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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos 
visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao 
Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas Mais Carenciadas
(COM(2012) 0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2012)0617),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 175.º, n.º 3, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 
pela Comissão (C7-0358/2012),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta os pareceres fundamentados apresentados, no contexto do Protocolo 
(n.º 2) relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, pelo 
Riksdag do Reino da Suécia, pela Câmara dos Lordes e pela Câmara dos Comuns do 
Reino Unido e pelo Bundestag da Alemanha, segundo os quais o projeto de ato legislativo 
não respeita o princípio da subsidiariedade,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de (...)1,

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões de (...)2,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e os 
pareceres da Comissão dos Orçamentos, da Comissão do Controlo Orçamental, da 
Comissão do Desenvolvimento Regional, da Comissão da Agricultura e do 
Desenvolvimento Rural e da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos 
Géneros (A7-0000/2013),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Salienta que a dotação financeira indicada na proposta legislativa deve ser considerada 
indicativa e finalizada quando for obtido um acordo sobre o Quadro Financeiro Plurianual 
2014-2020;

                                               
1  JO C (ainda não publicado no Jornal Oficial).
2 JO C ... (ainda não publicado no Jornal Oficial).
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3. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

4. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.
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Alteração 1
Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

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

(1) Em linha com as conclusões do 
Conselho Europeu de 17 de junho de 2010, 
no qual foi adotada a estratégia para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo (Europa 2020), 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.

Or. en

Alteração 2
Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Em 2010, quase um quarto dos 
europeus (119,6 milhões) estava em risco 
de pobreza ou exclusão social, o que 
representa aproximadamente mais 
4 milhões do que no ano anterior. 

Or. en

Alteração 3
Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O Fundo de Auxílio Europeu às 
Pessoas Mais Carenciadas (a seguir 
designado «o Fundo») deve reforçar a 
coesão social, contribuindo para reduzir a
pobreza na União mediante o apoio aos 
dispositivos nacionais que prestam 

(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 
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assistência não financeira às pessoas mais 
carenciadas, e assim atenuar a privação 
alimentar, a falta de habitação e a privação 
material das crianças.

assistência não financeira às pessoas mais 
carenciadas, e assim atenuar a privação 
alimentar, a falta de habitação, bem como a 
privação material das crianças e dos 
agregados familiares com crianças.

Or. en

Alteração 4
Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A definição da ETHOS 
(classificação europeia da condição de 
sem-abrigo) é um possível ponto de 
partida para atribuir o fundo a categorias 
diferentes de pessoas em situação de
grande carência.

Or. en

Alteração 5
Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) O fundo e os programas 
operacionais associados devem cumprir, 
em especial, as políticas europeias sociais 
e ambientais, como a luta contra a 
discriminação e a luta contra o 
desperdício de alimentos.

Or. en

Alteração 6
Proposta de regulamento
Considerando 7



PE504.202v01-00 8/37 PR\925480PT.doc

PT

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. en

Alteração 7
Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) A fim de chegar às pessoas mais 
carenciadas e responder da forma mais 
eficaz e adequada às suas diferentes 
necessidades, o princípio da parceria deve 
aplicar-se em todas as fases do Fundo.

Or. en

Alteração 8
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 

(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 a pobreza relativa nos 
Estados-Membros e às pessoas mais 
carenciadas que beneficiaram do programa 
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período de programação. As 
responsabilidades dos Estados-Membros e 
da Comissão a este respeito devem ser 
especificadas.

operacional e, se necessário, por avaliações 
durante o período de programação. As 
regras em matéria de proteção da 
privacidade e dos dados devem ser 
estritamente cumpridas durante a 
realização das avaliações. As 
responsabilidades dos Estados-Membros e 
da Comissão a este respeito devem ser 
especificadas.

Or. en

Alteração 9
Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Conforme assinalado no estudo do 
Eurostat «Measuring material deprivation 
in the EU - Indicators for the whole 
population and child-specific indicators» 
(Quantificação da privação material na 
UE – Indicadores para a população em 
geral e indicadores específicos para 
crianças), foi efetuada uma pesquisa 
minuciosa sobre a privação material que 
permitirá, num futuro próximo, uma 
recolha de dados aperfeiçoada sobre os 
agregados familiares, adultos e crianças 
em situação de privação material.

