 77
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Proposta de regulamento
Considerando 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) O artigo 6.º do Tratado da União 
Europeia salienta que a União reconhece 
os direitos, as liberdades e os princípios 
enunciados na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia.

Or. en

Alteração 78
Verónica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Considerando 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) Cerca de 120 milhões de pessoas 
estão em risco de exclusão social na 
União, porque estão expostas a um risco 
agravado de pobreza, vivem com muito 
poucos meios ou pertencem a agregados 
familiares com uma participação no 
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mercado de trabalho muito baixa.

Or. es

Alteração 79
Verónica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Considerando 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-C) Com o intuito de prevenir a 
marginalização dos grupos vulneráveis e 
de baixo rendimento e de evitar o 
aumento do risco de pobreza e de 
exclusão social, é necessário aplicar 
estratégias de inclusão ativa, serviços 
acessíveis de qualidade e vias para a 
procura de emprego.

Or. es

Alteração 80
Marije Cornelissen

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O artigo 174.º do Tratado estabelece 
que, a fim de promover um 
desenvolvimento harmonioso do conjunto 
da União, esta desenvolverá e prosseguirá a 
sua ação no sentido de reforçar a sua 
coesão económica, social e territorial.

(3) Há 8% de cidadãos europeus que 
vivem em condições de privação material 
grave, não tendo a possibilidade de viver 
uma vida digna. No entanto, a pobreza e a 
exclusão social não são homogéneas na 
UE e a gravidade da situação varia entre 
Estados-Membros. O artigo 174.º do 
Tratado estabelece que, a fim de promover 
um desenvolvimento harmonioso do 
conjunto da União, esta desenvolverá e 
prosseguirá a sua ação no sentido de 
reforçar a sua coesão económica, social e 
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territorial.

Or. en

Alteração 81
Sari Essayah

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 contribuem 
para atenuar a privação alimentar, reduzir 
a perda de géneros alimentícios e reduzir 
os efeitos negativos para o clima.

Or. fi

Alteração 82
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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, e assim eliminar a privação 
alimentar e atenuar a privação material.
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Or. fr

Alteração 83
Sylvie Guillaume

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 Europeu de Ajuda Alimentar
às Pessoas 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 carenciadas.

Or. fr

Alteração 84
Sergio Gutiérrez Prieto

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, e assim atenuar, de forma 
prioritária, a privação alimentar e, se for 
caso disso, a falta de habitação e a privação 
material das crianças.

Or. es
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Alteração 85
Pervenche Berès

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.

Or. en

Alteração 86
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

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, principalmente 
através do fornecimento de alimentos, 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.
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Or. en

Justificação

O montante simbólico oferecido neste Fundo deve centrar-se, principalmente, no 
abastecimento alimentar de emergência. Contudo, o Fundo não deve ser visto pelos 
Estados-Membros como uma oportunidade para reduzir o orçamento dos seus programas 
nacionais de erradicação da pobreza e de reintegração social, que continuam a fazer parte 
das responsabilidades dos Estados-Membros.

Alteração 87
Niccolò Rinaldi

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 de emergência 
às pessoas mais carenciadas, e assim 
atenuar a privação alimentar, a falta de 
habitação e a privação material das 
crianças.

Or. en

Alteração 88
Sergio Gutiérrez Prieto

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 

(4) O Fundo de Auxílio Europeu às 
Pessoas Mais Carenciadas (a seguir 
designado «o Fundo») deve reforçar a 
coesão social, contribuindo para reduzir a 



AM\928565PT.doc 15/152 PE506.141v01-00

PT

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.

pobreza na União mediante o apoio aos 
dispositivos nacionais que prestam 
assistência não financeira às pessoas mais 
carenciadas, e assim atenuar a privação 
alimentar e, se for caso disso, a privação 
material das pessoas mais carenciadas.

Or. es

Alteração 89
Alejandro Cercas

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, e assim atenuar a privação 
alimentar e a privação material das 
crianças e dos sem-abrigo.

Or. es

Justificação

Há um problema na versão espanhola do texto com a tradução da palavra «Homelessness».

Alteração 90
Marije Cornelissen

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Desde 1987, a União disponibiliza 
aos seus cidadãos mais carenciados ajuda 
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alimentar direta de stocks agrícolas. Isto 
conduziu a uma situação em que um 
número considerável de beneficiários se 
tornou dependente do fornecimento de 
alimentos para os mais carenciados. O 
Fundo deve abordar esta dependência dos 
anteriores programas da União de 
alimentos para os mais carenciados.

Or. en

Alteração 91
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) O Fundo não pode substituir as 
políticas públicas adotadas pelos governos 
dos Estados-Membros para limitar a 
necessidade de ajuda alimentar de 
emergência e criar políticas e objetivos 
sustentáveis para a total erradicação da 
fome, da pobreza e da exclusão social.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros têm de continuar a desenvolver projetos a longo prazo e sustentáveis 
para erradicar a pobreza, a privação e a exclusão social. Esta responsabilidade não pode ser 
substituída de forma alguma pela utilização dos recursos do Fundo Europeu.

Alteração 92
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4-A. Tendo em conta o número crescente 
de pessoas em risco de pobreza e exclusão 
social, e que este vai continuar a 
aumentar durante os próximos anos, é 
necessário aumentar os recursos previstos 
para financiar o Fundo no âmbito do 
quadro financeiro plurianual.

Or. es

Alteração 93
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) O Fundo deve apoiar todas as
iniciativas públicas e privadas e as 
parcerias que promovam os donativos de 
alimentos ou de bens essenciais.

Or. fr

Alteração 94
Alejandro Cercas, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) O Fundo deve contribuir para os 
esforços dos Estados-Membros para 
erradicar a privação material grave dos 
sem-abrigo, em conformidade com a 
resolução do Parlamento Europeu, de 14 
de setembro de 2011.
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Or. es

Alteração 95
Marije Cornelissen

Proposta de regulamento
Considerando 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-B) Na UE são desperdiçados 
anualmente 90 milhões de toneladas de 
alimentos, dos quais uma parte 
considerável é segura e própria para 
consumo. Muitos beneficiários já têm 
fontes de abastecimento para além do 
apoio da UE, tais como supermercados 
locais ou regionais, agricultores, 
restaurantes, entre outros, que, 
simultaneamente, providenciam ajuda aos 
mais carenciados e previnem o 
desperdício de alimentos. Não obstante os 
esforços para minimizar o desperdício 
alimentar apoiados por outros programas 
da UE, o presente Fundo deve apoiar o 
desenvolvimento ou reforço das cadeias 
de abastecimento alimentar locais, 
reduzindo assim o desperdício alimentar.

Or. en

Alteração 96
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Essas disposições garantem também 
que as intervenções apoiadas são 
conformes com a legislação nacional e com 
a legislação da União, designadamente no 
que se refere à segurança dos produtos 

(6) Essas disposições garantem também 
que as intervenções apoiadas são 
conformes com a legislação nacional e com 
a legislação da União, designadamente no 
que se refere à segurança dos géneros 
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distribuídos às pessoas mais carenciadas. alimentícios distribuídos às pessoas mais 
carenciadas.

Or. fi

Alteração 97
Marije Cornelissen

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Essas disposições garantem também 
que as intervenções apoiadas são 
conformes com a legislação nacional e com 
a legislação da União, designadamente no 
que se refere à segurança dos produtos 
distribuídos às pessoas mais carenciadas.

(6) Essas disposições garantem também 
que as intervenções apoiadas são 
conformes com a legislação nacional e com 
a legislação da União, designadamente no 
que se refere à segurança dos produtos 
distribuídos às pessoas mais carenciadas e, 
em particular, com o artigo 3.º do Fundo 
Social Europeu.

Or. en

Alteração 98
Sylvie Guillaume

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Essas disposições garantem também 
que as intervenções apoiadas são 
conformes com a legislação nacional e com 
a legislação da União, designadamente no 
que se refere à segurança dos produtos 
distribuídos às pessoas mais carenciadas.

(6) Essas disposições garantem também 
que as intervenções apoiadas são 
conformes com a legislação nacional e com 
a legislação da União, designadamente no 
que se refere à segurança dos produtos 
alimentares distribuídos às pessoas 
carenciadas.

Or. fr
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Alteração 99
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Essas disposições garantem também 
que as intervenções apoiadas são 
conformes com a legislação nacional e com 
a legislação da União, designadamente no 
que se refere à segurança dos produtos 
distribuídos às pessoas mais carenciadas.

(6) Essas disposições garantem também 
que as intervenções apoiadas são 
conformes com a legislação nacional e com 
a legislação da União, designadamente no 
que se refere à segurança dos produtos e à 
qualidade dos alimentos distribuídos às 
pessoas mais carenciadas.

Or. fr

Alteração 100
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Essas disposições garantem também 
que as intervenções apoiadas são 
conformes com a legislação nacional e com 
a legislação da União, designadamente no 
que se refere à segurança dos produtos 
distribuídos às pessoas mais carenciadas.

(6) Essas disposições garantem também 
que as intervenções apoiadas são 
conformes com a legislação nacional e com 
a legislação da União, designadamente no 
que se refere à segurança dos produtos e à 
qualidade dos alimentos distribuídos às 
pessoas mais carenciadas.

Or. fr

Alteração 101
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 6
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Texto da Comissão Alteração

(6) Essas disposições garantem também 
que as intervenções apoiadas são 
conformes com a legislação nacional e com 
a legislação da União, designadamente no 
que se refere à segurança dos produtos 
distribuídos às pessoas mais carenciadas.

(6) Essas disposições garantem também 
que as intervenções apoiadas são 
conformes com a legislação nacional e com 
a legislação da União, designadamente no 
que se refere à segurança dos produtos e à 
qualidade dos alimentos distribuídos às 
pessoas mais carenciadas.

Or. fr

Alteração 102
Marije Cornelissen

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 pelos Estados-Membros que 
participam no programa, utilizando um 
método objetivo e transparente que traduza 
as disparidades em termos de pobreza e 
privação material e o grau de dependência 
dos beneficiários nos anteriores 
programas da União de alimentos para os 
mais carenciados.

Or. en

Alteração 103
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Considerando 7
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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, 
utilizando determinados indicadores, tais 
como o limiar de pobreza relativa.

Or. fr

Alteração 104
Sergio Gutiérrez Prieto

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.

Or. es

Alteração 105
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de estabelecer um (7) A fim de estabelecer um 
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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.

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, pobreza relativa e privação 
material.

Or. fr

Alteração 106
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

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 existentes no 
interior de cada Estado-Membro, tendo 
em conta o número de pessoas que podem 
ser consideradas como as mais 
carenciadas em cada Estado-Membro, e 
tendo em conta os montantes atribuídos 
aos Estados-Membros que participavam 
no PEAC.

Or. fr

Alteração 107
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Considerando 8



PE506.141v01-00 24/152 AM\928565PT.doc

PT

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 ajuda 
alimentar 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.

Or. fi

Alteração 108
Marije Cornelissen

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 dos
Estados-Membros que optarem por 
participar no Fundo 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, prestando uma 
especial atenção à redução do desperdício 
alimentar e ao reforço das cadeias de 
abastecimento alimentar locais.

Or. en

Alteração 109
Sylvie Guillaume
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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 carenciadas através dos 
dispositivos nacionais. Deve também 
incluir os elementos necessários para 
garantir uma aplicação efetiva e eficaz do 
programa operacional.

Or. fr

Alteração 110
Pervenche Berès

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 
acesso a ajuda alimentar deve ser a 
primeira privação em que os 
Estados-Membros se devem centrar. O 
programa operacional deve também 
incluir os elementos necessários para 
garantir uma aplicação efetiva e eficaz do 
programa operacional.

Or. en
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Alteração 111
Sergio Gutiérrez Prieto

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 
operacional deve também incluir os 
elementos necessários para garantir a sua
aplicação efetiva e eficaz.

Or. es

Alteração 112
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

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, conferindo prioridade à 
privação alimentar, 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.
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Or. fr

Alteração 113
Rachida Dati

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, conferindo prioridade ao 
fornecimento de alimentos e de bens 
essenciais, os quais assumem um caráter
essencial, 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.

Or. fr

Justificação

O fornecimento de alimentos e de bens essenciais deve ser prioritário em detrimento de 
outras ações, para garantir que os cerca de 43 milhões de europeus que não conseguem 
alimentar-se adequadamente possam, pelo menos, ter acesso ao mínimo vital.

Alteração 114
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe 
Boulland

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 

(8) O programa operacional de cada 
Estado-Membro deve identificar e 
justificar as formas de privação material a 
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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.

combater, conferindo prioridade à 
privação alimentar, 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.

Or. fr

Alteração 115
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) A participação dos 
Estados-Membros neste Fundo deve ser 
voluntária

Or. en

Alteração 116
Marije Cornelissen

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de maximizar a eficácia do 
Fundo, em especial no que respeita às 
realidades nacionais, é oportuno prever um 
procedimento para eventuais alterações ao 
programa operacional.

(9) A fim de maximizar a eficácia do 
Fundo e assegurar a máxima sinergia com 
as medidas do FSE, em especial no que 
respeita às possíveis alterações nas 
realidades nacionais, é oportuno prever um 
procedimento para eventuais alterações ao 
programa operacional.

Or. en
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Alteração 117
Marije Cornelissen

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Por forma a respeitar as opções 
políticas a nível nacional, a participação 
nos diferentes objetivos do Fundo deve ser 
opcional para os Estados-Membros.

Or. en

Alteração 118
Marije Cornelissen

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O intercâmbio de experiências e de 
melhores práticas tem um valor 
acrescentado significativo, pelo que deve 
ser facilitado pela Comissão.

(10) A inovação social e o intercâmbio de 
experiências e de melhores práticas têm um 
valor acrescentado significativo, 
nomeadamente entre organizações que 
usufruem de financiamento da UE ou de 
outro financiamento ou ajuda pública e 
organizações que não usufruem de
financiamento, que deve ser facilitado e 
promovido pela Comissão e que deve ser 
incluído no montante de assistência 
técnica previsto no artigo 108.º do 
regulamento que estabelece as disposições 
gerais dos Fundos Estruturais e de 
Investimento Europeus (a seguir 
designado Fundos EIE).

Or. en
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Alteração 119
Verónica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O intercâmbio de experiências e de 
melhores práticas tem um valor 
acrescentado significativo, pelo que deve 
ser facilitado pela Comissão.

(10) O intercâmbio de experiências e de 
melhores práticas tem um valor 
acrescentado significativo, pelo que deve 
ser facilitado pela Comissão. O 
intercâmbio de experiências ajuda a 
identificar e resolver problemas comuns 
mais facilmente, pelo que é necessário 
que as organizações parceiras participem 
ativamente.

Or. es

Alteração 120
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O intercâmbio de experiências e de 
melhores práticas tem um valor 
acrescentado significativo, pelo que deve 
ser facilitado pela Comissão.

(10) O intercâmbio de experiências e de 
melhores práticas tem um valor 
acrescentado significativo, pelo que deve 
ser promovido e facilitado pela Comissão.

Or. fr

Alteração 121
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Considerando 11
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Texto da Comissão Alteração

(11) A fim de acompanhar os progressos na 
aplicação dos programas operacionais, os 
Estados-Membros devem elaborar e 
remeter à Comissão relatórios anuais e 
finais de execução, garantindo assim a 
disponibilidade de informação essencial e 
atualizada. Pelo mesmo motivo, a 
Comissão deve reunir-se anualmente com 
cada Estado-Membro para uma revisão 
bilateral, exceto se forem acordadas 
disposições em contrário.

(11) A fim de acompanhar os progressos na 
aplicação dos programas operacionais, os 
Estados-Membros devem, em cooperação 
com as organizações civis envolvidas,
elaborar e remeter à Comissão relatórios 
anuais e finais de execução, garantindo 
assim a disponibilidade de informação 
essencial e atualizada. Pelo mesmo motivo, 
a Comissão deve reunir-se anualmente com 
cada Estado-Membro para uma revisão 
bilateral, exceto se forem acordadas 
disposições em contrário.

Or. es

Alteração 122
Sylvie Guillaume

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 123
Sergio Gutiérrez Prieto
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Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

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

(12) A fim de melhorar a qualidade e a 
configuração de cada programa 
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 sobre o impacto desses 
programas nos índices de pobreza relativa 
em cada Estado-Membro. As 
responsabilidades dos Estados-Membros e 
da Comissão a este respeito devem ser 
especificadas.

Or. es

Alteração 124
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A distribuição de ajuda alimentar é 
uma excelente oportunidade para entrar 
em contacto com as pessoas mais 
carenciadas e realizar estudos sobre as 
suas condições de vida, as causas da 
pobreza e outras necessidades em matéria 
de ajuda, dado que estes estudos 
permitiriam utilizar as informações 
recolhidas respeitando a vida privada.

Or. fi
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Alteração 125
Emer Costello

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Ao realizar as avaliações 
complementadas por inquéritos sobre as 
pessoas mais carenciadas, é importante 
observar que a privação é um conceito 
complexo de difícil compreensão quando 
se utiliza um pequeno número de 
indicadores, uma vez que estes podem 
induzir em erro, resultando assim em 
políticas ineficazes.

