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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas mais Carenciadas é relevante para as mulheres pelo 
menos por duas razões. Em primeiro lugar, as mulheres constituem uma parte demasiado 
importante da categoria de pessoas mais carenciadas na UE. A feminização da pobreza 
agrava-se sob a influência da recessão económica. Entre as pessoas que vivem na pobreza há 
muitas mulheres idosas com pensões baixas, mães solteiras, mulheres divorciadas, mulheres 
com empregos mal remunerados ou precários.

Em segundo lugar, as mulheres continuam a ser as principais prestadoras de cuidados no seio 
das famílias: fazem as compras, preparam as refeições, tratam de tudo o que diz respeito à 
alimentação da família. No caso de o rendimento da família baixar, são muitas vezes as 
mulheres que recorrem a bancos alimentares ou a outro tipo de organizações humanitárias, 
quando esse rendimento não é suficiente para alimentar toda a família.
Tendo isso presente, apresentámos propostas que vão para além da integração da perspetiva 
de género e que necessitam de dados discriminados por género. Para as mulheres, é essencial 
que o fornecimento de ajuda alimentar da UE não cesse bruscamente a 1 de janeiro de 2014, 
aquando do termo do programa atual, utilizado por 19 Estados-Membros. A fim de assegurar 
que o Fundo faça justiça à dependência criada ao longo de 25 anos, cumpre proceder aos 
devidos ajustamentos à atribuição dos fundos nos Estados-Membros, bem como ter em conta 
as principais reservas dos Estados-Membros oponentes no Conselho. 

Atribuição de fundos entre Estados-Membros
O programa atual disponibiliza 500 milhões de euros por ano para 19 Estados-Membros. Para 
o período de 2014-2020, a Comissão propôs 2,5 mil milhões para o novo Fundo, reduzidos a 
2,1 mil milhões pelo Conselho no âmbito das negociações sobre o QFP no momento da 
redação, o que representa um corte considerável. Na atual proposta, todos os 
Estados-Membros são obrigados a participar, o que significa que os fundos diminuídos terão 
de ser divididos em partes mais pequenas e incluir países que não beneficiam atualmente da 
ajuda alimentar da UE e que, potencialmente, nem a desejariam por várias razões, incluindo, 
por exemplo, estruturas independentes já existentes. Os países que dependem agora do 
programa sofrerão reduções graves se a proposta para este Fundo ficar na forma atual.

Por conseguinte, apresentámos várias propostas, a fim de assegurar que a UE assuma a 
responsabilidade pela atual dependência da ajuda alimentar da UE.
Os Estados-Membros não devem ser obrigados a participar, mas sim poder escolher 
implicar-se ou não. 
Os indicadores utilizados para a repartição dos recursos devem ser a percentagem de pessoas 
em situação de privação material num país e dados mais atualizados sobre as recentes 
mudanças na população que vive em agregados com muito baixa intensidade de trabalho. 
Cumpre também ter em conta o grau de dependência em relação aos programas anteriores de 
ajuda alimentar. 
A taxa de cofinanciamento deve ser diferenciada em conformidade com os níveis de riqueza 
dos Estados-Membros, no intuito de garantir que o Fundo se dirija principalmente aos mais 
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necessitados.
Os Estados-Membros que, por princípio, se opuserem ao fundo não serão obrigados a 
participarem contra a sua própria vontade, o que pode diminuir a sua resistência.

Reforço das cadeias locais de abastecimento alimentar e intercâmbio de boas práticas
Muitas organizações humanitárias não contam exclusivamente com a ajuda alimentar da UE 
enquanto fonte de alimentos e em muitos Estados-Membros os bancos alimentares funcionam 
sem apoio público, aproveitando os alimentos oferecidos por redes locais de alimentação.

As organizações humanitárias em todos os Estados-Membros devem ter a possibilidade de 
utilizar mais os alimentos que, de outro modo, seriam deitados fora, dentro dos limites da 
segurança dos alimentos e da higiene. A fim de criar relações estruturais com os fabricantes, 
supermercados, agricultores, restaurantes, etc., as organizações humanitárias necessitam de 
determinadas facilidades, tais como o transporte de alimentos, facilidades no domínio das TIC 
e das competências logísticas, campanhas de sensibilização pública tendentes a atrair 
doadores privados, competências e certificações para a manipulação dos alimentos em 
conformidade com os regulamentos sanitários, etc. O Fundo deve proporcionar às 
organizações humanitárias meios para desenvolver e reforçar as relações estruturais com os 
doadores de alimentos e de apoio financeiro. Tais ações têm um duplo objetivo: evitar o 
desperdício de alimentos e proporcionar às organizações humanitárias a oportunidade de se 
tornarem menos dependentes da ajuda alimentar direta da UE.