Or. en

Alteração 10
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 

Suprimido
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União, tendo em conta a situação dos 
Estados-Membros que conhecem 
dificuldades orçamentais temporárias.

Or. en

Alteração 11
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»)5 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 

(17) A [Proposta de] Regulamento do 
Parlamento Europeu e do Conselho que 
estabelece uma organização comum dos 
mercados dos produtos agrícolas 
(Regulamento «OCM única»)5 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. 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.
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mais carenciadas.

Or. en

Alteração 12
Proposta de regulamento
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 13
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. Esta decisão 
deve ser tomada em estreita cooperação 
com as autoridades de gestão e com as 
organizações parceiras. 

Or. en

Alteração 14
Proposta de regulamento
Considerando 41
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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 
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.

(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 
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 ajuda 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. en

Alteração 15
Proposta de regulamento
Considerando 42-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(42-A) O Fundo deve contribuir para os 
esforços dos Estados-Membros na 
erradicação da situação das pessoas sem-
abrigo em conformidade com a resolução 
do Parlamento Europeu, de 14 de 
setembro de 2011, sobre uma Estratégia 
da UE para os sem-abrigo1.
_____________
1 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0383.

Or. en

Alteração 16
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 2. Artigo 2.

São aplicáveis as seguintes definições: Para efeitos do presente regulamento, são 
aplicáveis as seguintes definições:

Or. en

Alteração 17
Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º Artigo 2.º

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 organizações parceiras e aprovados por 
tais autoridades competentes nacionais;

Or. en

Alteração 18
Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º Artigo 2.º
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 

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 
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selecionadas pela autoridade de gestão, em 
conformidade com o artigo 29.º, n.º 3, 
alínea b);

selecionadas pela autoridade de gestão, em 
conformidade com o artigo 29.º, n.º 3, 
alínea b);

Or. en

Alteração 19
Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2. Artigo 2.
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 – pessoas em risco de 
privação material e de alimentos, 
nomeadamente sem-abrigo, crianças e 
agregados familiares com crianças – que 
recebem os alimentos e/ou beneficiam de 
medidas de acompanhamento;

Or. en

Alteração 20
Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 7 – subalínea -i) (nova)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º Artigo 2.º

i) «Medidas de acompanhamento», 
medidas adicionais à distribuição de bens 
e alimentos, com o objetivo de extinguir a 
exclusão social e melhorar as condições 
de vida dos beneficiários finais e com o 
objetivo de reintegrar os beneficiários 
finais na sociedade para que possam viver 
de forma autónoma e independente; 

Or. en
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Alteração 21
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º Artigo 3.º
1. 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.

1. 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 e da promoção 
de soluções sustentáveis para a 
erradicação da pobreza alimentar. Este 
objetivo deve ser medido pelo número de 
pessoas que recebem assistência tangível e
assistência das medidas de 
acompanhamento, bem como o seu 
impacto nas estruturas de apoio às 
pessoas mais carenciadas.

Or. en

Alteração 22
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º Artigo 4.º
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 géneros 
alimentícios saudáveis e bens essenciais, 
incluindo conjuntos iniciais, para uso 
pessoal destinados aos beneficiários finais.
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Or. en

Alteração 23
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º Artigo 4.º
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, incluindo projetos-
piloto, complementando o fornecimento de 
bens e de alimentos, tendo em vista a 
inclusão social e um estilo de vida e 
regime alimentar mais saudáveis das 
pessoas mais carenciadas e a proteção da 
sua dignidade humana. 

Or. en

Alteração 24
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º Artigo 4.º
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 financeira às pessoas mais 
carenciadas, através da criação de um 
quadro europeu para orientação das 
políticas nos principais domínios do 
Fundo. 

Or. en

Alteração 25
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º Artigo 5.º

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 dos 
representantes da sociedade civil e das 
organizações parceiras.

Or. en

Alteração 26
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º Artigo 5.º
4-A. Para a preparação dos Programas 
Operacionais, os Estados-Membros devem 
cooperar estreitamente com as 
autoridades regionais e locais 
competentes ou outras autoridades 
públicas, bem como representantes da 
sociedade civil, incluindo organizações 
parceiras e de combate à pobreza que 
representem os interesses das pessoas 
mais carenciadas e organizações 
envolvidas na distribuição de ajuda 
material a pessoas carenciadas.