Or. en

Alteração 126
Emer Costello

Proposta de regulamento
Considerando 12-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-B) Como realçado no Terceiro 
Inquérito Europeu sobre Qualidade de 
Vida, da Eurofound (2012), a avaliação 
da privação material na UE diz respeito à 
incapacidade para obter bens 
considerados essenciais, 
independentemente dos bens que a pessoa 
possui ou do seu nível de remuneração. 
Para a elaboração de um índice de 
privação que permita uma avaliação mais 
pormenorizada da privação material dos 
agregados familiares, devem ser tidos em 
conta indicadores como o nível de 
rendimentos, a desigualdade de 
rendimentos, a capacidade de fazer face 
às despesas, o sobre-endividamento e a 
satisfação com o nível de vida.
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Or. en

Alteração 127
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Os cidadãos têm o direito de saber de 
que forma os recursos financeiros da União 
são investidos e com que efeitos. A fim de 
garantir uma vasta divulgação da
informação sobre os resultados da ação do 
Fundo e assegurar a acessibilidade e a 
transparência das oportunidades de 
financiamento, devem ser definidas regras 
circunstanciadas em matéria de informação 
e comunicação, em especial no que se 
refere às responsabilidades dos Estados-
Membros e dos beneficiários.

(13) Os cidadãos têm o direito de saber de 
que forma os recursos financeiros da União 
são investidos e com que efeitos. A fim de 
garantir uma vasta divulgação da 
informação sobre os resultados da ação do 
Fundo e assegurar a acessibilidade e a 
transparência das oportunidades de 
financiamento, devem ser definidas regras 
circunstanciadas em matéria de informação 
e comunicação, em especial no que se 
refere às responsabilidades dos 
Estados-Membros e dos beneficiários, bem 
como aos critérios de elegibilidade.

Or. es

Alteração 128
Frédéric Daerden

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.

(15) É necessário fixar um nível máximo a 
que o Fundo pode cofinanciar 
voluntariamente 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.
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Or. fr

Alteração 129
Marije Cornelissen

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.

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

Or. en

Alteração 130
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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.

(15) O Fundo financia os programas 
operacionais a 100%. O Fundo não isenta 
os Estados-Membros da implementação 
de estratégias nacionais de luta contra a 
pobreza. Os Estados-Membros devem 
igualmente ter a possibilidade de 
participar financeiramente nas ações 
financiadas pelo Fundo.

Or. fr

Alteração 131
Sylvie Guillaume
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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.

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

Or. fr

Alteração 132
Sergio Gutiérrez Prieto

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.

(15) É necessário que o Fundo seja 
financiado, na sua totalidade, pela União 
Europeia.

Or. es

Alteração 133
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marielle de 
Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa 
i Balcells, Liam Aylward

Proposta de regulamento
Considerando 15
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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.

(15) Os Estados-Membros que mais 
precisam do Fundo são aqueles que têm 
menos probabilidades de conseguirem 
pagar o cofinanciamento das medidas, 
pelo que o Fundo deve ser financiado a 
100% pela União de modo a que seja 
assegurada a melhor utilização possível 
do Fundo.

Or. en

Justificação

Este Fundo tem como objetivo disponibilizar ajuda de emergência às pessoas que dela 
necessitam urgentemente. Portanto, importa que seja financiado a 100% pela União. 
Assegura-se assim o acesso equitativo ao Fundo por todos os cidadãos europeus, 
independentemente da situação orçamental do seu Estado-Membro.

Alteração 134
Marije Cornelissen

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) O presente Fundo não substitui, de 
forma alguma, a responsabilidade dos 
Estados-Membros de executar as suas 
funções fundamentais para erradicar a 
pobreza.

Or. en

Alteração 135
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 16
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Texto da Comissão Alteração

(16) Devem ser aplicadas em toda a União 
regras uniformes e justas quanto ao período 
de elegibilidade, às operações e às despesas 
do Fundo. As condições de elegibilidade 
devem refletir a natureza específica dos 
objetivos e das populações destinatárias do 
Fundo, nomeadamente através da definição 
de requisitos adequados relativamente à 
elegibilidade das operações, às formas de 
apoio e às modalidades de reembolso.

(16) Devem ser aplicadas em toda a União 
regras uniformes, justas e simples quanto 
ao período de elegibilidade, às operações e 
às despesas do Fundo. As condições de 
elegibilidade devem refletir a natureza 
específica dos objetivos e das populações 
destinatárias do Fundo, nomeadamente 
através da definição de requisitos 
adequados e simplificados relativamente à 
elegibilidade das operações, às formas de 
apoio e às modalidades de reembolso.

Or. fr

Alteração 136
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Todos os cidadãos da União 
Europeia devem ser tratados de forma 
equitativa, contudo, os níveis de privação 
variam nos Estados-Membros. A 
Comissão deve elaborar um relatório onde
especifique que percentagem de fundos 
europeus compõe os orçamentos 
nacionais para programas de ajuda às 
pessoas mais carenciadas.

Or. en

Justificação

O programa para pessoas mais carenciadas é um regime europeu, contudo, nem todos os 
cidadãos europeus beneficiam atualmente da ajuda de emergência disponibilizada. Seria 
muito interessante comparar os orçamentos nacionais para o fornecimento de ajuda 
alimentar de emergência e verificar a percentagem de contribuições da UE que faz parte dos 
orçamentos dos Estados-Membros que optam atualmente pelo uso do programa para pessoas 
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mais carenciadas.

Alteração 137
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Proposta de regulamento
Considerando 16-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-B) Muito do trabalho realizado por 
associações que trabalham com o 
abastecimento alimentar às pessoas mais 
carenciadas da Europa é feito por 
voluntários, pelo que o processo de 
candidatura para se tornar beneficiário 
do Fundo não deve ser excessivamente 
complicado.

Or. en

Justificação

Apesar de ser essencial que os fundos europeus sejam proporcionalmente controlados por 
forma a assegurar que são usados corretamente, é também essencial que aqueles que 
necessitam consigam aceder ao fundo disponível. Por conseguinte, o processo de candidatura 
para participar no Fundo não deve ser excessivamente complicado.

Alteração 138
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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 

(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 
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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.

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 
devem ser aplicados em 
complementaridade com o Fundo. 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

Alteração 139
Sylvie Guillaume

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 

(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 
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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.

intervenção pública podem ser escoados 
por meio da sua disponibilização para o 
regime de distribuição de géneros 
alimentícios às pessoas 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 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 carenciadas.

Or. fr

Alteração 140
Marije Cornelissen

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 

(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 
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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.

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 e/ou os intervenientes 
privados que não os beneficiários 
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.

Or. en

Alteração 141
Sergio Gutiérrez Prieto

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 

(17) A [Proposta de] Regulamento do 
Parlamento Europeu e do Conselho que 
estabelece uma organização comum dos 
mercados dos produtos agrícolas 
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(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.

(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, em 
complementaridade com os recursos do 
Fundo, não devendo o custo de utilização 
ser deduzido 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. es

Alteração 142
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) Os Estados-Membros deverão 
eliminar os obstáculos, relacionados 
principalmente com o imposto sobre o 
valor acrescentado ou com o 
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fornecimento de géneros alimentícios, que 
desincentivam as empresas a doar géneros 
alimentícios aos bancos alimentares, às 
associações nacionais ou a outros agentes 
que distribuem ajudar alimentar.

Or. fi

Alteração 143
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) A fim de combaterem o desperdício 
alimentar, os Estados-Membros devem 
suprimir os obstáculos que se colocam às 
empresas na doação de alimentos e de 
bens essenciais às organizações parceiras, 
organizações da sociedade civil e outras 
partes interessadas.

Or. fr

Alteração 144
Marije Cornelissen

Proposta de regulamento
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) No entanto, o uso de stocks de 
intervenção e de alimentos, que de outra 
forma seriam desperdiçados, não exclui a 
necessidade de uma boa gestão do 
abastecimento e de uma gestão inteligente 
da cadeia alimentar, que evite excedentes 
sistemáticos estruturais e que combine a 
produção europeia com a procura.



AM\928565PT.doc 45/152 PE506.141v01-00

PT

Or. en

Alteração 145
Marije Cornelissen

Proposta de regulamento
Considerando 17-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-B) Os Estados-Membros que optarem 
por usar o Fundo devem ser incentivados 
a eliminar todos os obstáculos à doação 
de alimentos ou bens de consumo de 
primeira necessidade por empresas a 
bancos alimentares ou outros 
beneficiários, tais como a obrigação do 
pagamento de IVA sobre essas doações.

Or. en

Alteração 146
Marije Cornelissen

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) É necessário especificar os tipos de 
ações que podem ser empreendidas por 
iniciativa da Comissão e dos 
Estados-Membros a título da assistência 
técnica apoiada pelo Fundo.

(18) É necessário especificar os tipos de 
ações que podem ser empreendidas por 
iniciativa da Comissão e dos 
Estados-Membros a título da assistência 
técnica apoiada pelo Fundo como previsto 
nos artigos 51.º e 52.º do regulamento que 
estabelece as disposições gerais dos 
Fundos EIE.

Or. en
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Alteração 147
Emer Costello

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) É necessário especificar os tipos de 
ações que podem ser empreendidas por 
iniciativa da Comissão e dos Estados-
Membros a título da assistência técnica 
apoiada pelo Fundo.

(18) A fim de assegurar um amplo apoio 
da sociedade às pessoas mais carenciadas, 
os Estados-Membros devem eliminar 
todos os obstáculos, nomeadamente os 
obstáculos fiscais e administrativos, 
relativos à doação de alimentos ou de 
bens de primeira necessidade por 
empresas a bancos alimentares, 
organizações da sociedade civil e outros 
agentes envolvidos.

Or. en

Alteração 148
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) Os Estados-Membros e as 
organizações parceiras devem trabalhar 
ativamente com empresas de grande e 
pequena escala em toda a cadeia de 
abastecimento alimentar, em consonância 
com os seus programas de 
responsabilidade empresarial e social, 
bem como com incentivos económicos, 
para reduzir o desperdício alimentar e 
assegurar que os produtos são 
disponibilizados a associações que 
trabalham com os mais carenciados da 
Europa.

Or. en
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Justificação

Os supermercados e as cadeias de distribuição alimentar desperdiçam muitos alimentos 
perfeitamente comestíveis, enviando-os para aterros. Tal é dispendioso para a empresa, mau 
para o ambiente e um desperdício imperdoável. Pelo contrário, as empresas devem doar os 
alimentos a associações que trabalham com as pessoas mais carenciadas da Europa. Esta 
atitude abona a favor da empresa, disponibiliza recursos valiosos para as associações e 
reduz o desperdício desnecessário.

Alteração 149
Marije Cornelissen

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Em conformidade com o princípio da 
gestão partilhada, os Estados-Membros 
devem ser os principais responsáveis, 
através dos seus sistemas de gestão e de 
controlo, pela aplicação e controlo do 
respetivo programa operacional.

(19) Em conformidade com artigo 174.º do 
TUE, os Estados-Membros devem ser os 
principais responsáveis, através dos seus 
sistemas de gestão e de controlo, pela 
aplicação e controlo do respetivo programa 
operacional.

Or. en

Alteração 150
Marije Cornelissen

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Os Estados-Membros devem adotar 
medidas adequadas para garantir o correto 
estabelecimento e funcionamento dos seus 
sistemas de gestão e de controlo, a fim de 
dar garantias sobre a utilização legal e 
regular do Fundo. Por conseguinte, devem 
ser especificadas as obrigações dos 
Estados-Membros no que respeita aos 
sistemas de gestão e de controlo do 
respetivo programa operacional, bem como 

(20) Os Estados-Membros que optarem 
por participar no programa devem adotar 
medidas adequadas para garantir o correto 
estabelecimento e funcionamento dos seus 
sistemas de gestão e de controlo, a fim de 
dar garantias sobre a utilização legal e 
regular do Fundo. Por conseguinte, devem 
ser especificadas as obrigações dos 
Estados-Membros no que respeita aos 
sistemas de gestão e de controlo do 
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à prevenção, deteção e correção de 
irregularidades e infrações ao direito da 
União.

respetivo programa operacional, bem como 
à prevenção, deteção e correção de 
irregularidades e infrações ao direito da 
União.

Or. en

Alteração 151
Milan Cabrnoch

Proposta de regulamento
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) O Fundo de Auxílio Europeu às 
Pessoas mais Carenciadas fará parte do 
Quadro Estratégico Comum do FSE de 
programação de fundos para 2014-2020 e 
será gerido e executado como tal.

Or. en

Alteração 152
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) Os Estados-Membros devem 
estabelecer os mecanismos necessários 
para simplificar e aliviar a carga 
administrativa dos beneficiários para 
garantir a implementação eficaz do 
Fundo. Isto é particularmente importante 
dada a natureza essencialmente 
voluntária do trabalho desses 
beneficiários.

Or. es
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Alteração 153
Milan Cabrnoch

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 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.

Suprimido

Or. en

Alteração 154
Frédéric Daerden

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 
controlo, deve ser prevista a possibilidade 

(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 permitir uma maior flexibilidade aos 
Estados-Membros na criação de sistemas 
de controlo, deverá ser prevista a 
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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.

possibilidade de as funções da autoridade 
de certificação poderem ser 
desempenhadas 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. Devem 
envidar todos os esforços para eliminar os 
obstáculos relativos aos encargos 
administrativos eventualmente impostos 
às associações de caridade.

Or. fr

Alteração 155
Marije Cornelissen

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 
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.

(21) Os Estados-Membros que optarem 
por participar no programa devem 
designar, para o respetivo programa 
operacional, uma autoridade de gestão, 
uma autoridade de certificação e uma 
autoridade de auditoria funcionalmente 
independente dos Fundos EIE. Para que os 
Estados-Membros tenham flexibilidade na 
criação de sistemas de 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 dos 
Fundos EIE. Nesse caso, os 
Estados-Membros devem definir 
claramente as respetivas responsabilidades 
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e funções.

Or. en

Alteração 156
Milan Cabrnoch

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A autoridade de gestão é a principal 
responsável pela execução eficaz e 
eficiente do Fundo e, por conseguinte, 
cumpre numerosas funções relacionadas 
com a gestão, a monitorização, a gestão 
financeira e o controlo do programa 
operacional, bem como a seleção dos 
projetos. As suas responsabilidades e 
funções devem ser definidas.

Suprimido

Or. en

Alteração 157
Milan Cabrnoch

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A autoridade de certificação deve 
elaborar e apresentar à Comissão os 
pedidos de pagamento. Deve elaborar as 
contas anuais e certificar a integralidade,
a exatidão e a veracidade das mesmas e 
atestar que as despesas inscritas nas 
contas estão em conformidade com as 
regras nacionais e da União aplicáveis. As 
suas responsabilidades e funções devem 
ser definidas.

Suprimido

Or. en
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Alteração 158
Milan Cabrnoch

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A autoridade de auditoria deve 
garantir a realização de auditorias dos 
sistemas de gestão e controlo, com base 
numa amostra relevante de operações, 
bem como das contas anuais. As suas 
responsabilidades e funções devem ser 
definidas.

Suprimido

Or. en

Alteração 159
Milan Cabrnoch

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.

Suprimido

Or. en

Alteração 160
Pervenche Berès
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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 Europeia assegura 
que o nível de exigência não acrescenta 
encargos administrativos para os 
beneficiários, devido à natureza do Fundo 
e ao facto de os beneficiários serem 
maioritariamente voluntários.

Or. en

Alteração 161
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) As autorizações orçamentais da União 
devem ser atribuídas anualmente. A fim de 
garantir a eficácia da gestão do programa, é 
necessário estabelecer regras comuns para 
os pedidos de pagamentos intermédios, o 
pagamento do saldo anual e do saldo final.

(27) As autorizações orçamentais da União 
devem ser atribuídas anualmente. A fim de 
garantir a eficácia da gestão do programa, é 
necessário estabelecer regras comuns 
simples para os pedidos de pagamentos 
intermédios, o pagamento do saldo anual e 
do saldo final.

Or. fr
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Alteração 162
Milan Cabrnoch

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Para que possam ser dadas à Comissão 
garantias razoáveis, os pedidos de 
pagamentos intermédios devem ser 
reembolsados no correspondente a 90% das 
despesas elegíveis incluídas no pedido de 
pagamento.

(28) Para que possam ser dadas à Comissão 
garantias razoáveis, os pedidos de 
pagamentos intermédios devem ser 
reembolsados no correspondente a 100%
das despesas elegíveis incluídas no pedido 
de pagamento.

Or. en

Alteração 163
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Para garantir que as despesas 
financiadas pelo orçamento da União em 
qualquer exercício financeiro sejam 
utilizadas em conformidade com as regras 
aplicáveis, deve ser instituído um quadro 
adequado para a verificação e a aceitação 
anuais das contas. Ao abrigo deste quadro, 
as entidades designadas devem apresentar à 
Comissão, em relação ao programa 
operacional, uma declaração de gestão 
acompanhada das contas anuais 
certificadas, uma síntese anual dos 
relatórios de auditoria e dos controlos 
efetuados, bem como de um parecer de 
auditoria independente e um relatório de 
controlo.