Além do mais, o Fundo deve fomentar o intercâmbio de boas práticas, em toda a UE, entre as 
organizações humanitárias que estão dependentes da ajuda alimentar da UE e as que não 
estão, e deve divulgar a inovação social em prol dos mais carenciados.

Evitar uma nova dependência e diminuir a dependência atual
O aspeto mais importante do Fundo é garantir que, aqueles que dependiam dos programas 
anteriores da UE, não sejam bruscamente desprovidas de alimentos em 2014. A probabilidade 
de o Fundo ser aceite pelo Conselho será maior se os seus objetivos se centrarem em diminuir 
progressivamente a dependência da ajuda alimentar direta da UE e evitar a criação de novas 
dependências. As organizações humanitárias podem ser apoiadas com todas as facilidades, 
todos os materiais e toda a assistência necessária com vista a passarem gradualmente para 
cadeias locais de abastecimento alimentar, tais como supermercados, fabricantes, agricultores, 
etc., de molde a que os mais carenciados não sejam impedidos de acederem à ajuda alimentar, 
tanto no presente, como no futuro.

Coerência com a atenuação da pobreza estrutural
O objetivo principal das políticas em matéria de pobreza deve ser retirar as pessoas mais 
carenciadas, na sua maioria mulheres, da sua situação de pobreza. Por conseguinte, é 
importante não só que as organizações humanitárias que participam no Fundo exerçam 
atividades visando a inclusão social e em estreita relação com os programas nacionais para a 
erradicação da pobreza, mas também que possam desenvolver atividades de inclusão social 
em conjugação com o financiamento do FSE, evitando o duplo financiamento das mesmas 
operações de ajuda.

ALTERAÇÕES
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A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão do 
Emprego e dos Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 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 (119,6 milhões de 
pessoas segundo estimativas do Eurostat 
na UE-27, das quais 25 milhões são 
crianças) era considerada como estando 
em risco de pobreza e/ou exclusão social, 
de acordo com a definição adotada pela 
Estratégia 2020. O número de pessoas que 
sofrem de privação material ou mesmo de 
privação material grave na União, em 
particular nos países mais atingidos pela 
crise e que  estão a implementar medidas 
de consolidação orçamental, 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]. Considerando que esta 
evolução contraria e põe em risco uma 
das metas principais da Estratégia Europa 
2020, que é a de reduzir em 20 milhões o 
número de pobres na UE, a começar pelos 
mais desfavorecidos, cuja maioria é 
constituída por mulheres e crianças.

Alteração 2
Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(2-A) Segundo dados de 2011, a taxa de 
pobreza feminina na UE-27 era de cerca 
de 17 %, em consequência do desemprego 
feminino, das desigualdades salariais, da 
feminização do trabalho a tempo parcial, 
entre outras.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3a) Considerando que os 
Estados-Membros e a Comissão devem 
assegurar a igualdade entre homens e 
mulheres e a integração coerente da 
perspetiva de género em todas as fases da 
preparação, da programação, da 
execução, do controlo e da avaliação dos 
Fundos do Quadro Estratégico Comum 
(QEC), utilizando métodos de avaliação 
do processo orçamental que tenham em 
conta a questão do género.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Desde 1987, a União proporcionou 
aos seus cidadãos mais carenciados, na 
sua maioria mulheres, ajuda alimentar 
direta proveniente das existências 
agrícolas. Isso fez com que as pessoas 
mais carenciadas se tornassem 
dependentes do fornecimento direto de 
alimentos da União para as pessoas mais 
carenciadas. Grande parte dos 
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beneficiários dispõe de outras fontes de 
abastecimento para além do auxílio da 
UE, tais como os supermercados locais ou 
regionais, agricultores, restaurantes, etc. 
O Fundo deve apoiar o desenvolvimento e 
o reforço destas cadeias locais de 
abastecimento.

Alteração 5
Proposta de regulamento

Considerando 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-B) A fim de maximizar a eficácia da 
assistência não financeira às pessoas mais 
carenciadas, sempre que aplicável, e 
enquanto medidas de acompanhamento, 
os Estados-Membros devem prestar apoio 
através da disponibilização de alojamento 
e/ou habitação social aos sem-abrigo.