Or. en

(Convém retificar a numeração errónea da versão inglesa da proposta da Comissão.)

Alteração 27
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º Artigo 5.º
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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, nomeadamente ações da União no 
domínio da saúde.

Or. en

(Convém retificar a numeração errónea da versão inglesa da proposta da Comissão.)

Alteração 28
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º Artigo 5.º
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 
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 e 
programas e operações associados, em 
razão do sexo, raça ou origem étnica, 
religião ou crença, deficiência, idade ou 
orientação sexual.

Or. en

(Convém retificar a numeração errónea da versão inglesa da proposta da Comissão.)

Alteração 29
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º Artigo 5.º
11) As operações financiadas pelo Fundo 
devem cumprir as disposições aplicáveis da 

11. As operações financiadas pelo Fundo 
devem cumprir as disposições aplicáveis da 
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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.

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 um estilo de vida e um 
regime alimentar mais saudáveis.

Or. en

(Convém retificar a numeração errónea da versão inglesa da proposta da Comissão.)

Alteração 30
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º Artigo 5.º
11-A. A seleção dos alimentos deve 
basear-se nos princípios de uma 
alimentação equilibrada e contribuir para 
a saúde e bem-estar dos destinatários 
finais. 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.

Or. en

(Convém retificar a numeração errónea da versão inglesa da proposta da Comissão.)

Alteração 31
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 12

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º Artigo 5.º
12) Os Estados-Membros e os beneficiários 
devem escolher os alimentos e os bens com 
base em critérios objetivos. Os critérios de 

12. Os Estados-Membros e os beneficiários 
devem escolher os alimentos e os bens com 
base em critérios objetivos, incluindo 
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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.

diretrizes em matéria de nutrição. Os 
critérios de seleção dos alimentos, e, 
quando for caso disso dos bens, devem 
também ter em consideração aspetos 
climáticos, sanitários e ambientais. 

Or. en

(Convém retificar a numeração errónea da versão inglesa da proposta da Comissão.)

Alteração 32
Proposta de regulamento
Artigo 5 - n.º 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º Artigo 5.º

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.

Or. en

Alteração 33
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º Artigo 6.º
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 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 
indicadores mais recentes estabelecidos 
pelo Eurostat relativos a:

Or. en
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Alteração 34
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º Artigo 6.º
a) População em situação de privação 
material grave;

a) População em situação de privação 
material grave, principalmente pobreza 
alimentar;

Or. en

Alteração 35
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º Artigo 7.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 
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, nomeadamente 
fruta, vegetais, grãos inteiros e legumes 
frescos, 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;

Or. en

Alteração 36
Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º Artigo 9.º
1. Os Estados-Membros podem apresentar 
um pedido de alteração ao programa 
operacional. Este deve ser acompanhado da 
versão revista do programa operacional e 
da fundamentação da alteração.

1. Um Estado-Membro pode apresentar um 
pedido de alteração ao programa 
operacional. Este deve ser acompanhado da 
versão revista do programa operacional e 
da fundamentação da alteração.

Or. en

Alteração 37
Proposta de regulamento
Artigo 10 – título

Texto da Comissão Alteração

Plataforma Cooperação e intercâmbio de boas 
práticas

Or. en

Alteração 38
Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º Artigo 10.º
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 pertinentes 
relacionados com Fundo.

Or. en
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Alteração 39
Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º

1-A. Nesse contexto, a Comissão deve 
igualmente facilitar a realização de 
atividades transnacionais, como visitas de 
estudo e análises pelos pares, envolvendo 
as organizações parceiras.

Or. en

Alteração 40
Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º Artigo 10.º
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 sobre a execução do apoio 
do Fundo e deve posteriormente submeter 
um relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Or. en

Alteração 41
Proposta de regulamento
Título III – artigo 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º-A
Comité nacional de acompanhamento

1. Os Estados-Membros devem constituir 
um comité de acompanhamento para 
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assegurar uma implementação eficaz do 
seu Programa Operacional.
2. A composição desse comité de 
acompanhamento deve incluir as 
autoridades regionais e locais 
competentes ou outras autoridades 
públicas, bem como representantes da 
sociedade civil, incluindo organizações 
parceiras e organizações de combate à 
pobreza que representem os interesses das 
pessoas mais carenciadas e organizações 
envolvidas na distribuição de ajuda 
material a pessoas carenciadas.