(32) Para garantir que as despesas 
financiadas pelo orçamento da União em 
qualquer exercício financeiro sejam 
utilizadas em conformidade com as regras 
aplicáveis, deve ser instituído um quadro 
adequado e simples para a verificação e a 
aceitação anuais das contas. Ao abrigo 
deste quadro, as entidades designadas 
devem apresentar à Comissão, em relação 
ao programa operacional, uma declaração 
de gestão acompanhada das contas anuais 
certificadas, uma síntese anual dos 
relatórios de auditoria e dos controlos 
efetuados, bem como de um parecer de 
auditoria independente e um relatório de 
controlo.

Or. fr
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Alteração 164
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) A frequência das auditorias às 
operações deve ser proporcional ao apoio 
da União ao abrigo do Fundo. 
Nomeadamente, o número de auditorias 
realizadas deve ser reduzido se o total das 
despesas elegíveis de uma operação não 
exceder 100 000 euros. No entanto, deve 
ser possível realizar auditorias a qualquer 
momento, caso existam indícios de 
irregularidade ou fraude, ou como parte de 
uma amostra de auditoria. Para que o nível 
de auditoria pela Comissão seja 
proporcional ao risco, a Comissão deve 
poder reduzir as auditorias aos programas 
operacionais caso não existam deficiências 
significativas ou quando a autoridade de 
auditoria seja fiável. Acresce que o âmbito 
das auditorias deve ter em conta o objetivo 
e as características das populações 
destinatárias das operações do Fundo.

(35) A frequência das auditorias às 
operações deve ser proporcional ao apoio 
da União ao abrigo do Fundo. 
Nomeadamente, o número de auditorias 
realizadas deve ser reduzido se o total das 
despesas elegíveis de uma operação não 
exceder 100 000 euros. No entanto, deve 
ser possível realizar auditorias a qualquer 
momento, caso existam indícios de 
irregularidade ou fraude, ou como parte de 
uma amostra de auditoria. Para que o nível 
de auditoria pela Comissão seja 
proporcional ao risco, a Comissão deve 
poder reduzir as auditorias aos programas 
operacionais caso não existam deficiências 
significativas ou quando a autoridade de 
auditoria seja fiável. Acresce que o âmbito 
das auditorias deve ter em conta o objetivo,
as características das populações 
destinatárias das operações do Fundo e o 
caráter voluntário dos organismos que 
beneficiam do Fundo.

Or. fr

Alteração 165
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) O presente regulamento respeita os 
direitos fundamentais e observa os 
princípios reconhecidos, entre outros, na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, designadamente o respeito pela 

(41) O presente regulamento respeita os 
direitos fundamentais e observa os 
princípios reconhecidos, entre outros, na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, designadamente o respeito pela 
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dignidade humana e pela vida privada e 
familiar, o direito à proteção dos dados 
pessoais, os direitos da criança, os direitos 
dos idosos, a igualdade entre homens e 
mulheres e a proibição da discriminação. O 
regulamento deve ser aplicado de acordo 
com estes direitos e princípios.

dignidade humana e pela vida privada e 
familiar, o direito à proteção dos dados 
pessoais, os direitos da criança, o direito à 
assistência social e à habitação, os direitos 
dos idosos, a igualdade entre homens e 
mulheres e a proibição da discriminação. O 
regulamento deve ser aplicado de acordo 
com estes direitos e princípios.

Or. fr

Alteração 166
Elisabeth Morin-Chartier, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-
Schmid, Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Considerando 41-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(41-A) A fim de evitar uma diminuição 
abrupta da ajuda alimentar em caso de 
atraso na entrada em vigor do presente 
regulamento no início do ano de 2014, a 
Comissão toma as medidas transitórias 
necessárias com vista a garantir que 
aqueles que dependem da ajuda do Fundo 
não continuem a sofrer de pobreza 
alimentar;

Or. fr

Alteração 167
Frédéric Daerden

Proposta de regulamento
Considerando 42-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(42-A) Tendo em consideração a data em 
que as propostas serão lançadas, os 
atrasos na adoção do presente 
regulamento e a preparação dos 
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programas operacionais, é conveniente 
fixar regras que possibilitem uma 
transição flexível em 2014, a fim de evitar 
uma rutura no abastecimento alimentar.

Or. fr

Alteração 168
Marije Cornelissen

Proposta de regulamento
Considerando 42-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(42-A) Deve assegurar-se que o Fundo 
complementa programas e ações 
realizados no âmbito do FSE e é 
coordenado o mais estreitamente possível 
com o FSE. Deve evitar-se a criação de 
estruturas paralelas para o combate à 
pobreza que aumentem os encargos 
administrativos e dificultem a 
coordenação e a sinergia.

Or. en

Alteração 169
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento institui o Fundo 
de Auxílio Europeu às Pessoas Mais 
Carenciadas (a seguir designado «o 
Fundo») para o período compreendido 
entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de 
dezembro de 2020, define os seus objetivos 
e âmbito de intervenção, fixa os recursos 
financeiros disponíveis e os critérios para a 
sua afetação e estabelece as regras 

1. O presente regulamento institui o Fundo 
de Auxílio Alimentar Europeu às Pessoas 
Mais Carenciadas (a seguir designado «o 
Fundo») para o período compreendido 
entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de 
dezembro de 2020, define os seus objetivos 
e âmbito de intervenção, fixa os recursos 
financeiros disponíveis e os critérios para a 
sua afetação e estabelece as regras 
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necessárias para a garantir a sua eficácia. necessárias para a garantir a sua eficácia.
Até 2020, deverão ser previstas medidas 
nacionais em matéria de ajuda alimentar, 
desde que seja necessário prosseguir com 
esta ajuda.

Or. fi

Alteração 170
Sylvie Guillaume

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento institui o Fundo 
de Auxílio Europeu às Pessoas Mais
Carenciadas (a seguir designado «o 
Fundo») para o período compreendido 
entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de 
dezembro de 2020, define os seus objetivos 
e âmbito de intervenção, fixa os recursos 
financeiros disponíveis e os critérios para a 
sua afetação e estabelece as regras 
necessárias para a garantir a sua eficácia.

1. O presente regulamento institui o Fundo 
Europeu de Ajuda Alimentar às Pessoas 
Carenciadas (a seguir designado «o 
Fundo») para o período compreendido 
entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de 
dezembro de 2020, define os seus objetivos 
e âmbito de intervenção, fixa os recursos 
financeiros disponíveis e os critérios para a 
sua afetação e estabelece as regras 
necessárias para a garantir a sua eficácia.

Or. fr

Alteração 171
Marije Cornelissen

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento institui o Fundo 
de Auxílio Europeu às Pessoas Mais 
Carenciadas (a seguir designado «o 
Fundo») para o período compreendido 
entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de 
dezembro de 2020, define os seus objetivos 
e âmbito de intervenção, fixa os recursos 

1. O presente regulamento institui o Fundo 
de Auxílio Europeu às Pessoas Mais 
Carenciadas (a seguir designado «o 
Fundo») para o período compreendido 
entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de 
dezembro de 2020, define os seus objetivos 
e âmbito de intervenção, fixa os recursos 
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financeiros disponíveis e os critérios para a 
sua afetação e estabelece as regras 
necessárias para a garantir a sua eficácia.

financeiros disponíveis e os critérios para a 
sua afetação e estabelece as regras 
necessárias para a garantir a sua eficácia.

O Fundo tem como objetivo apoiar a 
coesão social e contribuir para o objetivo 
da Estratégia Europa 2020 relativo ao 
combate à pobreza, bem como apoiar o 
âmbito alargado do FSE para uma 
abordagem mais abrangente do combate à 
pobreza, nomeadamente o artigo 3.º do 
Regulamento FSE.

Or. en

Alteração 172
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento institui o Fundo 
de Auxílio Europeu às Pessoas Mais 
Carenciadas (a seguir designado «o 
Fundo») para o período compreendido 
entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de 
dezembro de 2020, define os seus objetivos 
e âmbito de intervenção, fixa os recursos 
financeiros disponíveis e os critérios para a 
sua afetação e estabelece as regras 
necessárias para a garantir a sua eficácia.

1. O presente regulamento institui o Fundo 
de Auxílio Europeu às Pessoas Mais 
Carenciadas (a seguir designado «o 
Fundo») para o período compreendido 
entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de 
dezembro de 2020, destinado aos 
Estados-Membros que enfrentam 
temporariamente problemas financeiros, 
dado tratar-se dos Estados-Membros mais 
afetados pela pobreza. O presente 
regulamento define os seus objetivos e 
âmbito de intervenção do Fundo, fixa os 
recursos financeiros disponíveis e os 
critérios para a sua afetação e estabelece as 
regras necessárias para a garantir a sua 
eficácia.

Or. nl

Alteração 173
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
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Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento institui o Fundo 
de Auxílio Europeu às Pessoas Mais 
Carenciadas (a seguir designado «o 
Fundo») para o período compreendido 
entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de 
dezembro de 2020, define os seus objetivos 
e âmbito de intervenção, fixa os recursos 
financeiros disponíveis e os critérios para a 
sua afetação e estabelece as regras 
necessárias para a garantir a sua eficácia.

1. O presente regulamento institui o Fundo 
de Auxílio Europeu às Pessoas Mais 
Carenciadas (a seguir designado «o 
Fundo») para o período compreendido 
entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de 
dezembro de 2020, define os seus objetivos 
e âmbito de intervenção, fixa os recursos 
financeiros disponíveis e os critérios para a 
sua afetação e estabelece as regras 
necessárias para a garantir a sua eficácia e 
simplicidade.

Or. fr

Alteração 174
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento institui o Fundo 
de Auxílio Europeu às Pessoas Mais 
Carenciadas (a seguir designado «o 
Fundo») para o período compreendido 
entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de 
dezembro de 2020, define os seus objetivos 
e âmbito de intervenção, fixa os recursos
financeiros disponíveis e os critérios para a 
sua afetação e estabelece as regras 
necessárias para a garantir a sua eficácia.

1. O presente regulamento institui o Fundo 
de Auxílio Europeu às Pessoas Mais 
Carenciadas (a seguir designado «o 
Fundo») para o período compreendido 
entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de 
dezembro de 2020, define os seus objetivos 
e âmbito de intervenção, fixa os recursos 
financeiros disponíveis e os critérios para a 
sua afetação e estabelece as regras 
necessárias para a garantir a sua eficácia e 
simplicidade.

Or. fr



AM\928565PT.doc 61/152 PE506.141v01-00

PT

Alteração 175
Sylvie Guillaume

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 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 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;

Or. fr

Alteração 176
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 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 e não discriminatórios adotados 
pelas autoridades nacionais competentes 
em estreita cooperação com as 
organizações parceiras e aprovados por tais 
autoridades competentes;

Or. fr
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Alteração 177
Sergio Gutiérrez Prieto

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 em cooperação com 
as organizações parceiras e aprovados por 
tais autoridades competentes;

Or. es

Alteração 178
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

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 definidos pelas autoridades 
nacionais competentes em cooperação com 
as autoridades regionais ou locais 
competentes e as organizações parceiras e 
aprovados por estas autoridades 
competentes.

Or. es
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Justificação

Em consonância com o princípio da subsidiariedade que consta no artigo 5.º do Tratado da 
União Europeia.

Alteração 179
Csaba Őry

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 definidos pelas 
organizações parceiras através de critérios 
adotados pelas autoridades competentes 
nacionais e aprovados por tais autoridades 
competentes;

Or. en

Alteração 180
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 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

(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 definidos pelas autoridades 
nacionais competentes em cooperação com 
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organizações parceiras e aprovados por tais 
autoridades competentes;

as organizações parceiras e aprovados por 
tais autoridades competentes,
nomeadamente as organizações 
nacionais, regionais ou locais que já 
distribuem alimentos pelos mais 
carenciados ou dão apoio aos sem-abrigo 
e às pessoas vítimas de pobreza ou de 
exclusão social;

Or. fr

Alteração 181
Sari Essayah

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 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. fi

Alteração 182
Csaba Őry

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – 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 

2) «Organizações parceiras», organismos 
públicos ou organizações sem fins 
lucrativos que distribuem diretamente
alimentos ou bens às pessoas mais 
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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);

carenciadas e cujas operações tenham sido 
selecionadas pela autoridade de gestão, em 
conformidade com o artigo 29.º, n.º 3, 
alínea b);

Or. en

Alteração 183
Sylvie Guillaume

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – 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 às pessoas 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

Alteração 184
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – 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, 

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, 
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alínea b); alínea b);

Or. es

Alteração 185
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – 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/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);

Or. fr

Alteração 186
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A) «Estado-Membro», um 
Estado-Membro que participa no Fundo;

Or. en

Alteração 187
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

(6) «Beneficiário», um organismo público 
ou privado responsável pelo arranque ou 
pelo arranque e a execução das operações;

(6) «Beneficiário», um organismo público 
ou uma associação sem fins lucrativos
responsável pelo arranque ou pelo arranque 
e a execução das operações;

Or. fr

Alteração 188
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 2 – 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 e/ou 
beneficiam de medidas de 
acompanhamento;

Or. fi

Alteração 189
Frédéric Daerden

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, definidas pelos 
Estados-Membros em função das 
respetivas realidades nacionais;

Or. fr
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Alteração 190
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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 – a saber, as pessoas vítimas 
de privação alimentar e/ou material, sem 
discriminação – que recebem os alimentos 
ou bens e/ou beneficiam de medidas de 
acompanhamento;

Or. fr

Alteração 191
Sylvie Guillaume

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 e/ou 
beneficiam de medidas de 
acompanhamento;

Or. fr

Alteração 192
Emer Costello

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 7 – subalínea i) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i) «Medidas de acompanhamento», 
medidas adicionais à distribuição de bens 
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e alimentos, com o objetivo de extinguir a 
exclusão social e melhorar as condições 
de vida dos beneficiários finais e de os 
auxiliar para que possam viver de forma 
autónoma e independente e responder às 
emergências sociais de um modo mais 
consolidado e sustentável;

Or. en

Alteração 193
Niccolò Rinaldi, Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 7 – subalínea i) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i) «Medidas de acompanhamento», 
medidas adicionais à distribuição de bens 
e alimentos, com o objetivo de responder 
às emergências sociais de um modo mais 
consolidado e sustentável;

Or. en

Alteração 194
Marije Cornelissen

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) «Autoridades de gestão, controlo e 
auditoria», as autoridades de gestão, 
controlo e auditoria do Fundo Social 
Europeu.

Or. en
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Alteração 195
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

(9) «Organismo intermediário», qualquer 
organismo público ou privado que atue sob 
a responsabilidade de uma autoridade de 
gestão ou de certificação ou que 
desempenhe funções em nome desta 
autoridade em relação aos beneficiários 
que executam as operações;

(9) «Organismo intermediário», qualquer 
organismo público ou associação sem fins 
lucrativos que atue sob a responsabilidade 
de uma autoridade de gestão ou de 
certificação ou que desempenhe funções 
em nome desta autoridade em relação aos 
beneficiários que executam as operações;

Or. fr

Alteração 196
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Fundo deve promover a coesão social na 
União, contribuindo para alcançar a meta 
de reduzir em pelo menos 20 milhões o 
número de pessoas em risco de pobreza e 
exclusão social, em conformidade com a 
estratégia Europa 2020. O Fundo deve 
contribuir para a realização do objetivo 
específico de atenuação das formas mais 
graves de pobreza na União, através da 
prestação de assistência não financeira às 
pessoas mais carenciadas. Este objetivo 
deve ser medido pelo número de pessoas 
que recebem assistência do Fundo.

O Fundo deve promover a coesão social na 
União, contribuindo para alcançar a meta 
de reduzir em pelo menos 20 milhões o 
número de pessoas em risco de pobreza e 
exclusão social, em conformidade com a 
estratégia Europa 2020. O Fundo deve 
contribuir para a realização do objetivo 
específico de atenuação das formas mais 
graves de pobreza na União, através da 
prestação de ajuda alimentar às pessoas 
mais carenciadas. Este objetivo deve ser 
medido pelo número de pessoas que 
recebem assistência do Fundo. O mesmo 
contribui para atingir o objetivo específico 
de redução do desperdício de géneros 
alimentícios e dos impactos no clima.

Or. fi
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Alteração 197
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Fundo deve promover a coesão social na 
União, contribuindo para alcançar a meta 
de reduzir em pelo menos 20 milhões o 
número de pessoas em risco de pobreza e 
exclusão social, em conformidade com a 
estratégia Europa 2020. O Fundo deve 
contribuir para a realização do objetivo 
específico de atenuação das formas mais 
graves de pobreza na União, através da 
prestação de assistência não financeira às 
pessoas mais carenciadas. Este objetivo 
deve ser medido pelo número de pessoas 
que recebem assistência do Fundo.

O Fundo deve promover a coesão social na 
União, contribuindo para alcançar a meta 
de reduzir em pelo menos 20 milhões o 
número de pessoas em risco de pobreza e 
exclusão social, em conformidade com a 
estratégia Europa 2020. Ao prestar 
assistência não financeira às pessoas mais 
carenciadas, o Fundo contribui para a 
realização do objetivo de erradicação da 
privação alimentar na União. Este 
objetivo deve ser medido pelo número de 
pessoas que recebem assistência do Fundo.