Alteração 6
Proposta de regulamento

Considerando 4-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-C) É necessária uma ação à escala da 
União devido ao nível da pobreza e da 
exclusão social na União (em 2010, um 
quarto dos cidadão europeus – cerca de 
116 milhões de pessoas, na grande 
maioria mulheres – estavam em risco de 
pobreza ou exclusão social). Esta situação 
foi agravada pela crise económica, o que 
reduziu a capacidade de vários 
Estados-Membros sustentarem despesas 
sociais e investimentos a um nível 
suficiente para impedir uma deterioração 
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acrescida da coesão social e garantir a 
concretização dos objetivos e metas da 
estratégia Europa 2020.

Alteração 7
Proposta de regulamento

Considerando 4-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-D) As estratégias e os percursos de 
saída da miséria e da pobreza devem ter 
em conta o facto de o problema dos mais 
pobres ser, sobretudo, a perda da 
respetiva dignidade e autonomia 
enquanto pessoas e cidadãos, o que torna 
mais frágeis e ainda mais discriminadas 
as pessoas e as famílias, com graves 
repercussões para as mulheres e crianças.

Alteração 8
Proposta de regulamento

Considerando 4-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-E) As mulheres são as principais 
beneficiárias do Fundo, não só por 
estarem mais expostas à pobreza e à 
exclusão social, como também por serem, 
frequentemente, as responsáveis pela 
alimentação e a subsistência da família;
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Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 4-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-F) Os Estados-Membros  devem 
assumir a liderança no que respeita a 
avaliação das necessidades dos seus 
cidadãos mais carenciados. O Fundo deve 
evitar a criação de novas estruturas de 
dependência para os beneficiários da 
ajuda, tais como definidos no artigo 4.º, 
n.º 1.

Alteração 10
Proposta de regulamento

Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) As disposições devem também 
garantir a conformidade do Fundo com 
as políticas sociais e ambientais da União, 
como a luta contra todas as formas de 
discriminação na programação, na gestão 
e no acesso às ajudas, bem como contra o 
desperdício alimentar, inclusivamente 
através de campanhas de sensibilização 
em que as mulheres podem desempenhar 
um papel estratégico.

Alteração 11
Proposta de regulamento

Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de estabelecer um 
enquadramento financeiro adequado, a 

(7) A fim de estabelecer um 
enquadramento financeiro adequado, a 
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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.

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 os 
limiares de pobreza absoluta e de pobreza 
relativa.

Alteração 12
Proposta de regulamento

Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

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

Alteração 13
Proposta de regulamento

Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de maximizar a eficácia do 
Fundo, em especial no que respeita às 

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

realidades nacionais, é oportuno prever um 
procedimento para eventuais alterações ao 
programa operacional; o procedimento 
deve envolver as organizações sociais 
empenhadas na ajuda às pessoas mais 
carenciadas a nível nacional ou que 
representem diretamente as pessoas mais 
carenciadas, garantindo uma presença 
adequada de mulheres.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Considerando que os 
Estados-Membros devem permitir a 
participação equilibrada de homens e 
mulheres na gestão e execução de 
programas operacionais a nível local, 
regional e nacional e apresentar um 
relatório sobre os progressos nessa 
matéria.

Alteração 15
Proposta de regulamento

Considerando 11-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-B) O acesso ao apoio do Fundo deve 
incluir uma verdadeira possibilidade de 
acesso para aqueles que, por qualquer 
motivo, por exemplo, a idade, o estado de 
saúde, o isolamento, não têm 
possibilidade de obterem eles próprios os 
géneros alimentícios; é, por conseguinte, 
muito importante reforçar as relações 
estruturais entre os organismos de ajuda e 
os fornecedores de géneros alimentícios;
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Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 11-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-C) Considerando que, ao prepararem 
e executarem os programas, os 
Estados-Membros e a Comissão devem 
tomar as medidas adequadas para evitar 
qualquer discriminação em razão do sexo, 
da raça ou da origem étnica, da religião 
ou da crença, da deficiência, da idade, da 
orientação sexual ou da identidade de 
género, prestando especial atenção 
àqueles que sofrem múltiplas 
discriminações. A possibilidade de acesso 
para as pessoas com deficiência é um dos 
critérios que devem ser respeitados na 
definição das operações cofinanciadas 
pelos Fundos e tidos em conta nas várias 
fases de execução.

Alteração 17

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, envolvendo, 
designadamente, as pessoas mais 
carenciadas, que são as primeiras a ser 
afetadas por estas medidas. Estas 
avaliações devem ser complementadas por 
inquéritos, que incluam dados 
discriminados por género e idade, tendo 
em conta o estudo do Eurostat sobre a 
medição da privação material na UE, às 
pessoas mais carenciadas que beneficiaram 
do programa operacional e por avaliações e 
análises de todas as políticas no que se 
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refere ao seu impacto nas mulheres e nos 
homens durante o período de programação.
As responsabilidades dos
Estados-Membros e da Comissão a este 
respeito devem ser especificadas.