Or. en

Alteração 42
Proposta de regulamento
Artigo 11 - n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º Artigo 11.º
8-A. A Comissão deverá apresentar uma 
síntese dos relatórios sobre a execução 
anual e dos relatórios sobre a execução 
final ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Or. en

Alteração 43
Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º Artigo 12.º
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 

1. A Comissão e cada Estado-Membro, 
bem como os órgãos nacionais 
representantes da sociedade civil e as 
organizações parceiras, devem reunir uma 
vez por ano de 2014 até 2022, salvo se 
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relatório anual de execução e as 
observações da Comissão referidas no 
artigo 11.º, n.º 7, se as houver.

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. en

Alteração 44
Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º Artigo 12.º
3. O Estado-Membro deve garantir que, 
após a reunião, seja dado seguimento 
adequado às observações da Comissão.

3. O Estado-Membro deve garantir que, 
após a reunião, seja dado seguimento 
adequado às observações da Comissão e 
que sejam mencionadas no relatório de 
execução do ano seguinte ou, se 
necessário, dos anos seguintes.

Or. en

Alteração 45
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º

f-A) Contribuição dos resultados previstos 
para os objetivos do Fundo;

Or. en

Alteração 46
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3 – alínea f-B) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.
f-B) O envolvimento efetivo dos 
intervenientes, incluindo a sociedade civil 
e as ONG, na conceção e execução do 
programa operacional;

Or. en

Alteração 47
Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º Artigo 15.º
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. en

Alteração 48
Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º Artigo 15.º
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. A 
Comissão adotará atos de execução que 
estabelecerão o modelo após consultar as 
partes interessadas. Esses atos de 
execução devem ser adotados em 
conformidade com o procedimento 
consultivo a que se refere o artigo 60.º, 
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n.º 2.

Or. en

Alteração 49
Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º Artigo 15.º
3. A Comissão pode, por sua iniciativa, 
realizar avaliações dos programas 
operacionais.

3. A Comissão pode, por sua iniciativa, 
avaliar os programas operacionais.

Or. en

Alteração 50
Proposta de regulamento
Artigo 15 - n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º

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 51
Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º Artigo 17.º
1. Os Estados-Membros devem informar 
sobre as ações financiadas pelo Fundo e 
promovê-las. A informação deve ser 

1. Os Estados-Membros devem informar 
sobre as ações financiadas pelo Fundo e 
promovê-las. A informação deve, em 
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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.

especial, ser dirigida às pessoas mais 
carenciadas, bem como ao público em 
geral e aos meios de comunicação. O seu 
objetivo é realçar o papel da União e 
assegurar a visibilidade das intervenções 
do Fundo de uma forma que não 
estigmatize os destinatários finais. 

Or. en

Alteração 52
Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º Artigo 17.º
1. Durante a execução de uma operação, os 
beneficiários e as organizações parceiras 
devem informar o público sobre o apoio ao 
abrigo do Fundo, colocando pelo menos 
um cartaz com informação sobre a 
operação (dimensão mínima A3), incluindo 
o apoio financeiro da União, num local 
visível ao público, em cada ponto de 
distribuição dos alimentos ou bens ou onde 
são dispensadas as medidas de 
acompanhamento, exceto se tal não for 
possível devido às circunstâncias da 
distribuição.

1. Durante a execução de uma operação, os 
beneficiários e as organizações parceiras 
devem informar o público sobre o apoio ao 
abrigo do Fundo, colocando pelo menos 
um cartaz com informação sobre a 
operação (dimensão mínima A3), incluindo 
o apoio financeiro da União, num local 
visível ao público, em cada ponto de 
distribuição dos alimentos ou bens ou onde 
são dispensadas as medidas de 
acompanhamento, e de uma forma que 
não estigmatize os destinatários finais, 
exceto se tal não for possível devido às 
circunstâncias da distribuição.

Or. en

Alteração 53
Proposta de regulamento
Artigo 18 – título

Texto da Comissão Alteração

Cofinanciamento Financiamento

Or. en
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Alteração 54
Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º Artigo 18.º
1. A taxa de cofinanciamento do programa 
operacional não deve exceder 85 % da 
despesa total elegível.