Or. fr

Alteração 198
Marije Cornelissen

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Fundo deve promover a coesão social na 
União, contribuindo para alcançar a meta 
de reduzir em pelo menos 20 milhões o 
número de pessoas em risco de pobreza e 
exclusão social, em conformidade com a 
estratégia Europa 2020. O Fundo deve 
contribuir para a realização do objetivo 
específico de atenuação das formas mais 
graves de pobreza na União, através da 
prestação de assistência não financeira às 
pessoas mais carenciadas. Este objetivo 
deve ser medido pelo número de pessoas 
que recebem assistência do Fundo.

O Fundo deve promover a coesão social, 
melhorar a inclusão social e combater a 
pobreza na União, contribuindo para 
alcançar a meta de reduzir em pelo menos 
20 milhões o número de pessoas em risco 
de pobreza e exclusão social, em 
conformidade com a estratégia Europa 
2020. O Fundo deve contribuir para a 
realização do objetivo específico de 
atenuação e erradicação das formas mais 
graves de pobreza na União, através da 
prestação de assistência não financeira às 
pessoas mais carenciadas e através de 
cadeias de abastecimento alimentar locais 
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e regionais que beneficiem as pessoas 
mais carenciadas, fornecendo-lhes 
alimentos nutritivos, saudáveis e de 
qualidade, com ênfase nos produtos 
frescos e sazonais.
Este objetivo deve ser medido pelo número 
de pessoas que recebem assistência do 
Fundo e pela avaliação qualitativa e 
quantitativa das melhorias estruturais 
para os beneficiários finais resultantes 
dessa assistência, bem como pelo uso de 
redes de abastecimento alimentar locais e 
regionais.

Or. en

Alteração 199
Sylvie Guillaume

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Fundo deve promover a coesão social na 
União, contribuindo para alcançar a meta 
de reduzir em pelo menos 20 milhões o 
número de pessoas em risco de pobreza e 
exclusão social, em conformidade com a 
estratégia Europa 2020. O Fundo deve 
contribuir para a realização do objetivo 
específico de atenuação das formas mais 
graves de pobreza na União, através da 
prestação de assistência não financeira às 
pessoas mais carenciadas. Este objetivo 
deve ser medido pelo número de pessoas 
que recebem assistência do Fundo.

O Fundo deve promover a coesão social na 
União, contribuindo para alcançar a meta 
de reduzir em pelo menos 20 milhões o 
número de pessoas em risco de pobreza e 
exclusão social, em conformidade com a 
estratégia Europa 2020. O Fundo deve 
contribuir para a realização do objetivo 
específico de atenuação das formas mais 
graves de pobreza na União, através da 
prestação de assistência não financeira às 
pessoas carenciadas. Este objetivo deve ser 
medido pelo número de pessoas que 
recebem assistência do Fundo.

Or. fr

Alteração 200
Sergio Gutiérrez Prieto
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Fundo deve promover a coesão social na 
União, contribuindo para alcançar a meta 
de reduzir em pelo menos 20 milhões o 
número de pessoas em risco de pobreza e 
exclusão social, em conformidade com a 
estratégia Europa 2020. O Fundo deve 
contribuir para a realização do objetivo 
específico de atenuação das formas mais 
graves de pobreza na União, através da 
prestação de assistência não financeira às 
pessoas mais carenciadas. Este objetivo 
deve ser medido pelo número de pessoas
que recebem assistência do Fundo.

O Fundo deve promover a coesão social na 
União, contribuindo para alcançar a meta 
de reduzir em pelo menos 20 milhões o 
número de pessoas em risco de pobreza e 
exclusão social, em conformidade com a 
estratégia Europa 2020. O Fundo deve 
contribuir para a realização do objetivo 
específico de atenuação das formas mais 
graves de pobreza na União, 
principalmente a privação alimentar, 
através da prestação de assistência não 
financeira às pessoas mais carenciadas. 
Este objetivo deve ser medido pelo número 
de pessoas que recebem assistência do 
Fundo.

Or. es

Alteração 201
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Fundo deve promover a coesão social na 
União, contribuindo para alcançar a meta 
de reduzir em pelo menos 20 milhões o 
número de pessoas em risco de pobreza e 
exclusão social, em conformidade com a 
estratégia Europa 2020. O Fundo deve 
contribuir para a realização do objetivo 
específico de atenuação das formas mais 
graves de pobreza na União, através da 
prestação de assistência não financeira às 
pessoas mais carenciadas. Este objetivo 
deve ser medido pelo número de pessoas 
que recebem assistência do Fundo.

O Fundo deve promover a coesão social na 
União, contribuindo para alcançar a meta 
de reduzir em pelo menos 20 milhões o 
número de pessoas em risco de pobreza e 
exclusão social, em conformidade com a 
estratégia Europa 2020. O Fundo deve 
contribuir para a realização do objetivo 
específico de atenuação das formas mais 
graves de pobreza na União, através da 
prestação de assistência não financeira às 
pessoas mais carenciadas. Este objetivo 
deve ser medido pelo número de pessoas 
que recebem assistência do Fundo. O 
fundo deve promover as cadeias locais e 
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regionais de produção e distribuição 
alimentar em prol das pessoas mais 
carenciadas, tendo em conta a pirâmide 
alimentar.

Or. es

Justificação

Em consonância com o princípio da subsidiariedade que consta no artigo 5.º do Tratado da 
União Europeia.

Alteração 202
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Fundo deve promover a coesão social na 
União, contribuindo para alcançar a meta 
de reduzir em pelo menos 20 milhões o 
número de pessoas em risco de pobreza e 
exclusão social, em conformidade com a 
estratégia Europa 2020. O Fundo deve 
contribuir para a realização do objetivo 
específico de atenuação das formas mais 
graves de pobreza na União, através da 
prestação de assistência não financeira às 
pessoas mais carenciadas. Este objetivo 
deve ser medido pelo número de pessoas 
que recebem assistência do Fundo.

O Fundo deve promover a coesão social na 
União, contribuindo para alcançar a meta 
de reduzir em pelo menos 20 milhões o 
número de pessoas em risco de pobreza e 
exclusão social, em conformidade com a 
estratégia Europa 2020. O Fundo deve 
contribuir para a realização do objetivo 
específico de atenuação das formas mais 
graves de pobreza na União, através da 
prestação de assistência não financeira às 
pessoas mais carenciadas, por meio de 
donativos ou medidas de 
acompanhamento ou assistência, de 
forma a mantê-las permanentemente 
afastadas da pobreza. Este objetivo deve 
ser medido pelo número de pessoas que 
recebem assistência do Fundo.

Or. fr

Alteração 203
Csaba Őry, Elisabeth Morin-Chartier
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Fundo deve promover a coesão social na 
União, contribuindo para alcançar a meta 
de reduzir em pelo menos 20 milhões o 
número de pessoas em risco de pobreza e 
exclusão social, em conformidade com a 
estratégia Europa 2020. O Fundo deve 
contribuir para a realização do objetivo 
específico de atenuação das formas mais 
graves de pobreza na União, através da 
prestação de assistência não financeira às 
pessoas mais carenciadas. Este objetivo 
deve ser medido pelo número de pessoas 
que recebem assistência do Fundo.

O Fundo deve promover a coesão social na 
União, contribuindo para alcançar a meta 
de reduzir em pelo menos 20 milhões o 
número de pessoas em risco de pobreza e 
exclusão social, em conformidade com a 
estratégia Europa 2020, oferecendo uma 
perspetiva humana. O Fundo deve 
contribuir para a realização do objetivo 
específico de atenuação das formas mais 
graves de pobreza na União, através da 
prestação de assistência não financeira às 
pessoas mais carenciadas. Este objetivo 
deve ser medido pelo número de pessoas 
que recebem assistência do Fundo.

Or. en

Alteração 204
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O Fundo deve ser utilizado para 
complementar as estratégias nacionais, 
não para substituir ou reduzir os 
programas nacionais, a longo prazo e 
sustentáveis de erradicação da pobreza e 
de inclusão social, que continuam a fazer 
parte das responsabilidades do 
Estado-Membro.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros têm de continuar a desenvolver projetos a longo prazo e sustentáveis 
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para erradicar a pobreza, a privação e a exclusão social. Esta responsabilidade não pode ser 
substituída de forma alguma pela utilização dos recursos do Fundo Europeu.

Alteração 205
Sylvie Guillaume

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 distribuem às pessoas mais 
carenciadas géneros alimentícios.

Or. fr

Alteração 206
Sari Essayah

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.

Or. fi

Alteração 207
Minodora Cliveti

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1
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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 
a sem-abrigo e a crianças, envolvendo as 
autoridades regionais e locais.

Or. en

Alteração 208
Frédéric Daerden

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.

Or. fr

Alteração 209
Ria Oomen-Ruijten

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 

1. O Fundo pode apoiar os dispositivos 
nacionais e ser utilizado para géneros 
alimentícios e bens essenciais para uso 
pessoal destinados a sem-abrigo e a 
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mais carenciadas géneros alimentícios e 
bens essenciais para uso pessoal destinados 
a sem-abrigo e a crianças.

crianças, cuja ajuda é distribuída às 
pessoas mais carenciadas através de 
organizações parceiras selecionadas pelos 
Estados-Membros.

Or. nl

Alteração 210
Marije Cornelissen

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 pode, a pedido de um 
Estado-Membro, apoiar os dispositivos 
nacionais que, através de organizações 
parceiras selecionadas pelos 
Estados-Membros, distribuem às pessoas 
mais carenciadas géneros alimentícios e 
bens essenciais de qualidade para uso 
pessoal destinados a sem-abrigo e a 
crianças.

Or. en

Alteração 211
Sergio Gutiérrez Prieto

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 das mesmas.
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Or. es

Alteração 212
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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 a 
pessoas carenciadas, por exemplo, os sem-
abrigo, as crianças e os idosos.

Or. fr

Alteração 213
Rachida Dati

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 em 
prioridade, e, posteriormente, bens 
essenciais para uso pessoal destinados a 
sem-abrigo e a crianças.

Or. fr

Justificação

O fornecimento de alimentos e de bens essenciais deve ser prioritário em detrimento de 
outras ações, para garantir que os cerca de 43 milhões de europeus que não conseguem 
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alimentar-se adequadamente possam, pelo menos, ter acesso ao mínimo vital.

Alteração 214
Csaba Őry

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 envolvidas nas medidas de 
reintegração na sociedade selecionadas 
pelos Estados-Membros, distribuem às 
pessoas mais carenciadas géneros 
alimentícios e bens essenciais para uso 
pessoal.

Or. en

Alteração 215
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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 
às pessoas mais carenciadas.

Or. fr

Alteração 216
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
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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 distribuem géneros 
alimentícios saudáveis e bens essenciais 
para uso pessoal às pessoas mais 
carenciadas.

Or. fr

Alteração 217
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O Fundo deve também abranger o 
fornecimento de produtos alimentares a 
crianças provenientes de meios 
desfavorecidos durante as férias de verão, 
quando as refeições diárias não são 
disponibilizadas na escola.

Or. en

Alteração 218
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Fundo pode apoiar medidas de 
acompanhamento, complementando o 
fornecimento de bens e de alimentos, tendo 

2. O Fundo pode apoiar medidas de 
acompanhamento, complementando o 
fornecimento de alimentos, tendo em vista 
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em vista a inclusão social das pessoas mais 
carenciadas.

a inclusão social das pessoas mais 
carenciadas.

Or. fi

Alteração 219
Minodora Cliveti

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Fundo pode apoiar medidas de 
acompanhamento, complementando o 
fornecimento de bens e de alimentos, tendo 
em vista a inclusão social das pessoas mais 
carenciadas.

2. O Fundo pode apoiar medidas de 
acompanhamento, complementando o 
fornecimento de bens e de alimentos, tendo 
em vista a inclusão social das pessoas mais 
carenciadas, nomeadamente das mulheres 
idosas na áreas rurais, mulheres 
pertencentes à minoria cigana, mulheres 
que cuidam da família e mulheres com 
idade acima dos 45.

.

Or. en

Alteração 220
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Fundo pode apoiar medidas de 
acompanhamento, complementando o 
fornecimento de bens e de alimentos, tendo 
em vista a inclusão social das pessoas mais 
carenciadas.

2. O Fundo pode apoiar medidas de 
acompanhamento, complementando o 
fornecimento de bens e de alimentos, tendo 
em vista a inclusão social das pessoas mais 
carenciadas. No entanto, tendo por base o 
facto de que apenas foi atribuída ao 
Fundo uma verba limitada enquanto 
existem 40 milhões de pessoas que sofrem 
de privação material grave, todas as 
medidas de acompanhamento possíveis 
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devem ser realizadas em estreita 
coordenação com os projetos do Fundo 
Social Europeu.

Or. en

Alteração 221
Marije Cornelissen

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Fundo pode apoiar medidas de 
acompanhamento, complementando o 
fornecimento de bens e de alimentos, 
tendo em vista a inclusão social das 
pessoas mais carenciadas.

2. O Fundo pode, a pedido de um 
Estado-Membro, apoiar medidas que 
tenham em vista a inclusão social das 
pessoas mais carenciadas e a redução da 
sua futura dependência da ajuda referida 
no n.º 1.

Or. en

Alteração 222
Sylvie Guillaume

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Fundo pode apoiar medidas de 
acompanhamento, complementando o 
fornecimento de bens e de alimentos, tendo 
em vista a inclusão social das pessoas mais
carenciadas.

2. O Fundo pode apoiar medidas de 
acompanhamento, complementando o 
fornecimento de alimentos, tendo em vista 
a inclusão social das pessoas carenciadas.

Or. fr

Alteração 223
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
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Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Fundo pode apoiar medidas de 
acompanhamento, complementando o 
fornecimento de bens e de alimentos, tendo 
em vista a inclusão social das pessoas mais 
carenciadas.

2. O Fundo pode apoiar medidas de 
acompanhamento, complementando 
principalmente o fornecimento de bens e 
de alimentos, tendo em vista a inclusão 
social das pessoas mais carenciadas, bem 
como deve incentivar a colaboração com 
organizações que se dedicam à 
erradicação da pobreza e à reintegração 
social a longo prazo.

Or. en

Justificação

Este Fundo é de natureza simbólica e deve, por conseguinte, centrar-se principalmente na 
ajuda alimentar. O fornecimento de abastecimento alimentar de emergência é muito diferente 
do trabalho realizado por organizações que trabalham para a erradicação da pobreza a 
longo prazo que, muitas vezes, requer formação e/ou qualificações especiais. No entanto, 
estas associações podem beneficiar da disponibilidade de reservas de alimentos e pode haver 
formas para que diferentes organizações com diferentes papéis possam aumentar o seu 
impacto através de um trabalho conjunto.

Alteração 224
Rachida Dati

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Fundo pode apoiar medidas de 
acompanhamento, complementando o 
fornecimento de bens e de alimentos, tendo 
em vista a inclusão social das pessoas mais 
carenciadas.

2. O Fundo pode apoiar medidas de 
acompanhamento, complementando o 
fornecimento de bens e de alimentos, tendo 
em vista a inclusão social das pessoas mais 
carenciadas. No entanto, o fornecimento 
de alimentos e de bens essenciais deve 
continuar a ser prioritário.

Or. fr
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Justificação

O fornecimento de alimentos e de bens essenciais deve ser prioritário em detrimento de 
outras ações, para garantir que os cerca de 43 milhões de europeus que não conseguem 
alimentar-se adequadamente possam, pelo menos, ter acesso ao mínimo vital.

Alteração 225
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Fundo pode apoiar medidas de 
acompanhamento, complementando o 
fornecimento de bens e de alimentos, tendo 
em vista a inclusão social das pessoas mais 
carenciadas.

2. O Fundo pode apoiar, por intermédio 
das organizações parceiras, medidas de 
acompanhamento, complementando o 
fornecimento de bens e de alimentos, tendo 
em vista a inclusão social e a melhoria da 
qualidade de vida das pessoas mais 
carenciadas e/ou tendo em vista a proteção 
da dignidade humana destas últimas.

Or. fr

Alteração 226
Marije Cornelissen

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O Fundo pode, a pedido de um 
Estado-Membro, disponibilizar assistência 
aos beneficiários e/ou equipamento para 
usarem melhor ou de forma mais eficiente 
as cadeias de abastecimento alimentar 
locais, aumentando e diversificando assim 
o abastecimento de alimentos para os 
mais carenciados e evitando, igualmente, 
o desperdício alimentar.

Or. en
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Alteração 227
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O Fundo pode disponibilizar 
assistência aos beneficiários para tirarem 
mais partido das cadeias de abastecimento 
locais, evitando assim o desperdício 
alimentar.

Or. en

Alteração 228
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Fundo deve promover a aprendizagem 
recíproca, o estabelecimento de redes e a 
divulgação de boas práticas no domínio da 
assistência não financeira às pessoas mais 
carenciadas.

3. O Fundo deve promover a aprendizagem 
recíproca, o estabelecimento de redes e a 
divulgação de boas práticas no domínio do 
ajuda alimentar às pessoas mais 
carenciadas.