Alteração 18

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.

Alteração 19
Proposta de regulamento

Artigo 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

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

Alteração 20
Proposta de regulamento

Artigo 2 – ponto 2
Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

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

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 3

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 e erradicação das 
formas mais graves de pobreza na União, 
através da prestação de assistência não 
financeira às pessoas mais carenciadas, 
com modalidades complementares, e não 
de substituição, das políticas nacionais de 
redução da pobreza e através do 
compromisso de reduzir a sua 
dependência e de promover o exercício 
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dos seus direitos fundamentais. Este 
objetivo deve ser medido pelo número de 
pessoas que recebem assistência do Fundo
e pela avaliação qualitativa e quantitativa 
dos melhoramentos estruturais para os 
beneficiários finais, discriminados por
género e idade, alcançados pela referida 
assistência. O Fundo promove as cadeias 
locais e regionais de abastecimento 
alimentar, em prol dos mais carenciados.

Alteração 22

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

Texto da Comissão Alteração

O Fundo tem por objetivo diminuir 
progressivamente, durante o período de 
execução, a dependência dos beneficiários 
de assistência direta não financeira da 
UE, conforme mencionada no artigo 4.º, 
n.º 1.

Alteração 23

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, 
roupas e bens essenciais para uso pessoal 
destinados a sem-abrigo e a crianças, tendo 
em conta as necessidades especiais das 
mulheres, dos homens, das crianças, 
assim como das pessoas portadoras de 
deficiência, com a participação das 
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autoridades regionais e locais.

Alteração 24

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, tendo em conta 
as necessidades específicas das mulheres 
e dos homens, identificadas através de um 
envolvimento ativo de ambos.

Alteração 25

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

Texto da Comissão Alteração

(2-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. O Fundo pode 
providenciar assistência aos beneficiários, 
para que utilizem mais ou com maior 
eficiência as cadeias locais de 
abastecimento, evitando, assim, o 
desperdício de alimentos e aumentando o 
fornecimento de alimentos aos mais 
carenciados, independentemente do 
Fundo.

Alteração 26
Proposta de regulamento

Artigo 4 – 2-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(2-B) O Fundo pode apoiar ações e 
medidas destinadas a aumentar e 
melhorar o acesso dos destinatários finais 
às cadeias de abastecimento local, 
inclusivamente através de vales ou outros 
instrumentos, a reduzir o desperdício 
alimentar e a ativar campanhas de 
informação e educação que envolvam em 
primeiro lugar as mulheres como 
intervenientes estratégicos, em 
colaboração também com as escolas e os 
meios de comunicação locais.

Alteração 27

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, tendo em conta a perspetiva 
de género, nomeadamente através da 
inclusão de organizações de mulheres. Os 
Estados-Membros que não participem no 
Fundo são incentivados a cooperar para a 
difusão de boas práticas.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

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

(8) A Comissão e os Estados-Membros 
devem garantir a eficácia do Fundo, em 
especial através de atividades de 
monitorização, apresentação de relatórios e 
avaliação, que devem disponibilizar 
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avaliação. indicadores discriminados por género e 
idade.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 10

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 
devem garantir a promoção da igualdade 
entre homens e mulheres e a integração da 
perspetiva do género em todas as fases de 
execução do Fundo, designadamente na 
avaliação ex-post. 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.

Alteração 30

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 discriminada por género;

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

A Comissão terá em conta o grau de 
dependência das pessoas mais 
carenciadas em relação aos programas da 
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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.

Alteração 32

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 das cadeias locais e 
regionais de abastecimento alimentar, em 
prol das pessoas mais carenciadas.

Alteração 33
Proposta de regulamento

Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i-A) Uma descrição do público-alvo 
prioritário para o qual se tenciona 
orientar o programa, tendo em conta as 
necessidades específicas locais e/ou 
sociais e também as diferenças na 
distribuição das carências mais graves por 
idade e por género;
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Alteração 34

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

Texto da Comissão Alteração

(j-A) Uma estratégia que indique o modo 
como pode ser obtida uma redução 
progressiva, durante o período de 
execução, da dependência dos 
beneficiários em relação à assistência 
referida no artigo 4.º, n.º 1, 
nomeadamente às aquisições no mercado.