1. A taxa de financiamento do programa 
operacional deve ser de 100 % da despesa 
total elegível.

Or. en

Alteração 55
Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º Artigo 18.º

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

Suprimido

Or. en

Alteração 56
Proposta de regulamento
Artigo 18 - n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º Artigo 18.º

3-A. O apoio da União sob a forma de 
pagamentos intercalares e de pagamentos 
do saldo final não pode exceder o 
montante máximo do apoio do Fundo, 
conforme consta da decisão da Comissão 
que aprova o programa operacional.
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Or. en

Alteração 57
Proposta de regulamento
Artigo 19

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º Suprimido
Aumento dos pagamentos aos 
Estados-Membros com dificuldades 
orçamentais temporárias
1. A pedido de um Estado-Membro, os 
pagamentos intercalares e os pagamentos 
do saldo final podem ser aumentados em 
10 pontos percentuais acima da taxa de 
cofinanciamento aplicável ao programa 
operacional. A taxa majorada, a qual não 
pode exceder 100 %, é aplicável aos 
pedidos de pagamento relativos ao período 
contabilístico em que o Estado-Membro 
apresenta o seu pedido e aos períodos 
contabilísticos subsequentes no decurso 
dos quais o Estado-Membro preencha 
uma das seguintes condições:
a) Se o Estado-Membro em causa fizer 
parte da zona euro, recebe assistência 
macro financeira da União em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
n.º 407/20107;
b) Se o Estado-Membro em causa não 
fizer parte da zona euro, recebe um apoio 
financeiro a médio prazo em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 332/20028;
c) É-lhe concedida ajuda financeira em 
conformidade com o Tratado que institui 
o Mecanismo Europeu de Estabilidade.
2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1.º, o 
apoio da União sob a forma de 
pagamentos intercalares e de pagamentos 
do saldo final não pode exceder o apoio 
público nem o montante máximo do apoio 
do Fundo, conforme consta da decisão da 
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Comissão que aprova o programa 
operacional.

Or. en

Alteração 58
Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Artigo 21.º Artigo 21.º
1. Os alimentos e os bens destinados aos 
sem-abrigo e às crianças podem ser 
adquiridos pelas próprias organizações 
parceiras.

1. Os alimentos e os bens destinados a uso 
pessoal pelos destinatários finais podem 
ser adquiridos pelas próprias organizações 
parceiras.

Or. en

Alteração 59
Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Artigo 21.º Artigo 21.º
2. Podem também ser adquiridos por um 
organismo público e fornecidos 
gratuitamente às organizações parceiras. 
Neste caso, os alimentos podem ser obtidos 
a partir da utilização, do processamento ou 
da venda dos produtos nos stocks de 
intervenção disponibilizados em 
conformidade com o artigo 15.º do 
Regulamento (UE) n.º... [OCM], desde que 
esta seja a opção mais favorável do ponto 
de vista económico e não atrase 
indevidamente a distribuição dos produtos 
alimentares às organizações parceiras. 
Eventuais montantes resultantes de uma 
transação de produtos nesses stocks devem 
ser usados em benefício das pessoas mais 
carenciadas e não devem ser aplicados de 

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

suplemento do programa e não diminuir 
os orçamentos atribuídos aos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 60
Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

Artigo 21.º Artigo 21.º
4. A assistência material deve ser 
dispensada gratuitamente às pessoas mais 
carenciadas.

4. Em termos gerais, os alimentos e a 
assistência material devem ser dispensados
gratuitamente às pessoas mais carenciadas. 
Caso esteja previsto no quadro do 
programa operacional, as organizações 
parceiras podem solicitar aos 
destinatários finais o pagamento de um 
montante não superior a 10 % do preço de 
mercado do alimento ou bem.