Or. fi

Alteração 229
Sylvie Guillaume

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Fundo deve promover a aprendizagem 
recíproca, o estabelecimento de redes e a 

3. O Fundo deve promover a aprendizagem 
recíproca, o estabelecimento de redes e a 
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divulgação de boas práticas no domínio da 
assistência não financeira às pessoas mais
carenciadas.

divulgação de boas práticas no domínio da 
assistência não financeira às pessoas 
carenciadas.

Or. fr

Alteração 230
Marije Cornelissen

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Fundo deve promover a aprendizagem 
recíproca, o estabelecimento de redes e a 
divulgação de boas práticas no domínio da 
assistência não financeira às pessoas mais 
carenciadas.

3. O Fundo deve promover a aprendizagem 
recíproca, o estabelecimento de redes e a 
divulgação de boas práticas no domínio da 
assistência não financeira às pessoas mais 
carenciadas e também entre beneficiários 
que utilizam o Fundo e organizações sem 
fins lucrativos com os mesmos objetivos 
que não utilizam o Fundo e/ou outro 
financiamento público.

Or. en

Alteração 231
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Fundo deve promover a aprendizagem 
recíproca, o estabelecimento de redes e a 
divulgação de boas práticas no domínio da 
assistência não financeira às pessoas mais 
carenciadas.

3. O Fundo deve promover, a nível 
europeu, a aprendizagem recíproca, o 
estabelecimento de redes e a divulgação de 
boas práticas no domínio da assistência não 
financeira às pessoas mais carenciadas.

Or. fr
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Alteração 232
Frédéric Daerden

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O Fundo envida todos os esforços 
para apoiar as iniciativas realizadas a 
nível local que sejam parte integrante da 
luta contra o desperdício de alimentos 
(tais como o acondicionamento dos 
consumíveis não vendidos nos 
supermercados e fornecidos aos bancos 
alimentares como condição para obter a 
licença de exploração), assim como na 
luta contra a pobreza e a exclusão.

Or. fr

Alteração 233
Marije Cornelissen

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros podem optar 
por usar apenas os objetivos 2, 2-A (novo) 
ou 3. Os Estados-Membros que utilizam o 
objetivo 1 são obrigados a utilizar também 
os objetivos 2-A (novo) e 3.

Or. en

Alteração 234
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de regulamento
Artigo 5 – ponto 1
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Texto da Comissão Alteração

(1) A parte do orçamento da União 
atribuída ao Fundo deve ser executada no 
âmbito da gestão partilhada entre os 
Estados-Membros e a Comissão, em 
conformidade com o artigo 55.º, n.º 1, 
alínea b), do Regulamento Financeiro, com 
exceção da assistência técnica por 
iniciativa da Comissão, que deve ser 
executada no âmbito da gestão direta, em 
conformidade com o artigo 55.º, n.º 1, 
alínea a) do Regulamento Financeiro.

(1) A parte do orçamento da União 
atribuída ao Fundo deve ser executada no 
âmbito da gestão partilhada entre os 
Estados-Membros participantes e a 
Comissão, em conformidade com o artigo 
55.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento 
Financeiro, com exceção da assistência 
técnica por iniciativa da Comissão, que 
deve ser executada no âmbito da gestão 
direta, em conformidade com o artigo 55.º, 
n.º 1, alínea a) do Regulamento Financeiro.

Or. nl

Alteração 235
Marije Cornelissen

Proposta de regulamento
Artigo 5 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

12) A parte do orçamento da União 
atribuída ao Fundo deve ser executada no 
âmbito da gestão partilhada entre os 
Estados-Membros e a Comissão, em 
conformidade com o artigo 55.º, n.º 1, 
alínea b), do Regulamento Financeiro, com 
exceção da assistência técnica por 
iniciativa da Comissão, que deve ser 
executada no âmbito da gestão direta, em 
conformidade com o artigo 55.º, n.º 1, 
alínea a) do Regulamento Financeiro.

12) A parte do orçamento da União 
atribuída ao Fundo deve ser executada no 
âmbito da gestão partilhada entre os 
Estados-Membros que optarem por 
participar no programa e a Comissão, em 
conformidade com o artigo 55.º, n.º 1, 
alínea b), do Regulamento Financeiro, com 
exceção da assistência técnica por 
iniciativa da Comissão, que deve ser 
executada no âmbito da gestão direta, em 
conformidade com o artigo 55.º, n.º 1, 
alínea a) do Regulamento Financeiro.

Or. en

Alteração 236
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A) É por isso recomendado que aos 
destinatários deste Fundo lhes seja 
permitido o acesso a programas de 
emprego apoiado e ou formação 
profissional, por exemplo através do 
Fundo Social Europeu, de modo a que 
lhes sejam conferidas maiores 
qualificações para o ingresso no mercado 
de trabalho e assim seja promovida 
ativamente a sua inclusão social. 

Or. pt

Alteração 237
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Proposta de regulamento
Artigo 5 – ponto 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

13-A) O Fundo deve ser utilizado para 
complementar as estratégias nacionais, 
não para substituir as responsabilidades 
das autoridades dos Estados-Membros 
para erradicar a pobreza e a exclusão 
social, nomeadamente através de 
programas a longo prazo e sustentáveis 
que têm como objetivo a reintegração 
social ao invés da atenuação imediata da 
privação alimentar e das necessidades 
materiais.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros têm de continuar a desenvolver projetos a longo prazo e sustentáveis 
para erradicar a pobreza, a privação e a exclusão social. Esta responsabilidade não pode ser 
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substituída de forma alguma pelo uso dos recursos do Fundo Europeu.

Alteração 238
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Artigo 5 – pontoº 3

Texto da Comissão Alteração

3. O apoio do Fundo deve processar-se em 
estreita cooperação entre a Comissão e os 
Estados-Membros.

3. O apoio do Fundo deve processar-se em 
estreita cooperação entre a Comissão e os 
Estados-Membros, em cooperação com as 
organizações da sociedade civil 
envolvidas.

Or. es

Alteração 239
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Proposta de regulamento
Artigo 5 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3) O apoio do Fundo deve processar-se em 
estreita cooperação entre a Comissão e os 
Estados-Membros.

3) O apoio do Fundo deve ser prestado em 
estreita cooperação entre a Comissão e os 
Estados-Membros, além das autoridades 
regionais e locais competentes e dos 
representantes da sociedade civil e das 
organizações parceiras.

Or. es

Justificação

Em consonância com o princípio da subsidiariedade que consta no artigo 5.º do Tratado da 
União Europeia.
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Alteração 240
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Proposta de regulamento
Artigo 5 – ponto 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

14-A) Os Estados-Membros e os 
organismos por eles designados devem 
constituir parcerias com empresas da 
cadeia alimentar a fim de criar programas 
que permitam às empresas reduzir o 
desperdício e cumprir os programas de 
responsabilidade empresarial e social e a 
fim de que as associações que trabalham 
com os mais carenciados da Europa 
possam ter acesso a recursos alimentares.

Or. en

Justificação

Os supermercados e as cadeias de distribuição alimentar desperdiçam muitos alimentos 
perfeitamente comestíveis, enviando-os para aterros. Tal é dispendioso para a empresa, mau 
para o ambiente e um desperdício imperdoável. Pelo contrário, as empresas devem doar os 
alimentos a associações que trabalham com as pessoas mais carenciadas da Europa. Esta 
atitude abona a favor da empresa, disponibiliza recursos valiosos para as associações e 
reduz o desperdício desnecessário.

Alteração 241
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Proposta de regulamento
Artigo 5 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4) Os Estados-Membros e os organismos 
por eles designados para esse efeito devem 
ser responsáveis pela execução dos 
programas operacionais e cumprir as 
funções que o presente regulamento prevê, 

4) Os Estados-Membros e os organismos 
por eles designados para esse efeito ou, se 
for o caso, as autoridades regionais 
competentes, devem ser responsáveis pela 
execução dos programas operacionais e 
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em conformidade com o quadro 
institucional, jurídico e financeiro do 
Estado-Membro e com o presente 
regulamento.

cumprir as funções que o presente 
regulamento prevê, em conformidade com 
o quadro institucional, jurídico e financeiro 
do Estado-Membro e com o presente 
regulamento.

Or. es

Alteração 242
Danuta Jazłowiecka

Proposta de regulamento
Artigo 5 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

6) De acordo com as responsabilidades 
respetivas, a Comissão e os 
Estados-Membros devem garantir a 
coordenação com o Fundo Social Europeu 
e com outros instrumentos e políticas da 
União.

6) De acordo com as responsabilidades 
respetivas, a Comissão e os 
Estados-Membros devem garantir a 
coordenação com o Fundo Social Europeu 
e com outros instrumentos e políticas da 
União, para evitar, entre outros aspetos, o 
duplo financiamento.

Or. pl

Alteração 243
Emer Costello

Proposta de regulamento
Artigo 5 – ponto 19

Texto da Comissão Alteração

19) A Comissão e os Estados-Membros 
devem garantir a eficácia do Fundo, em 
especial através de atividades de 
monitorização, apresentação de relatórios e 
avaliação.

19) A Comissão e os Estados-Membros 
devem garantir a eficácia do Fundo, em 
especial através de atividades de 
monitorização, apresentação de relatórios e 
avaliação e consulta estreita e regular com 
as autoridades locais e regionais e as 
organizações parceiras que aplicam as 
medidas do Fundo nas avaliações de 
impacto.
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Or. en

Alteração 244
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 5 – ponto 19

Texto da Comissão Alteração

19) A Comissão e os Estados-Membros 
devem garantir a eficácia do Fundo, em 
especial através de atividades de 
monitorização, apresentação de relatórios e 
avaliação.

19) A Comissão e os Estados-Membros 
devem garantir a eficácia do Fundo, em 
especial através de atividades de 
monitorização, apresentação de relatórios e 
avaliação e consulta estreita e regular com 
as autoridades locais e regionais e as 
organizações parceiras que aplicam as 
medidas do Fundo nas avaliações de 
impacto.

Or. en

Alteração 245
Csaba Őry, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de regulamento
Artigo 5 – ponto 20

Texto da Comissão Alteração

20) A Comissão e os Estados-Membros 
devem exercer as respetivas competências 
no que diz respeito ao Fundo com a 
preocupação de reduzir os encargos 
administrativos para os beneficiários.

20) A Comissão e os Estados-Membros 
devem exercer as respetivas competências 
no que diz respeito ao Fundo com a 
preocupação de reduzir os encargos 
administrativos para os beneficiários, 
podendo utilizar as estruturas 
administrativas do FSE.

Or. en

Alteração 246
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9) A Comissão e os Estados-Membros 
devem exercer as respetivas competências 
no que diz respeito ao Fundo com a 
preocupação de reduzir os encargos 
administrativos para os beneficiários.

9) A Comissão e os Estados-Membros 
devem garantir a eficácia do Fundo, em 
especial através de atividades de 
monitorização, apresentação de relatórios 
e avaliação. Velam também pela 
simplicidade da sua aplicação para as 
organizações parceiras e os beneficiários.

Or. fr

Alteração 247
Csaba Őry

Proposta de regulamento
Artigo 5 – ponto 21

Texto da Comissão Alteração

21) A Comissão e os Estados-Membros 
devem garantir a promoção da igualdade 
entre homens e mulheres e a integração da 
perspetiva do género nas diversas fases de 
execução do Fundo. A Comissão e os 
Estados-Membros devem tomar medidas 
adequadas para evitar qualquer 
discriminação, no acesso ao Fundo, em 
razão do sexo, raça ou origem étnica, 
religião ou crença, deficiência, idade ou 
orientação sexual.

21) A Comissão e os Estados-Membros 
devem garantir a promoção da igualdade 
entre homens e mulheres e a integração da 
perspetiva do género relativamente às 
medidas de acompanhamento do Fundo. 
A Comissão e os Estados-Membros devem 
tomar medidas adequadas para evitar 
qualquer discriminação, no acesso ao 
Fundo, em razão do sexo, raça ou origem 
étnica, religião ou crença, deficiência, 
idade ou orientação sexual.

Or. en

Alteração 248
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Proposta de regulamento
Artigo 5 – ponto 10
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Texto da Comissão Alteração

10) A Comissão e os Estados-Membros 
devem garantir a promoção da igualdade 
entre homens e mulheres e a integração da 
perspetiva do género nas diversas fases de 
execução do Fundo. A Comissão e os 
Estados-Membros devem tomar medidas 
adequadas para evitar qualquer 
discriminação, no acesso ao Fundo, em 
razão do sexo, raça ou origem étnica, 
religião ou crença, deficiência, idade ou 
orientação sexual.

10) A Comissão e os Estados-Membros 
comprometem-se a promover a igualdade 
entre homens e mulheres e a integração da 
perspetiva do género nas diversas fases de 
execução do Fundo. A Comissão e os 
Estados-Membros devem tomar medidas 
adequadas para evitar qualquer 
discriminação, no acesso ao Fundo, em 
razão do sexo, raça ou origem étnica, 
religião ou crença, deficiência, idade ou 
orientação sexual.

Or. es

Alteração 249
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Proposta de regulamento
Artigo 5 – ponto 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

10-A) A Comissão e os Estados-Membros 
devem tomar medidas adequadas para 
evitar qualquer discriminação, no acesso 
ao Fundo, em razão do sexo, raça ou 
origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual.

Or. es

Justificação

Considera-se oportuno dividir o ponto 10 em dois, uma vez que se fala de duas categorias de 
análises diferentes e convém que esta distinção fique claramente delimitada.

Alteração 250
Sari Essayah
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – ponto 11

Texto da Comissão Alteração

11) As operações financiadas pelo Fundo 
devem cumprir as disposições aplicáveis da 
legislação da União e da legislação 
nacional. O Fundo só pode ser utilizado 
para apoiar a distribuição de alimentos ou 
bens que estejam em conformidade com a 
legislação da União em matéria de 
segurança dos produtos de consumo.

11) As operações financiadas pelo Fundo 
devem cumprir as disposições aplicáveis da 
legislação da União e da legislação 
nacional. O Fundo só pode ser utilizado 
para apoiar a distribuição de alimentos que 
estejam em conformidade com a legislação 
da União em matéria de segurança 
alimentar.

Or. fi

Alteração 251
Sylvie Guillaume

Proposta de regulamento
Artigo 5 – ponto 11

Texto da Comissão Alteração

11) As operações financiadas pelo Fundo 
devem cumprir as disposições aplicáveis da 
legislação da União e da legislação 
nacional. O Fundo só pode ser utilizado 
para apoiar a distribuição de alimentos ou 
bens que estejam em conformidade com a 
legislação da União em matéria de 
segurança dos produtos de consumo.

11) As operações financiadas pelo Fundo 
devem cumprir as disposições aplicáveis da 
legislação da União e da legislação 
nacional. O Fundo só pode ser utilizado 
para apoiar a distribuição de alimentos que 
estejam em conformidade com a legislação 
da União em matéria de segurança dos 
produtos de consumo.

Or. fr

Alteração 252
Marije Cornelissen

Proposta de regulamento
Artigo 5 – ponto 22

Texto da Comissão Alteração

22) As operações financiadas pelo Fundo 22) As operações financiadas pelo Fundo 
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devem cumprir as disposições aplicáveis da 
legislação da União e da legislação 
nacional. O Fundo só pode ser utilizado 
para apoiar a distribuição de alimentos ou 
bens que estejam em conformidade com a 
legislação da União em matéria de 
segurança dos produtos de consumo.

devem cumprir as disposições aplicáveis da 
legislação da União e da legislação 
nacional. O Fundo só pode ser utilizado 
para apoiar a distribuição de alimentos ou 
bens que estejam em conformidade com a 
legislação da União em matéria de 
segurança dos produtos de consumo e que 
contribuam para uma dieta saudável.

Or. en

Alteração 253
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 5 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

12) Os Estados-Membros e os beneficiários 
devem escolher os alimentos e os bens com 
base em critérios objetivos. Os critérios de 
seleção dos alimentos, e, quando for caso 
disso dos bens, devem também ter em 
consideração aspetos climáticos e 
ambientais, em especial tendo em vista a 
redução dos desperdícios.

12) Os Estados-Membros e os beneficiários 
devem escolher os alimentos com base em 
critérios objetivos. Os critérios de seleção 
dos alimentos devem também ter em 
consideração a salubridade dos alimentos, 
bem como os aspetos climáticos e 
ambientais, em especial tendo em vista a 
redução dos desperdícios.

Or. fi

Alteração 254
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 5 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

12) Os Estados-Membros e os beneficiários 
devem escolher os alimentos e os bens com 
base em critérios objetivos. Os critérios de 
seleção dos alimentos, e, quando for caso 
disso dos bens, devem também ter em
consideração aspetos climáticos e 

12) Os Estados-Membros e os beneficiários 
devem escolher os alimentos e os bens com 
base em critérios objetivos. A seleção dos 
alimentos deve basear-se nos princípios de 
uma alimentação equilibrada e contribuir 
para a saúde e bem-estar dos destinatários 
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ambientais, em especial tendo em vista a 
redução dos desperdícios.

finais. Os critérios de seleção dos 
alimentos, e, quando for caso disso, dos 
bens, devem ter em consideração a 
proximidade dos locais de produção e 
garantir que os modos de produção 
respeitem os objetivos ambientais 
definidos pela União e sejam parte 
integrante da transição para uma 
economia hipocarbónica.