Alteração 35

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, de molde a clarificar os 
procedimentos, os objetivos e os 
resultados esperados com vista à redução 
da pobreza, tendo em conta os 
desequilíbrios regionais, sociais, 
geracionais e de género. Os 
Estados-Membros devem garantir que os 
programas operacionais estejam 
estreitamente associados às políticas 
nacionais de inclusão social e ao combate 
à crescente feminização da pobreza e à 
respetiva disseminação entre as minorias 
étnicas.
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Alteração 36

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, tanto em 
termos absolutos, em relação ao PIB, 
como em relação ao volume total das 
despesas públicas;
(b) Modificações recentes da legislação no 
domínio da política social relativa ao 
acesso ao financiamento para as 
privações materiais graves.

Justificação

A fim de evitar o efeito perverso de um Estado-Membro utilizar este fundo para fugir às suas 
responsabilidades em termos de política social, é crucial que a Comissão possa avaliar os 
impactos do Fundo na política social conduzida por um Estado-Membro com vista a abordar 
as privações materiais graves.

Alteração 37
Proposta de regulamento

Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem garantir os 
recursos necessários para efetuar as 
avaliações, bem como os procedimentos a 
aplicar para a produção e a recolha dos 
dados necessários para esse fim, incluindo 

1. Os Estados-Membros devem garantir os 
recursos necessários para efetuar as 
avaliações, bem como os procedimentos a 
aplicar para a produção e a recolha dos 
dados, discriminados por género e idade,
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os dados relativos aos indicadores comuns 
referidos no artigo 11.º.

necessários para esse fim, incluindo os 
dados relativos aos indicadores comuns 
referidos no artigo 11.º.

Alteração 38
Proposta de regulamento

Artigo 14 – n.º 3 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) O contributo das organizações 
parceiras, dos dispositivos nacionais, dos 
beneficiários e do organismo 
intermediário, com vista a identificar 
todas as entidades a associar ao Fundo, 
descrevendo a sua experiência neste tipo 
de intervenção e apresentando os 
objetivos que pretendem alcançar no 
âmbito do Fundo;  

Alteração 39

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

Texto da Comissão Alteração

(e-A) O contributo para o objetivo da 
igualdade entre homens e mulheres e uma 
avaliação que vise identificar se a 
perspetiva de género é devidamente 
integrada.

Alteração 40

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 

(2) A autoridade de gestão deve realizar 
um inquérito estruturado que contenha 
dados discriminados por género sobre os
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modelo fornecido pela Comissão. A 
Comissão adotará este modelo 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.

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. 
Esse ato de execução é aprovado pelo 
procedimento consultivo a que se refere o 
artigo 60.º, n.º 2.

Alteração 41

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os alimentos e os bens destinados aos 
destinatários finais, bem como aos 
serviços para adotar as medidas referidas 
no artigo 4.º, n.º 2-A, podem ser 
adquiridos pelas próprias organizações 
parceiras.

Alteração 42
Proposta de regulamento

Artigo 21 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

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 
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ser usados em benefício das pessoas mais 
carenciadas e não devem ser aplicados de 
forma a diminuir a obrigação de os 
Estados-Membros cofinanciarem o 
programa estabelecida no artigo 18.º do 
presente regulamento.

ser usados em benefício das pessoas mais 
carenciadas, para complementar os 
recursos do Fundo, não devendo os custos 
de utilização ser deduzidos das dotações 
atribuídas.

Justificação

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

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 21 - n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Os beneficiários devem poder 
utilizar de modo eficiente e otimizado os 
fundos da União  destinados a reduzir a 
pobreza, tais como o FSE e o Fundo 
instituído em conformidade com o artigo 
1.º, evitando o duplo financiamento das 
operações.

Justificação

As organizações que utilizam o Programa de Distribuição Alimentar às Pessoas mais 
Carenciadas podem dispor de medidas paralelas, financiadas pelo FSE, tais como formação 
ou prestação de cuidados. Essa situação deve continuar a ser possível enquanto não conduzir 
ao duplo financiamento. Cumpre apoiar os beneficiários nesse sentido.

Alteração 44

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

Texto da Comissão Alteração

(-a) custos suportados por organismos 
públicos ou organizações parceiras 
destinados a reforçar as cadeias locais de 
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abastecimento alimentar;

Alteração 45

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

Texto da Comissão Alteração

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

(k) as despesas de aquisição de alimentos e 
bens essenciais, incluindo roupas, para uso 
pessoal dos beneficiários finais;

Alteração 46

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

Texto da Comissão Alteração

(l) 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);

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

Alteração 47

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

Texto da Comissão Alteração

(n) 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 

(n) as despesas das atividades de inclusão 
social empreendidas e declaradas pela 
organização parceira que distribui 
diretamente a assistência material às 
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de 5% das despesas referidos na alínea a); pessoas mais carenciadas.
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