Or. en

Alteração 61
Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea o)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 24.º Artigo 24.º
o) as despesas de aquisição de alimentos e 
bens essenciais para uso pessoal dos 
sem-abrigo ou de crianças;

o) as despesas de aquisição de alimentos e 
bens essenciais para uso pessoal dos 
destinatários finais;

Or. en
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Alteração 62
Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea p)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 24.º Artigo 24.º
p) nos casos em que um organismo público 
adquire os alimentos e os bens essenciais 
para uso pessoal dos sem-abrigo ou das 
crianças e os fornece a organizações 
parceiras, as despesas do transporte desses 
alimentos ou bens para o armazém da 
organização parceira a uma taxa fixa de 1% 
das despesas referidos na alínea a);

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

Or. en

Alteração 63
Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea r)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 24.º Artigo 24.º
r) as despesas das atividades de inclusão 
social empreendidas e declaradas pela 
organização parceira que distribui 
diretamente a assistência material às 
pessoas mais carenciadas a uma taxa fixa 
de 5 % das despesas referidos na alínea a);

r) as despesas das atividades de inclusão 
social empreendidas e declaradas pela 
organização parceira que distribui direta 
ou indiretamente a assistência material aos 
destinatários finais a uma taxa fixa de 5 % 
das despesas referidas na alínea a);

Or. en

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Através da Estratégia Europa 2020, a União Europeia fixou o objetivo de, até 2020, reduzir o 
número de pessoas em risco de pobreza ou exclusão social em pelo menos 20 milhões. 

No entanto, a crise económica e financeira está a agravar a pobreza e a exclusão social em 
toda a União. Em 2011, quase 120 milhões de europeus corriam um risco de pobreza ou 
exclusão social, um aumento de 6 milhões em dois anos que corresponde atualmente a perto 
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de um quarto da população total. Mais de 40 milhões são vítimas de privação material grave. 
Uma em cada dez pessoas com idade inferior a 60 anos vive em agregados com baixa 
intensidade de trabalho.

Uma das principais características da privação material é uma incapacidade de aceder a 
alimentos de qualidades e em quantidade suficientes. 43 milhões de europeus não têm os 
meios necessários para poder comer uma refeição de carne ou peixe (ou o equivalente 
vegetariano) de dois em dois dias, uma necessidade básica definida pela OMS. As crianças 
são particularmente sensíveis à pobreza alimentar e os maus regimes alimentares podem 
afetar negativamente o desenvolvimento cerebral e a capacidade de aprendizagem, bem como 
a sua saúde futura. 

Uma forma de privação material particularmente grave é a falta de habitação. Esta situação é 
difícil de quantificar, mas uma estimativa indica que, em 2009/2010, o número de pessoas 
sem-abrigo em toda a União fosse de 4,1 milhões. A crise está a causar um aumento dos 
sem-abrigo, e o número de famílias com crianças e jovens adultos (até 20 % na Dinamarca e 
15 % nos Países Baixos) e de pessoas oriundas da imigração aumenta cada vez mais entre os 
sem-abrigo.

Em 2011, mais de 25 milhões de crianças na União estavam em risco de pobreza e exclusão 
social. Quase seis milhões de pessoas não têm roupas novas (não em segunda mão) e quase 
cinco milhões não têm dois pares de sapatos de tamanho adequado. O futuro coletivo e social 
da Europa depende em parte da nossa capacidade de interromper a transmissão de 
desvantagens de geração em geração, no entanto, as nossas crianças correm um risco de 
pobreza ou exclusão social superior ao da população em geral (27,1 % em comparação com 
23,5 %). São apenas cinco os Estados-Membros (Chipre, Dinamarca, Finlândia, Eslovénia e 
Suécia) em que as crianças correm um risco de pobreza ou exclusão social inferior ao da 
restante população. Na realidade, mesmo em zonas geográficas onde o risco de pobreza ou 
exclusão social global é estável, o risco para as crianças está a aumentar (por exemplo, na 
Alemanha). As crianças vítimas de privação material têm menor probabilidade do que os seus 
pares em melhor situação de ter bons resultados escolares e de atingir todo o seu potencial.

Simultaneamente, a crise económica e financeira diminuiu a capacidade dos 
Estados-Membros para apoiar as pessoas em risco de pobreza e exclusão social. Em 2011, o 
número de pessoas em risco voltou para os níveis registados em 2008 e os Estados-Membros 
não estão a avançar em direção aos seus objetivos para 2020 no domínio da pobreza e da 
exclusão social.  