Or. fr

Alteração 255
Sylvie Guillaume

Proposta de regulamento
Artigo 5 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

12) Os Estados-Membros e os beneficiários 
devem escolher os alimentos e os bens com 
base em critérios objetivos. Os critérios de 
seleção dos alimentos, e, quando for caso 
disso dos bens, devem também ter em 
consideração aspetos climáticos e 
ambientais, em especial tendo em vista a 
redução dos desperdícios.

12) Os Estados-Membros e os beneficiários 
devem escolher os alimentos com base em 
critérios objetivos. Os critérios de seleção 
dos alimentos devem também ter em 
consideração aspetos climáticos e 
ambientais, em especial tendo em vista a 
redução dos desperdícios.

Or. fr

Alteração 256
Marije Cornelissen

Proposta de regulamento
Artigo 5 – ponto 23

Texto da Comissão Alteração

23) Os Estados-Membros e os beneficiários 
devem escolher os alimentos e os bens com 
base em critérios objetivos. Os critérios de 
seleção dos alimentos, e, quando for caso 
disso dos bens, devem também ter em 

23) Os Estados-Membros e os beneficiários 
devem escolher os alimentos de qualidade 
e os bens com base em critérios objetivos
relativos às necessidades das pessoas mais 
carenciadas. Os critérios de seleção dos 
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consideração aspetos climáticos e 
ambientais, em especial tendo em vista a 
redução dos desperdícios.

alimentos, e, quando for caso disso dos 
bens, preferencialmente de fornecedores 
locais, devem também ter em consideração 
aspetos climáticos e ambientais, em 
especial tendo em vista a redução dos 
desperdícios.

Or. en

Alteração 257
Rachida Dati

Proposta de regulamento
Artigo 5 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

12) Os Estados-Membros e os beneficiários 
devem escolher os alimentos e os bens com 
base em critérios objetivos. Os critérios de 
seleção dos alimentos, e, quando for caso 
disso dos bens, devem também ter em 
consideração aspetos climáticos e 
ambientais, em especial tendo em vista a 
redução dos desperdícios.

12) Os Estados-Membros e os beneficiários 
devem escolher os alimentos e os bens com 
base em critérios objetivos e justos que 
garantam a prioridade dada ao 
fornecimento de alimentos e bens 
essenciais. Os critérios de seleção dos 
alimentos, e, quando for caso disso, dos 
bens, devem também ter em consideração 
aspetos climáticos e ambientais, em 
especial tendo em vista a redução dos 
desperdícios.

Or. fr

Justificação

O fornecimento de alimentos e de bens essenciais deve ser prioritário em detrimento de 
outras ações, para garantir que os cerca de 43 milhões de europeus que não conseguem 
alimentar-se adequadamente possam, pelo menos, ter acesso ao mínimo vital.

Alteração 258
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 5 – ponto 12
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Texto da Comissão Alteração

12) Os Estados-Membros e os beneficiários 
devem escolher os alimentos e os bens com 
base em critérios objetivos. Os critérios de 
seleção dos alimentos, e, quando for caso 
disso dos bens, devem também ter em 
consideração aspetos climáticos e 
ambientais, em especial tendo em vista a 
redução dos desperdícios.

12) Os Estados-Membros e os beneficiários 
devem escolher os alimentos e os bens com 
base em critérios objetivos. Os critérios de 
seleção dos alimentos, e, se for caso disso,
dos bens, devem também ter em 
consideração aspetos climáticos e 
ambientais, em especial tendo em vista a 
redução dos desperdícios em cada etapa da 
cadeia de distribuição.

Or. fr

Alteração 259
Csaba Őry

Proposta de regulamento
Artigo 5 – ponto 23

Texto da Comissão Alteração

23) Os Estados-Membros e os beneficiários 
devem escolher os alimentos e os bens com 
base em critérios objetivos. Os critérios de 
seleção dos alimentos, e, quando for caso 
disso dos bens, devem também ter em 
consideração aspetos climáticos e 
ambientais, em especial tendo em vista a 
redução dos desperdícios.

23) Os Estados-Membros e os beneficiários 
devem escolher os alimentos e os bens com 
base em critérios objetivos. Os critérios de 
seleção dos alimentos, e, quando for caso 
disso dos bens, podem também ter em 
consideração aspetos climáticos e 
ambientais, em especial tendo em vista a 
redução dos desperdícios.

Or. en

Alteração 260
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 12

Texto da Comissão Alteração

12) Os Estados-Membros e os beneficiários 
devem escolher os alimentos e os bens com 

12) Os Estados-Membros e os beneficiários 
devem escolher os alimentos e os bens com 
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base em critérios objetivos. Os critérios de 
seleção dos alimentos, e, quando for caso 
disso dos bens, devem também ter em 
consideração aspetos climáticos e 
ambientais, em especial tendo em vista a 
redução dos desperdícios.

base em critérios objetivos. Os critérios de 
seleção dos alimentos dão prioridade aos
produtos de origem europeia. Os critérios 
de seleção dos alimentos são definidos de 
modo a contribuir para uma alimentação 
saudável e equilibrada dos beneficiários 
finais. Os critérios de seleção dos 
alimentos, e, quando for caso disso, dos 
bens, devem também ter em consideração 
aspetos climáticos e ambientais, em 
especial tendo em vista a redução dos 
desperdícios.

Or. fr

Alteração 261
Sergio Gutiérrez Prieto

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 a luta contra o 
desperdício de alimentos em todas as fases 
da cadeia de distribuição, incluindo no 
contexto da distribuição de alimentos.

Or. es

Alteração 262
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

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

Texto da Comissão Alteração

12-A) A Comissão, os Estados-Membros, 
as autoridades regionais competentes e as 
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organizações parceiras devem contribuir 
para a luta contra o desperdício de 
alimentos em todas as fases da cadeia de 
distribuição.

Or. es

Justificação

Em consonância com o princípio da subsidiariedade que consta no artigo 5.º do Tratado da 
União Europeia.

Alteração 263
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Texto da Comissão Alteração

12-A) A Comissão e os Estados-Membros 
devem garantir que o apoio a esta ajuda
respeita a dignidade das pessoas mais 
carenciadas;

Or. fr

Alteração 264
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

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

Texto da Comissão Alteração

12-B) Em todos os casos, a Comissão e os 
Estados-Membros devem garantir que os 
alimentos distribuídos estão em 
conformidade com as normas sanitárias e, 
em termos mais gerais, contribuem para a 
boa saúde das pessoas visadas;
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Or. fr

Alteração 265
Frédéric Daerden

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, pelo menos,
a 2 500 000 000 euros, em conformidade 
com a repartição anual indicada no anexo 
II.

Or. fr

Alteração 266
Sylvie Guillaume

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, não podem ser 
inferiores a 2 500 000 000 euros, em 
conformidade com a repartição anual 
indicada no anexo II.

Or. fr

Alteração 267
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marielle de 
Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa 
i Balcells, Liam Aylward
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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. en

Justificação

O presente Fundo representa um montante simbólico. Enquanto a UE permanecer em crise, é 
impensável disponibilizar menos financiamento aos mais carenciados da Europa do que no 
regime anterior. É importante pedir este montante para o início do próximo QFP. Se a 
situação social melhorar e deixar de existir a necessidade deste Fundo, a cláusula de revisão 
incluída no QFP permite a sua redução.

Alteração 268
Frédéric Daerden

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

Alteração 269
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
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Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

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 não responde de forma satisfatória às necessidades de 
apoio aos mais desfavorecidos e representa uma redução substancial em relação ao período 
atual para um campo de ação alargado. E, tendo em conta o aumento do nível de pobreza na 
UE, o montante anual previsto para o Fundo deve ser de, pelo menos, 500 000 000 euros por 
ano, para o período de 2014 a 2020.

Alteração 270
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Younous Omarjee

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, no mínimo,
a 5 000 000 000 euros, em conformidade 
com a repartição anual indicada no anexo 
II.

Or. fr
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Alteração 271
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Esses recursos devem ser 
aumentados para garantir a suficiência 
do fundo para a concretização dos seus 
objetivos e fins no âmbito do quadro 
financeiro plurianual 2014-2020.

Or. es

Alteração 272
Marije Cornelissen

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parte introdutória

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 
Eurostat:

3. A Comissão adotará uma decisão, por 
meio de atos de execução, relativamente à 
repartição anual dos recursos globais por 
Estado-Membro entre Estados-Membros 
que solicitaram a participação, 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, tendo por base os indicadores mais 
recentes estabelecidos pelo Eurostat sobre:

Or. en

Alteração 273
Csaba Őry, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parte introdutória
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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 
Eurostat:

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 as 
regras do FSE e 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 Eurostat:

Or. en

Alteração 274
Marije Cornelissen

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão, ao adotar a sua decisão, 
terá em conta o grau de dependência das 
pessoas mais carenciadas dos programas 
da União de distribuição de alimentos às 
pessoas mais carenciadas, como 
consequência da participação dos 
Estados-Membros em programas regidos 
pelos Regulamentos (CE) n.º 1290/2005 e 
(CE) n.º 1234/2007 do Conselho, ou pelo 
Regulamento (UE) n.º 121/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

Or. en

Alteração 275
Minodora Cliveti

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) População em situação de privação 
material grave;

a) População em situação de privação 
material grave, enquanto percentagem de 
toda a população, incluindo indicadores 
baseados no género;

Or. en

Alteração 276
Marije Cornelissen

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

Texto da Comissão Alteração

a) População em situação de privação 
material grave;

a) População em situação de privação 
material grave, enquanto percentagem da 
população total;

Or. en

Alteração 277
Marian Harkin

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

Texto da Comissão Alteração

a) População em situação de privação 
material grave;

a) População em situação de privação 
material grave, enquanto percentagem da 
população total;

Or. en

Alteração 278
Sergio Gutiérrez Prieto
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

3 a) População em situação de privação 
material grave;

3 a) População que vive abaixo do limiar 
de pobreza relativa;

Or. es

Alteração 279
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

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

Texto da Comissão Alteração

a) População em situação de privação 
material grave;

a) População em situação de pobreza 
alimentar;

Or. fr

Alteração 280
Frédéric Daerden

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

Texto da Comissão Alteração

a-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;

Or. fr

Justificação

O limiar de pobreza relativa é um critério de definição da pobreza na Estratégia Europa 
2020.
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Alteração 281
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

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

Texto da Comissão Alteração

a-A) População em situação de privação 
material aguda;

Or. fr

Alteração 282
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es

Alteração 283
Marije Cornelissen

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

b) Mudança recente na população que 
vive em agregados com muito baixa 
intensidade de trabalho.

Or. en
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Alteração 284
Inês Cristina Zuber

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) População em risco de pobreza.

Or. pt

Alteração 285
Danuta Jazłowiecka

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) O número de pessoas em risco de 
pobreza, incluindo o número de crianças 
em risco de pobreza, tendo em 
consideração transferências sociais.

Or. pl

Justificação

O índice de risco de pobreza, tendo em consideração transferências sociais, constitui a 
melhor medida para ilustrar os problemas de cada Estado-Membro e refere-se diretamente 
aos beneficiários do apoio do programa. Para além disso, um conjunto de três índices 
relativos à pobreza estará em conformidade com os índices adotados no âmbito da estratégia 
Europa 2020.

Alteração 286
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) A taxa de risco de pobreza no seio de 
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cada Estado-Membro;

Or. fr

Alteração 287
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) O número de pessoas em risco de 
pobreza após as transferências sociais.

Or. pl

Alteração 288
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. fr

Alteração 289
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. O correspondente a 0,35% dos recursos 
globais será canalizado para ações de 
assistência técnica por iniciativa da 
Comissão.

Suprimido

Or. nl

Alteração 290
Csaba Őry

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O correspondente a 0,35% dos recursos 
globais será canalizado para ações de 
assistência técnica por iniciativa da 
Comissão.

4. O correspondente a 0,25% dos recursos 
globais será canalizado para ações de 
assistência técnica por iniciativa da 
Comissão.

Or. en

Alteração 291
Milan Cabrnoch

Proposta de regulamento
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

 [...] Suprimido

Or. en

Alteração 292
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. [...] Suprimido

Or. fr

Justificação

Esta alteração visa reduzir a burocracia ligada à elaboração do programa operacional e 
garantir, desta forma, uma solicitação simples, rápida e eficaz do presente Fundo por parte 
dos Estados-Membros e das organizações parceiras.

Alteração 293
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. 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:
a) A indicação do ou dos tipos de privação 
material e alimentar a considerar no 
âmbito do programa operacional;
b) Uma descrição do ou dos dispositivos 
nacionais correspondentes para cada tipo 
de privação considerado;
c) Um plano de financiamento 
compreendendo dois quadros:
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;
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ii) Um quadro que especifique, para a 
totalidade do período de programação, a 
dotação financeira total do apoio do 
programa operacional por tipo de 
privação material considerado, bem como 
as correspondentes medidas de 
acompanhamento.
d) As autoridades competentes, as 
organizações parceiras e os organismos 
intermediários que distribuem direta ou 
indiretamente os alimentos e bens devem 
eles próprios empreender atividades que 
complementem a assistência material 
dispensada, com vista à inclusão social 
das pessoas mais carenciadas, sejam estas 
atividades apoiadas ou não pelo Fundo.

Or. fr

Justificação

Esta alteração visa reduzir a burocracia ligada à elaboração do programa operacional e 
garantir, desta forma, uma solicitação simples, rápida e eficaz do presente Fundo por parte 
dos Estados-Membros e das organizações parceiras.

Alteração 294
Inês Cristina Zuber

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 pode 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:

Or. pt

Alteração 295
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort
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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, em estreita 
cooperação com as organizações 
parceiras, 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:

Or. fr

Alteração 296
Sylvie Guillaume

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 dois 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:

Or. fr

Alteração 297
Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Cada Estado-Membro deve apresentar à Cada Estado-Membro que deseje 
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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:

candidatar-se ao 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:

Or. en

Alteração 298
Marije Cornelissen

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 solicite a 
utilização de um ou de todos os objetivos 
do 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:

Or. en

Alteração 299
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 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 

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

Or. nl

Alteração 300
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

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 preparado em 
cooperação com as autoridades locais e as 
organizações que lutam contra a pobreza 
ou a exclusão social, nomeadamente os 
antigos beneficiários do programa de 
distribuição alimentar. Este programa 
operacional abrange o período 
compreendido entre 1 de janeiro de 2014 e 
31 de dezembro de 2020 e compreende o 
seguinte:

Or. fr

Alteração 301
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os programas operacionais devem incluir 
uma descrição das medidas concretas e 
dos fundos atribuídos para cumprir os 
princípios estabelecidos no artigo 5.º. 

Or. es
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Justificação

Considera-se oportuno especificar, como conteúdo do programa operacional, as medidas e 
os fundos atribuídos para cumprir os princípios que regem o funcionamento deste fundo.