O principal instrumento da União para apoiar a empregabilidade, combater a pobreza e 
promover a inserção social é, e continuará a ser, o Fundo Social Europeu (FSE). No entanto, a 
fundamentação «ativação para o emprego» do FSE significa que as pessoas com as 
necessidades mais fundamentais estão frequentemente demasiado distanciadas do mercado de 
trabalho (por exemplo, as crianças), ou demasiado excluídas para beneficiar das suas 
intervenções (por exemplo, os sem-abrigo).

Desde 1987, a UE opera o Programa de Distribuição Alimentar às Pessoas mais Carenciadas 
para permitir aos Estados-Membros desbloquear existências públicas de géneros alimentícios 
excedentárias (stocks de intervenção) com vista à sua distribuição a título de ajuda alimentar. 
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Quase 19 milhões de pessoas beneficiaram do programa de distribuição alimentar em 2011.  
O número de Estados-Membros participantes aumentou de nove em 2001 para vinte em 2012, 
sendo que um conjunto de Estados-Membros, como a Alemanha, os Países Baixos, o Reino 
Unido e a Dinamarca, que inicialmente faziam parte do programa, atualmente já não fazem. 
Excetuando um conjunto de projetos de experimentação social de pequena escala apoiados
pela UE, o programa de distribuição alimentar é atualmente o único programa da UE que 
chega às pessoas que se encontram à margem da sociedade. Desde a sua implementação, o 
programa de distribuição alimentar tornou-se um apoio importante para as organizações que 
fornecem ajuda alimentar. Embora o programa nunca tenha visado solucionar a pobreza 
alimentar nos Estados-Membros, as organizações envolvidas no programa de distribuição 
alimentar e em serviços auxiliares indicam que a «previsibilidade» deste apoio é essencial 
para as suas operações, permitindo a mobilização de voluntários e facilitando e impulsionando 
o acesso a outras fontes de financiamento e/ou contribuições em espécie. 

No entanto, com a diminuição dos stocks de intervenção durante os últimos anos e a esperada 
falta desses stocks no futuro, o programa de distribuição alimentar perdeu a sua 
fundamentação original e será descontinuado no final de 2013. Tendo em conta a procura, o 
fim do programa de distribuição alimentar no final deste ano, sem que esteja implementado 
um programa de substituição, representa uma ameaça bastante grave à operação dos 
programas de ajuda alimentar em muitos Estados-Membros. Importantes organizações 
caritativas e da sociedade civil representativas de bancos alimentares e organizações que 
trabalham com, e em nome de, crianças e sem-abrigo solicitaram repetidas vezes a 
continuação do apoio da UE após 2013. Também o fizeram o Parlamento Europeu, bem como 
o Comité Económico e Social Europeu, o Comité das Regiões e as autoridades regionais e 
locais de toda a União. 

Elementos principais do Fundo proposto

A base jurídica da presente proposta é o artigo 175.º, n.º 3 do TFUE. Este prevê a adoção de 
«ações específicas» externas aos Fundos Estruturais para «reforçar a sua [da UE] coesão 
económica, social e territorial» (artigo 174.º do TFUE).

O Fundo proposto de €2,5 mil milhões para o período de 2014-2020 estabeleceria um 
instrumento novo e mais amplo, baseado principalmente na experiência do programa de 
distribuição alimentar através do apoio aos dispositivos nacionais que fazem face à privação 
alimentar, dedicando simultaneamente parte dos seus recursos à ajuda material sob a forma de 
produtos não alimentares para pessoas e/ou crianças sem-abrigo e às medidas de 
acompanhamento que visam a reinserção social das pessoas auxiliadas.

O Fundo visaria diretamente as pessoas ou agregados familiares mais carenciados nos 
Estados-Membros, cuja necessidade de auxílio é determinada pelas autoridades nacionais ou 
organizações parceiras, ou indiretamente através do fornecimento de alimentos e bens a 
crianças ou pessoas sem-abrigo. Os Estados-Membros planificariam e prestariam a assistência 
de acordo com os dispositivos nacionais e os critérios para atribuição de assistência seriam da 
responsabilidade dos Estados-Membros ou das organizações parceiras. 

O Fundo seria executado mediante uma gestão partilhada, com base num sistema simplificado 
de execução de uma política de coesão (ou seja, um programa operacional de sete anos por 



PE504.202v01-00 36/37 PR\925480PT.doc

PT

Estado-Membro, utilização de opções de custos simplificadas e gestão financeira 
racionalizada). As organizações parceiras seriam organismos públicos ou ONG e distribuiriam 
a assistência diretamente, empreenderiam também medidas de inserção social de 
acompanhamento. 

Conclusão

O apoio previsto pelo Fundo proposto não deve ser considerado um substituto das políticas 
globais necessárias para reduzir e, a prazo, erradicar a pobreza, o que continua a representar 
um desafio para a União e para os Estados-Membros.

Além disso, os recursos propostos para este Fundo são extremamente limitados e estão longe 
de ser suficientes. Calcula-se que o Fundo beneficiaria dois milhões de pessoas anualmente 
em toda a União, ou apenas um vigésimo da população em situação de privação material 
grave (e calcula-se que quatro milhões devido ao possível efeito impulsionador). A título 
comparativo, o Ministério da Agricultura dos EUA gasta aproximadamente 100 mil milhões 
de dólares por ano para ajudar agregados, mulheres, bebés e crianças elegíveis a fazer face às 
suas necessidades alimentares. 

Posto isto, é de saudar a proposta da Comissão. O novo Fundo permitiria à União continuar a 
contribuir no sentido de diminuir algumas das piores formas de pobreza e exclusão social na 
Europa. Neste sentido, as propostas específicas da Comissão no que se refere a pagamentos a 
beneficiários (art. 39.º) e pré-financiamento (art. 141.º) são particularmente saudadas. 
Também o são os esforços para simplificar os procedimentos de implementação: os encargos 
administrativos, principalmente para as organizações parceiras, devem ser reduzidos ao 
mínimo. 

O enfoque nas pessoas em risco de privação material e privação alimentar, principalmente os 
sem-abrigo, crianças e agregados com crianças e nas medidas de inserção social de 
acompanhamento daria resposta a algumas das piores e mais graves formas de privação e 
reforçaria também os esforços atuais e planeados da UE nestes domínios. 

A plataforma europeia proposta permitiria aos Estados-Membros, às organizações parceiras e 
a outros interessados aprenderem uns com os outros e promover mais abordagens estratégicas 
no combate à pobreza e à exclusão social.

Contribuiria também para a concretização de outras políticas da UE, como no domínio da 
saúde pública e do desperdício de alimentos.

Globalmente, e apesar das suas limitações, o Fundo tem potencial para desempenhar um papel 
importante na melhoria da vida das pessoas que estão à margem da sociedade, principalmente 
os sem-abrigo, as crianças em situação de privação material e os agregados com crianças em 
situação de privação material, e para ajudá-los a viver com dignidade. Poderia ajudar muitas 
pessoas a iniciar percursos que os afastariam da pobreza e, se fosse caso disso, que os 
conduziriam a um emprego, contribuindo assim para alcançar os objetivos de emprego e 
inserção social da estratégia Europa 2020.

Tendo em conta os níveis (crescentes) de pobreza e exclusão social na União e dado que 
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forneceria valor acrescentado à Europa, esta iniciativa é necessária e plenamente justificada, 
especialmente no contexto da estratégia Europa 2020 e das atuais e futuras iniciativas 
relativas à pobreza infantil e à situação dos sem-abrigo.

Segundo um inquérito do Eurobarómetro, de 2010, a seguir ao desemprego, os cidadãos 
europeus consideram o combate à pobreza o desafio mais importante enfrentado pela União. 

O artigo 2.º do Tratado da União Europeia (TUE) realça o respeito pela dignidade humana e a 
solidariedade como valores fundamentais da União. O artigo 3.º do mesmo Tratado prevê que 
o objetivo da União é «promover a paz, os seus valores e o bem-estar dos seus povos» e 
encarrega a União de trabalhar em prol do progresso social, de lutar pela justiça social e de 
proteger os direitos das crianças. 

Criar, com base na experiência do programa de distribuição alimentar, um novo Fundo de 
Auxílio Europeu às Pessoas mais Carenciadas seria uma expressão concreta dos princípios e 
valores fundamentais da União e o reconhecimento tangível do facto de a União estar disposta 
a desempenhar o seu papel na luta contra os desafios representados pela pobreza e pela 
exclusão social. 