Alteração 302
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A indicação do(s) tipo(s) de privação 
material a considerar no âmbito do 
programa operacional e uma justificação 
dessa seleção, e uma descrição, para cada 
tipo de privação material considerado, das 
principais características e dos objetivos da 
distribuição de alimentos ou bens, bem 
como das medidas de acompanhamento 
previstas, tendo em conta os resultados da 
avaliação ex ante realizada em 
conformidade com o artigo 14.º;

a) A indicação do(s) tipo(s) de privação 
material a considerar no âmbito do 
programa operacional e uma justificação 
dessa seleção, e uma descrição, para cada 
tipo de privação material considerado, das 
principais características e dos objetivos da 
distribuição de alimentos, bem como das 
medidas de acompanhamento previstas, 
tendo em conta os resultados da avaliação 
ex ante realizada em conformidade com o 
artigo 14.º;

Or. fi

Alteração 303
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A indicação do(s) tipo(s) de privação 
material a considerar no âmbito do 
programa operacional e uma justificação
dessa seleção, e uma descrição, para cada 
tipo de privação material considerado, das 
principais características e dos objetivos da 
distribuição de alimentos ou bens, bem 
como das medidas de acompanhamento 
previstas, tendo em conta os resultados da 

a) A indicação do(s) tipo(s) de privação 
material a considerar no âmbito do 
programa operacional e os objetivos dessa 
seleção, e uma descrição, para cada tipo de 
privação material considerado, das 
principais características e dos objetivos da 
distribuição de alimentos ou bens, bem 
como das medidas de acompanhamento 
previstas, tendo em conta os resultados da 
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avaliação ex-ante realizada em 
conformidade com o artigo 14.º;

avaliação ex-ante realizada em 
conformidade com o artigo 14.º; 

Or. fr

Alteração 304
Sylvie Guillaume

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A indicação do(s) tipo(s) de privação 
material a considerar no âmbito do 
programa operacional e uma justificação 
dessa seleção, e uma descrição, para cada 
tipo de privação material considerado, das 
principais características e dos objetivos da 
distribuição de alimentos ou bens, bem 
como das medidas de acompanhamento 
previstas, tendo em conta os resultados da 
avaliação ex-ante realizada em 
conformidade com o artigo 14.º;

a) A indicação do(s) tipo(s) de privação 
material a considerar no âmbito do 
programa operacional e uma justificação 
dessa seleção, e uma descrição, para cada 
tipo de privação material considerado, das 
principais características e dos objetivos da 
distribuição de alimentos, bem como das 
medidas de acompanhamento previstas, 
tendo em conta os resultados da avaliação 
ex-ante realizada em conformidade com o 
artigo 14.º;

Or. fr

Alteração 305
Marije Cornelissen

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A indicação do(s) tipo(s) de privação 
material a considerar no âmbito do 
programa operacional e uma justificação 
dessa seleção, e uma descrição, para cada 
tipo de privação material considerado, das 
principais características e dos objetivos da 
distribuição de alimentos ou bens, bem 
como das medidas de acompanhamento 
previstas, tendo em conta os resultados da 

a) A indicação do(s) tipo(s) de privação 
material a considerar no âmbito do 
programa operacional e uma justificação 
dessa seleção, e uma descrição, para cada 
tipo de privação material considerado, das 
principais características e dos objetivos da 
distribuição de alimentos ou bens de 
qualidade, bem como das medidas de 
acompanhamento e/ou das medidas para 
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avaliação ex ante realizada em 
conformidade com o artigo 14.º;

desenvolver ou reforçar as cadeias de 
abastecimento alimentar locais e 
regionais previstas, tendo em conta os 
resultados da avaliação ex ante realizada 
em conformidade com o artigo 14.º;

Or. en

Alteração 306
Rachida Dati

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A indicação do(s) tipo(s) de privação 
material a considerar no âmbito do 
programa operacional e uma justificação 
dessa seleção, e uma descrição, para cada 
tipo de privação material considerado, das 
principais características e dos objetivos da 
distribuição de alimentos ou bens, bem 
como das medidas de acompanhamento 
previstas, tendo em conta os resultados da 
avaliação ex-ante realizada em 
conformidade com o artigo 14.º;

a) A indicação do(s) tipo(s) de privação 
material a considerar no âmbito do 
programa operacional e uma justificação 
dessa seleção, e uma descrição, para cada 
tipo de privação material considerado, das 
principais características e dos objetivos da 
distribuição de alimentos ou bens, bem 
como, eventualmente, das medidas de 
acompanhamento previstas, tendo em conta 
os resultados da avaliação ex-ante realizada 
em conformidade com o artigo 14.º;

Or. fr

Justificação

O fornecimento de alimentos e de bens essenciais deve ser prioritário em detrimento de 
outras ações, para garantir que os cerca de 43 milhões de europeus que não conseguem 
alimentar-se adequadamente possam, pelo menos, ter acesso ao mínimo vital.

Alteração 307
Csaba Őry, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) A indicação do(s) tipo(s) de privação 
material a considerar no âmbito do 
programa operacional e uma justificação 
dessa seleção, e uma descrição, para cada 
tipo de privação material considerado, das 
principais características e dos objetivos da 
distribuição de alimentos ou bens, bem 
como das medidas de acompanhamento 
previstas, tendo em conta os resultados da 
avaliação ex ante realizada em 
conformidade com o artigo 14.º;

a) A indicação do(s) tipo(s) de privação 
material a considerar no âmbito do 
programa operacional e uma justificação 
dessa seleção, e uma descrição, para cada 
tipo de privação material considerado, das 
principais características e dos objetivos da 
distribuição de alimentos ou bens, bem 
como das medidas de acompanhamento 
para a erradicação da exclusão social
previstas, tendo em conta os resultados da 
avaliação ex ante realizada em 
conformidade com o artigo 14.º;

Or. en

Alteração 308
Marije Cornelissen

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Uma estratégia que indique a forma 
como as medidas de assistência apoiam o 
desenvolvimento ou o reforço das cadeias 
locais e regionais de abastecimento 
alimentar, em prol dos mais carenciados;

Or. en

Alteração 309
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Uma proposta que indique a forma 
como o Fundo pode utilizar as cadeias de 
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abastecimento alimentar locais;

Or. en

Alteração 310
Marije Cornelissen

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-B) Uma estratégia que indique a forma 
como o programa utilizará os alimentos 
que de outra forma seriam desperdiçados;

Or. en

Alteração 311
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Uma descrição do(s) correspondente(s) 
dispositivos nacionais para cada tipo de 
privação material considerado;

Suprimido

Or. fi

Alteração 312
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Uma descrição do mecanismo que 
estabelece os critérios de elegibilidade das 

Suprimido
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pessoas mais carenciadas, a diferenciar se 
necessário por tipo de privação 
considerado;

Or. fi

Alteração 313
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Uma descrição do mecanismo que 
estabelece os critérios de elegibilidade das 
pessoas mais carenciadas, a diferenciar se 
necessário por tipo de privação 
considerado;

Suprimido

Or. fr

Alteração 314
Sylvie Guillaume

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Uma descrição do mecanismo que 
estabelece os critérios de elegibilidade das 
pessoas mais carenciadas, a diferenciar se 
necessário por tipo de privação 
considerado;

c) Uma descrição do mecanismo que 
estabelece os critérios de elegibilidade das 
pessoas carenciadas;

Or. fr

Alteração 315
Sari Essayah
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Os critérios de seleção das operações e 
uma descrição do mecanismo de seleção, 
a diferenciar se necessário por tipo de 
privação material considerado;

Suprimido

Or. fi

Alteração 316
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Os critérios de seleção das organizações 
parceiras, a diferenciar se necessário por 
tipo de privação material considerado;

e) Os critérios de seleção das organizações 
parceiras;

Or. fi

Alteração 317
Marije Cornelissen

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Uma descrição das medidas de execução 
do programa operacional que identifique a 
autoridade de gestão, a autoridade de 
certificação e, se for o caso, a autoridade 
de auditoria e o organismo a quem a 
Comissão fará os pagamentos, assim como 
uma descrição do procedimento de 
monitorização;

g) Uma descrição das medidas de execução 
do programa operacional que contenha a 
confirmação de que a autoridade de 
gestão, a autoridade de certificação e, se 
for o caso, a autoridade de auditoria dos 
Fundos EIE são responsáveis e que 
identifique o organismo a quem a 
Comissão fará os pagamentos, assim como 
uma descrição do procedimento de 
monitorização;



AM\928565PT.doc 127/152 PE506.141v01-00

PT

Or. en

Alteração 318
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea j) – subalínea 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;

Or. fr

Alteração 319
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea j) – subalínea 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;

Or. es

Alteração 320
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea j) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) Um quadro que especifique, para a 
totalidade do período de programação, a 

ii) Um quadro que especifique, para a 
totalidade do período de programação, a 
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dotação financeira total do apoio do 
programa operacional por tipo de 
privação material considerado, bem como 
as correspondentes medidas de 
acompanhamento.

dotação financeira total do apoio, bem 
como as correspondentes medidas de 
acompanhamento.

Or. fi

Alteração 321
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As organizações parceiras referidas na 
alínea e) que distribuem diretamente os 
alimentos e bens devem elas próprias 
empreender atividades que complementem 
a assistência material dispensada, com 
vista à inclusão social das pessoas mais 
carenciadas, sejam estas atividades 
apoiadas ou não pelo Fundo.

As organizações parceiras referidas na 
alínea e) que distribuem diretamente os 
alimentos devem elas próprias empreender 
atividades que complementem a ajuda 
alimentar dispensada, com vista à inclusão 
social das pessoas mais carenciadas, sejam 
estas atividades apoiadas ou não pelo 
Fundo.

Or. fi

Alteração 322
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As organizações parceiras referidas na 
alínea e) que distribuem diretamente os 
alimentos e bens devem elas próprias 
empreender atividades que complementem 
a assistência material dispensada, com 
vista à inclusão social das pessoas mais 
carenciadas, sejam estas atividades 
apoiadas ou não pelo Fundo.

As organizações parceiras referidas na 
alínea e) que distribuem diretamente os 
alimentos e/ou bens podem elas próprias 
empreender atividades que complementem 
a assistência material dispensada, com 
vista à inclusão social das pessoas mais 
carenciadas, sejam estas atividades 
apoiadas ou não pelo Fundo.
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Or. fr

Alteração 323
Sylvie Guillaume

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As organizações parceiras referidas na 
alínea e) que distribuem diretamente os 
alimentos e bens devem elas próprias 
empreender atividades que complementem 
a assistência material dispensada, com 
vista à inclusão social das pessoas mais
carenciadas, sejam estas atividades 
apoiadas ou não pelo Fundo.

As organizações parceiras referidas na 
alínea e) que distribuem diretamente os 
alimentos podem elas próprias, ou em 
colaboração com outras organizações, 
empreender atividades que complementem 
a assistência material dispensada, com 
vista à inclusão social das pessoas 
carenciadas.

Or. fr

Alteração 324
Rachida Dati

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As organizações parceiras referidas na 
alínea e) que distribuem diretamente os 
alimentos e bens devem elas próprias 
empreender atividades que complementem 
a assistência material dispensada, com 
vista à inclusão social das pessoas mais 
carenciadas, sejam estas atividades 
apoiadas ou não pelo Fundo.

As organizações parceiras referidas na 
alínea e) que distribuem diretamente os 
alimentos e bens podem elas próprias, se 
possuírem os meios necessários para 
garantir esta missão, empreender 
atividades que complementem a assistência 
material dispensada, com vista à inclusão 
social das pessoas mais carenciadas, sejam 
estas atividades apoiadas ou não pelo 
Fundo.

Or. fr
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Justificação

O fornecimento de alimentos e de bens essenciais deve ser prioritário em detrimento de 
outras ações, para garantir que os cerca de 43 milhões de europeus que não conseguem 
alimentar-se adequadamente possam, pelo menos, ter acesso ao mínimo vital. Não devem ser 
impostas às organizações encarregadas da distribuição de alimentos obrigações demasiado 
pesadas que poderiam desanimá-las ou tornar a sua missão demasiado difícil.

Alteração 325
Marije Cornelissen

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os programas operacionais devem ser 
elaborados pelos Estados-Membros ou por 
qualquer autoridade por estes designada, 
em cooperação com as autoridades 
regionais e locais competentes ou outras 
autoridades públicas, bem como 
representantes da sociedade civil e 
entidades que promovem a igualdade e a 
não discriminação.

2. Os programas operacionais devem ser 
elaborados pelos Estados-Membros ou por 
qualquer autoridade de um Fundo EIE por 
estes designada, em cooperação com as 
autoridades regionais e locais competentes 
ou outras autoridades públicas, bem como 
representantes da sociedade civil e 
entidades que promovem a igualdade e a 
não discriminação. Os Estados-Membros 
devem garantir que os programas 
operacionais estão estreitamente 
associados às políticas nacionais de 
inclusão social e às medidas de combate à 
crescente feminização da pobreza.

Or. en

Alteração 326
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os programas operacionais podem 
ter âmbito regional nos Estados-Membros 
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em que as autoridades regionais 
detenham competências sobre inclusão 
social e luta contra a pobreza.

Or. es

Justificação

Dicha petición se ajusta al principio de subsidiariedad del artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea por el cual los objetivos de las acciones y cargas competenciales deben ajustarse a 
los niveles más cercanos a la ciudadanía.Teniendo en cuenta se tiene que garantizar la 
coordinación de dicho Fondo con el Fondo Social Europeo (FSE) y que algunas regiones, 
como es el caso de Catalunya, disponen de un programa operativo regional para el FSE, 
sería conveniente seguir el mismo esquema de funcionamiento, para facilitar así una mayor 
coordinación de las medidas incluidas en los programas operativos de ambos fondos.

Alteração 327
Sylvie Guillaume

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode formular observações 
no prazo de três meses a contar da data da 
apresentação do programa operacional. Os 
Estados-Membros devem fornecer à 
Comissão todas as informações adicionais 
necessárias e, se for caso disso, proceder à 
revisão do programa operacional proposto.

2. A Comissão pode formular observações 
no prazo de dois meses a contar da data da 
apresentação do programa operacional. Os 
Estados-Membros devem fornecer à 
Comissão todas as informações adicionais 
necessárias e, se for caso disso, proceder à 
revisão do programa operacional proposto.

Or. fr

Alteração 328
Sylvie Guillaume

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Desde que as eventuais observações 
feitas pela Comissão em conformidade 

3. Desde que as eventuais observações 
feitas pela Comissão em conformidade 
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com o n.º 2 tiverem sido tidas em conta de 
forma satisfatória, a Comissão deve 
aprovar o programa operacional, através de 
um ato de execução, no prazo de seis
meses após a sua apresentação formal pelo 
Estado-Membro, mas não antes de 1 de 
janeiro de 2014.

com o n.º 2 tiverem sido tidas em conta de 
forma satisfatória, a Comissão deve 
aprovar o programa operacional, através de 
um ato de execução, no prazo de quatro
meses após a sua apresentação formal pelo 
Estado-Membro, mas não antes de 1 de 
janeiro de 2014.

Or. fr

Alteração 329
Sylvie Guillaume

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão deve aprovar o pedido de 
alteração do programa operacional, através 
de um ato de execução, no prazo de cinco
meses após a sua apresentação formal pelo 
Estado-Membro, desde que as eventuais 
observações por ela formuladas tenham 
sido tidas em conta de forma satisfatória.

3. A Comissão deve aprovar o pedido de 
alteração do programa operacional, através 
de um ato de execução, no prazo de quatro
meses após a sua apresentação formal pelo 
Estado-Membro, desde que as eventuais 
observações por ela formuladas tenham 
sido tidas em conta de forma satisfatória.

Or. fr

Alteração 330
Milan Cabrnoch

Proposta de regulamento
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7-A
7-A. O Fundo de Auxílio Europeu às
Pessoas mais Carenciadas não será gerido 
e executado como um fundo independente 
(com estruturas adicionais), mas fará 
parte do Quadro Estratégico Comum do 
FSE de programação de fundos para 
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2014-2020.

Or. en

Alteração 331
Sylvie Guillaume

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão dirigirá uma plataforma a 
nível da UE para facilitar o intercâmbio de 
experiências, reforço de capacidades e 
criação de redes, assim como a divulgação 
de resultados na área da assistência não 
financeira às pessoas mais carenciadas.

1. A Comissão dirigirá uma plataforma a 
nível da UE para facilitar o intercâmbio de 
experiências, reforço de capacidades e 
criação de redes, assim como a divulgação 
de resultados na área da assistência não 
financeira às pessoas carenciadas.

Or. fr

Alteração 332
Marije Cornelissen

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão dirigirá uma plataforma a 
nível da UE para facilitar o intercâmbio de 
experiências, reforço de capacidades e 
criação de redes, assim como a divulgação 
de resultados na área da assistência não 
financeira às pessoas mais carenciadas.

1. A Comissão dirigirá uma plataforma a 
nível da UE para facilitar o intercâmbio de 
experiências, reforço de capacidades, 
criação de redes e inovação, assim como a 
divulgação de resultados na área da 
assistência não financeira às pessoas mais 
carenciadas, também com organizações de 
auxílio às pessoas mais carenciadas que 
não utilizam o Fundo e/ou outro 
financiamento público.

Or. en
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Alteração 333
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão dirigirá uma plataforma a 
nível da UE para facilitar o intercâmbio de 
experiências, reforço de capacidades e 
criação de redes, assim como a divulgação 
de resultados na área da assistência não 
financeira às pessoas mais carenciadas.

1. A Comissão dirigirá uma plataforma a 
nível da UE para facilitar o intercâmbio de 
experiências e de conhecimentos, reforço 
de capacidades e criação de redes, 
implantação de redes de distribuição em 
todo o território europeu e, em particular, 
nas zonas afetadas pelas mais altas taxas 
de pobreza e de exclusão em cada 
Estado-Membro, implantação de 
atividades transnacionais e 
transfronteiras, assim como a divulgação 
de resultados pertinentes e inovadores na 
área da distribuição de alimentos e de bens 
às pessoas mais carenciadas.

A Comissão integra e associa, nesta 
plataforma, as organizações que 
representam as organizações parceiras a 
nível da União, bem como as 
organizações parceiras e os voluntários a 
nível de cada Estado-Membro.
A Comissão cria e gere um sítio Web 
público especialmente dedicado a esta 
plataforma. Esse sítio apresenta, 
nomeadamente, as diferentes 
organizações parceiras, as respetivas 
ações e implantações em todo o território 
europeu, incluindo nas regiões 
ultraperiféricas. O sítio apresenta também 
todos os documentos e as informações 
associadas à animação e ao trabalho da 
plataforma.

Or. fr

Alteração 334
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
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Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A plataforma deve incluir o incentivo 
ao intercâmbio entre quem trabalha na 
atenuação imediata da privação material 
e organizações que trabalham na 
reintegração social a longo prazo e 
sustentável, bem como o incentivo à 
procura de ligações que possam ser 
desenvolvidas entre estes objetivos 
diferentes.

Or. en

Justificação

O fornecimento de abastecimento alimentar de emergência é muito diferente do trabalho 
realizado por organizações que trabalham para a erradicação da pobreza a longo prazo que, 
muitas vezes, requer formação e/ou qualificações especiais. No entanto, pode haver formas 
para que diferentes organizações com diferentes papéis possam aumentar o seu impacto 
através de um trabalho conjunto e a Comissão deve permitir esses intercâmbios.

Alteração 335
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O financiamento de atividades 
transfronteiras com a participação de 
organizações parceiras deve estar 
excluído do orçamento destinado ao apoio 
direto às pessoas mais carenciadas.

Or. pl
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Alteração 336
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve ainda consultar, pelo 
menos uma vez por ano, as entidades que 
representam as organizações parceiras ao 
nível da União sobre a execução do apoio 
do Fundo.

2. A Comissão deve ainda consultar, pelo 
menos uma vez por ano, as organizações 
parceiras sobre a execução do apoio do 
Fundo.

Or. fr

Alteração 337
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve ainda consultar, pelo 
menos uma vez por ano, as entidades que 
representam as organizações parceiras ao 
nível da União sobre a execução do apoio 
do Fundo.

2. A Comissão deve ainda consultar, pelo 
menos uma vez por ano, as entidades que 
representam as organizações parceiras ao 
nível da União e as principais 
organizações parceiras a nível de cada 
Estado-Membro sobre a execução e a 
facilidade de execução do apoio do Fundo. 
A Comissão apresenta o balanço e os 
resultados desta consulta no sítio Web 
dedicado à plataforma.

Or. fr

Alteração 338
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros podem 
constituir um comité de acompanhamento 
para assegurar uma implementação eficaz 
do seu Programa Operacional.

Or. pl

Alteração 339
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. fr

Alteração 340
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A partir de 2015 e até 2022, os Estados-
Membros devem apresentar à Comissão, 
até 30 de junho de cada ano, um relatório 
anual sobre a execução do programa 
operacional no decurso do exercício 
financeiro anterior.

1. A partir de 2015 e até 2022, os Estados-
Membros devem apresentar à Comissão, 
ao Parlamento e ao Conselho, até 30 de 
junho de cada ano, um relatório anual 
sobre a execução do programa operacional 
no decurso do exercício financeiro anterior.

Or. es

Alteração 341
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier
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Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A partir de 2015 e até 2022, os 
Estados-Membros devem apresentar à 
Comissão, até 30 de junho de cada ano, um 
relatório anual sobre a execução do 
programa operacional no decurso do 
exercício financeiro anterior.

1. A partir de 2015 e até 2022, os 
Estados-Membros devem apresentar à 
Comissão, até 30 de junho de cada ano, um 
relatório anual sobre a execução do 
programa operacional no decurso do 
exercício financeiro anterior. A Comissão 
apresenta, todos os anos, uma síntese 
destes relatórios ao Parlamento Europeu.

Or. fr

Alteração 342
Marije Cornelissen

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem elaborar o 
relatório anual de execução de acordo com 
o modelo adotado pela Comissão, 
incluindo a lista de indicadores comuns de 
recursos e de resultados.

2. Os Estados-Membros devem elaborar o 
relatório anual de execução de acordo com 
o modelo adotado pela Comissão, 
incluindo a lista de indicadores comuns de 
recursos e de resultados.

Devem constar dos indicadores:
a) Modificações recentes das despesas no 
domínio da política social relativa a 
graves privações materiais, em termos 
absolutos, em relação ao PIB e em 
relação ao volume total das despesas 
públicas;
b) Modificações recentes da legislação no 
domínio da política social relativa ao 
acesso ao financiamento por parte dos 
beneficiários e outras organizações que 
lidam com graves privações materiais.

Or. en
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Alteração 343
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem apresentar um 
relatório final sobre a execução do 
programa operacional até 30 de setembro 
de 2023.

Os Estados-Membros devem apresentar à 
Comissão, ao Parlamento e ao Conselho
um relatório final sobre a execução do 
programa operacional até 30 de setembro 
de 2023.

Or. es

Alteração 344
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Nos relatórios devem ser incluídos 
indicadores baseados no género que 
forneçam informações sobre a situação de 
homens e mulheres. Os indicadores 
devem registar e tratar as informações 
discriminadas por sexos.

Or. es

Justificação

Os indicadores baseados no género fornecem informações sobre a participação, a situação 
de partida e o impacto das diferentes intervenções na vida de homens e mulheres.  Estas 
informações permitirão conhecer a situação de partida, com as particularidades que possam 
existir (famílias monoparentais, diferença salarial…) e, se for necessário, adaptar os 
programas operacionais às necessidades mais prementes da população e às específicas de 
mulheres e homens.
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Alteração 345
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º-A
Relatório sobre a execução

A partir de 2015 e até 2022, os 
Estados-Membros devem apresentar à 
Comissão, até 30 de junho de cada ano, 
um relatório anual sobre a execução do 
programa operacional no decurso do 
exercício financeiro anterior.
A Comissão deve analisar o relatório 
anual de execução e comunicar as suas 
observações aos Estados-Membros no 
prazo de dois meses a contar da receção 
do relatório anual.
Se a Comissão não comunicar quaisquer 
observações no prazo fixado, o relatório 
deve ser considerado aceite.
A Comissão deve adotar o modelo de 
relatório anual de execução e a lista de 
indicadores comuns, bem como o modelo 
de relatório final de execução através de 
um ato de execução. Esse ato de execução 
é aprovado pelo procedimento consultivo 
a que se refere o artigo 60.º, n.º 2.
A Comissão pode dirigir observações a 
um Estado-Membro sobre a execução do 
programa operacional.

Or. fr

Justificação

Esta alteração visa reduzir a burocracia ligada à realização do programa operacional e 
garantir, desta forma, uma utilização simples, rápida e eficaz do presente Fundo por parte 
dos Estados-Membros e das organizações parceiras.
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Alteração 346
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Sylvie Goulard, Nathalie Griesbeck, Robert 
Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 12 – título

Texto da Comissão Alteração

Reunião bilateral de análise Reunião tripartida de análise

Or. fr

Alteração 347
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Sylvie Goulard, Nathalie Griesbeck, Robert 
Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão e cada Estado-Membro 
devem reunir uma vez por ano de 2014 até 
2022, salvo se decidirem de outra forma, 
para analisar os progressos na execução do 
programa operacional, tendo em conta o 
relatório anual de execução e as 
observações da Comissão referidas no 
artigo 11.º, n.º 7, se as houver.

1. A Comissão e cada Estado-Membro e 
respetivas organizações parceiras 
nacionais devem reunir uma vez por ano 
de 2014 até 2022, salvo se decidirem de 
outra forma, para analisar os progressos na 
execução do programa operacional, tendo 
em conta o relatório anual de execução e as 
observações da Comissão referidas no 
artigo 11.º, n.º 7, se as houver.

Or. fr

Alteração 348
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão e cada Estado-Membro 1. A Comissão e cada Estado-Membro, 
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devem reunir uma vez por ano de 2014 até 
2022, salvo se decidirem de outra forma, 
para analisar os progressos na execução do 
programa operacional, tendo em conta o 
relatório anual de execução e as 
observações da Comissão referidas no 
artigo 11.º, n.º 7, se as houver.

bem como as autoridades regionais 
competentes, os representantes da 
sociedade civil e as organizações 
parceiras, devem reunir uma vez por ano 
de 2014 até 2022, salvo se decidirem de 
outra forma, para analisar os progressos na 
execução do programa operacional, tendo 
em conta o relatório anual de execução e as 
observações da Comissão referidas no 
artigo 11.º, n.º 7, se as houver.

Or. es

Alteração 349
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão e cada Estado-Membro 
devem reunir uma vez por ano de 2014 até 
2022, salvo se decidirem de outra forma, 
para analisar os progressos na execução do 
programa operacional, tendo em conta o 
relatório anual de execução e as 
observações da Comissão referidas no 
artigo 11.º, n.º 7, se as houver.

1. A Comissão e cada Estado-Membro e 
todas as partes interessadas devem reunir 
uma vez por ano de 2014 até 2022, salvo se 
decidirem de outra forma, para analisar os 
progressos na execução do programa 
operacional, tendo em conta o relatório 
anual de execução e as observações da 
Comissão referidas no artigo 11.º, n.º 7, se 
as houver.

Or. fr

Alteração 350
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º Suprimido
Avaliação ex ante
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1. Os Estados-Membros devem realizar 
uma avaliação ex-ante do programa 
operacional.
2. A avaliação ex ante deve ser realizada 
sob a tutela da autoridade responsável 
pela preparação dos programas 
operacionais. A avaliação deve ser 
apresentada à Comissão ao mesmo tempo 
que o programa operacional, 
acompanhada de um resumo.
3. A avaliação ex ante deve incluir os 
seguintes elementos:
a) A contribuição para o objetivo global 
da União de reduzir em pelo menos 20 
milhões o número de pessoas em risco de 
pobreza e exclusão social, tendo em conta 
o tipo de privação material a considerar e 
as circunstâncias nacionais em termos de 
pobreza e exclusão social e privação 
material;
b) A coerência interna do programa 
operacional proposto e a sua relação com 
outros instrumentos financeiros 
relevantes;
c) A coerência da afetação dos recursos 
orçamentais com os objetivos do 
programa operacional;
d) O contributo das realizações esperadas 
para os resultados;
e) A adequação dos processos de 
monitorização do programa operacional e 
de recolha dos dados necessários à 
realização de avaliações.

Or. fr

Alteração 351
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 14
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º Suprimido
Avaliação ex ante
1. Os Estados-Membros devem realizar 
uma avaliação ex-ante do programa 
operacional.
2. A avaliação ex ante deve ser realizada 
sob a tutela da autoridade responsável 
pela preparação dos programas 
operacionais. A avaliação deve ser 
apresentada à Comissão ao mesmo tempo 
que o programa operacional, 
acompanhada de um resumo.
3. A avaliação ex ante deve incluir os 
seguintes elementos:
a) A contribuição para o objetivo global 
da União de reduzir em pelo menos 20 
milhões o número de pessoas em risco de 
pobreza e exclusão social, tendo em conta 
o tipo de privação material a considerar e 
as circunstâncias nacionais em termos de 
pobreza e exclusão social e privação 
material;
b) A coerência interna do programa 
operacional proposto e a sua relação com 
outros instrumentos financeiros 
relevantes;
c) A coerência da afetação dos recursos 
orçamentais com os objetivos do 
programa operacional;
d) O contributo das realizações esperadas 
para os resultados;
e) A adequação dos processos de 
monitorização do programa operacional e 
de recolha dos dados necessários à 
realização de avaliações.

Or. fr

Justificação

A fim de aligeirar o presente regulamento e de preservar a simplicidade operacional do 
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Fundo, os Estados-Membros avaliam livremente os seus objetivos e prioridades em relação à 
distribuição do apoio aos mais desfavorecidos.

Alteração 352
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A contribuição para o objetivo global da 
União de reduzir em pelo menos 20 
milhões o número de pessoas em risco de 
pobreza e exclusão social, tendo em conta 
o tipo de privação material a considerar e 
as circunstâncias nacionais em termos de 
pobreza e exclusão social e privação 
material;

a) A contribuição para o objetivo global da 
União de reduzir em pelo menos 20 
milhões, até 2020, o número de pessoas em
situação de pobreza, assim como o 
número de pessoas em risco de pobreza e 
exclusão social, tendo em conta o tipo de 
privação material a considerar e as 
circunstâncias nacionais em termos de 
pobreza e exclusão social e privação 
material;

Or. fr

Alteração 353
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) A contribuição para a redução dos 
desperdícios de géneros alimentícios;

Or. fi

Alteração 354
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3 – alínea a-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

a-A) A adequação das medidas propostas 
para promover a igualdade entre homens 
e mulheres.

Or. es

Justificação

As avaliações previstas nos artigos 14.º e seguintes devem incorporar a perspetiva do género 
para detetar e, se necessário, atenuar situações de desigualdade e de maior vulnerabilidade 
das mulheres e contribuir para a igualdade entre homens e mulheres.

Alteração 355
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) O contributo das realizações esperadas 
para os resultados;

d) O contributo das realizações esperadas 
para os objetivos do Fundo;

Or. fr

Alteração 356
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 15

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º Suprimido
Avaliação durante o período de 
programação
1. Durante o período de avaliação, a 
autoridade de gestão pode realizar 
avaliações da eficiência e da eficácia do 
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programa operacional.
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.
3. A Comissão pode, por sua iniciativa, 
realizar avaliações dos programas 
operacionais.

Or. fr

Alteração 357
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 15

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º Suprimido
Avaliação durante o período de 
programação
1. Durante o período de avaliação, a 
autoridade de gestão pode realizar 
avaliações da eficiência e da eficácia do 
programa operacional.
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.
3. A Comissão pode, por sua iniciativa, 
realizar avaliações dos programas 
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operacionais.

Or. fr

Justificação

A fim de aligeirar o presente regulamento e de preservar a simplicidade operacional do 
Fundo, os Estados-Membros avaliam livremente a distribuição do apoio aos mais 
desfavorecidos.

Alteração 358
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Durante o período de avaliação, a 
autoridade de gestão pode realizar 
avaliações da eficiência e da eficácia do 
programa operacional.

1. Durante o período de avaliação, a 
autoridade de gestão deve realizar 
avaliações da eficiência e da eficácia do 
programa operacional.

Or. fr

Alteração 359
Sergio Gutiérrez Prieto

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.
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Or. es

Alteração 360
Marije Cornelissen

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 2015 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.

Or. en

Alteração 361
Marije Cornelissen

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão deve apresentar uma 
avaliação intercalar do Fundo o mais 
tardar até março de 2018 e transmiti-la ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho. 

Or. en

Alteração 362
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve empreender, por sua 
iniciativa e em estreita cooperação com os 
Estados-Membros, uma avaliação ex-post, 
recorrendo a ajuda de peritos externos, para 
aferir da eficácia e da sustentabilidade dos 
resultados obtidos e do valor acrescentado 
do Fundo. A avaliação ex-post deve estar 
concluída até 31 de dezembro de 2023.

1. A Comissão deve empreender, por sua 
iniciativa e em estreita cooperação com os 
Estados-Membros, uma avaliação ex-post, 
recorrendo a ajuda de peritos externos, para 
aferir da eficácia e da simplicidade da 
gestão dos programas, da sustentabilidade 
dos resultados obtidos, das necessidades 
transmitidas pelas organizações parceiras
e do valor acrescentado do Fundo. A 
avaliação ex-post deve estar concluída até 
31 de dezembro de 2023.

Or. fr

Alteração 363
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem informar 
sobre as ações financiadas pelo Fundo e 
promovê-las. A informação deve ser 
dirigida às pessoas mais carenciadas, aos 
meios de comunicação e ao público em 
geral. O seu objetivo é realçar o papel da 
União e assegurar a visibilidade das 
intervenções do Fundo.

1. Os Estados-Membros devem informar 
sobre as ações financiadas pelo Fundo e 
promovê-las. A informação deve, em 
especial, ser dirigida às pessoas mais 
carenciadas, ao público em geral e aos 
meios de comunicação. Esta informação 
veicula uma mensagem de solidariedade e 
de luta contra a estigmatização dos 
beneficiários finais. O seu objetivo é 
realçar o papel da União e assegurar a 
visibilidade das intervenções do Fundo 
para os objetivos de coesão social da 
União.

Or. fr

Alteração 364
Sylvie Guillaume
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Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem informar
sobre as ações financiadas pelo Fundo e 
promovê-las. A informação deve ser 
dirigida às pessoas mais carenciadas, aos 
meios de comunicação e ao público em 
geral. O seu objetivo é realçar o papel da 
União e assegurar a visibilidade das 
intervenções do Fundo.

1. Os Estados-Membros devem informar 
sobre as ações financiadas pelo Fundo e 
promovê-las. A informação deve ser 
dirigida às pessoas carenciadas, aos meios 
de comunicação e ao público em geral. O 
seu objetivo é realçar o papel da União e 
assegurar a visibilidade das intervenções 
do Fundo.

Or. fr

Alteração 365
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem informar 
sobre as ações financiadas pelo Fundo e 
promovê-las. A informação deve ser 
dirigida às pessoas mais carenciadas, aos 
meios de comunicação e ao público em 
geral. O seu objetivo é realçar o papel da 
União e assegurar a visibilidade das 
intervenções do Fundo.

1. A Comissão Europeia e os 
Estados-Membros devem informar sobre as 
ações financiadas pelo Fundo e promovê-
las. A informação deve ser dirigida às 
pessoas mais carenciadas, aos meios de 
comunicação e ao público em geral. O seu 
objetivo é realçar o papel da União e 
assegurar a visibilidade das intervenções 
do Fundo, das organizações parceiras e 
dos seus voluntários.

Or. fr

Alteração 366
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. O Estado-Membro e a autoridade de 
gestão devem garantir que as informações 
sobre as ações financiadas pelo Fundo e 
as atividades de promoção e divulgação 
observam critérios que respeitam a 
perspetiva do género. 

Or. es

Justificação

Considera-se conveniente estabelecer uma garantia para evitar a utilização sexista da 
linguagem e uma utilização de imagens sexistas nas atividades de divulgação das ações 
financiadas pelo fundo.


