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Alteração 87
María Irigoyen Pérez

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Em 2012, na União Europeia cerca 
de 116 milhões de pessoas, entre as quais 
25 milhões de crianças, encontravam-se 
em risco de exclusão social ou pobreza e, 
dessas pessoas, 40 milhões sofriam de 
privações materiais graves e 4,1 milhões 
não tinham alojamento, o que representa 
um aumento de cerca de 4 milhões 
relativamente ao ano anterior.

Or. es

Alteração 88
Filiz Hakaeva Hyusmenova

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, 119,6 milhões de cidadãos
europeus estavam ameaçados de pobreza 
ou exclusão social, verificando-se uma 
tendência para aumento do fenómeno de 
falta de habitação, e essas pessoas estão, 
muitas vezes, em situações de exclusão 
demasiado extrema para beneficiar das 
medidas de ativação do Regulamento (UE) 
n.º […CPR], e em especial do 
Regulamento (UE) n.º […FSE].

Or. fr

Alteração 89
Brice Hortefeux
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Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 90
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 91
Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Considerando 4
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 92
María Irigoyen Pérez

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 93
Mojca Kleva Kekuš

Proposta de regulamento
Considerando 4
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 94
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A segurança alimentar é um direito 
fundamental da humanidade, que se 
concretiza através da disponibilidade, 
acessibilidade, utilização e estabilidade 
temporal de uma alimentação saudável, 
suficiente, adequada e nutritiva.

Or. it

Alteração 95
Karima Delli

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Desde 1987, a União proporciona 
aos seus cidadãos mais carenciados ajuda 
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alimentar direta proveniente das 
existências agrícolas. Em paralelo, 
desenvolveram-se outras fontes de 
aprovisionamento, tais como os 
excedentes dos supermercados locais ou 
regionais, parcerias com os agricultores 
locais, restaurantes e mercearias 
solidárias, etc. O Fundo deve igualmente 
apoiar o desenvolvimento e o reforço 
destas redes locais de aprovisionamento.

Or. fr

Alteração 96
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. ro

Alteração 97
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 98
Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 99
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr
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Alteração 100
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) As disposições do Fundo asseguram 
a coerência com as estratégias e medidas 
destinadas a reduzir os desperdícios 
alimentares ao longo de toda a cadeia de 
aprovisionamento, melhorar a eficiência 
da fileira e sensibilizar a opinião pública 
para este importante tema, em 
conformidade com a posição aprovada 
pelo Parlamento Europeu na sua 
Resolução de 19 de Janeiro de 2012.

Or. it

Alteração 101
Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 102
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 103
Iosif Matula

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. ro

Alteração 104
Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Considerando 7
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 105
Iosif Matula

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 as 
prioridades de ação a nível das regiões 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.

Or. ro

Alteração 106
Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Considerando 8
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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 alimentar 
e/ou 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, rápida e eficaz do 
programa operacional.

Or. fr

Alteração 107
Karima Delli

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. Deve 
também incluir os elementos necessários 
para garantir uma aplicação efetiva e eficaz 
do programa operacional, designadamente 
no que toca à luta contra o desperdício de 
alimentos.

Or. fr

Alteração 108
María Irigoyen Pérez
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Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

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

(8) O programa operacional de cada 
Estado-Membro deve identificar e 
justificar as formas de privação material e 
alimentar a combater com mais urgência, 
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 rápida, efetiva e 
eficaz do programa operacional.

Or. es

Alteração 109
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 110
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Importa que os Estados-Membros 
tenham a possibilidade de dar preferência 
aos produtos originários da União.

Or. fr

Alteração 111
María Irigoyen Pérez

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Com o objectivo de alcançar uma 
eficaz e eficiente execução das medidas 
financiadas pelo Fundo, importa 
fomentar a cooperação entre as 
autoridades regionais e locais e os 
organismos que representam a sociedade 
civil. É, por conseguinte, necessário que 
os Estados-Membros fomentem a 
participação de todos os actores
implicados na elaboração e aplicação das 
medidas financiadas pelo Fundo.

Or. es

Alteração 112
Vasilica Viorica Dăncilă

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, tendo também em 
conta o parecer das organizações 
não-governamentais envolvidas na 
aplicação do programa.

Or. ro

Alteração 113
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 114
Iosif Matula

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

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

(10) O intercâmbio de experiências e de 
melhores práticas tem um valor 
acrescentado significativo, pelo que a sua 
difusão deve ser facilitada pela Comissão e 
pelas autoridades competentes dos 
Estados-Membros.

Or. ro
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Alteração 115
Karima Delli

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

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

(10) O intercâmbio de experiências e de 
melhores práticas, bem como a inovação 
social, têm um valor acrescentado 
significativo, pelo que a sua difusão e 
promoção devem ser facilitadas pela 
Comissão.

Or. fr

Alteração 116
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

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

(10) O intercâmbio de experiências e de 
melhores práticas tem um valor 
acrescentado significativo, pelo que a sua
promoção e difusão devem ser facilitadas
pela Comissão.

Or. fr

Alteração 117
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O intercâmbio de experiências e de 
melhores práticas tem um valor 
acrescentado significativo, pelo que deve 

(10) O intercâmbio de experiências e de 
melhores práticas tem um valor 
acrescentado significativo, pelo que a sua 
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ser facilitado pela Comissão. difusão deve ser facilitada pela Comissão, 
designadamente através da organização 
de ações de formação e da criação de uma 
plataforma de cooperação a nível da 
União que abranja todas as partes 
interessadas.

Or. ro

Alteração 118
Mojca Kleva Kekuš

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

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

(12) A fim de melhorar a qualidade e a 
configuração de cada programa 
operacional e avaliar o funcionamento e a 
eficácia do Fundo, devem ser realizadas 
avaliações ex-ante e ex-post. Estas 
avaliações devem ser complementadas por 
inquéritos anónimos às pessoas mais 
carenciadas que beneficiaram do programa 
operacional e, se necessário, por avaliações 
durante o período de programação.
Atendendo a eventuais estigmas sociais da 
pobreza, as regras em matéria de 
protecção dos dados das pessoas mais 
carenciadas devem ser observadas 
aquando da realização de avaliações. As 
responsabilidades dos Estados-Membros e 
da Comissão a este respeito devem ser 
especificadas.

Or. en

Alteração 119
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Considerando 12
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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.

Or. fr

Alteração 120
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. ro
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Alteração 121
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

(13) Os cidadãos têm o direito de saber de 
que forma os recursos financeiros da União 
são investidos e com que efeitos. A fim de 
garantir uma vasta divulgação da 
informação sobre os resultados da ação do 
Fundo e assegurar a acessibilidade e a 
transparência das oportunidades de 
financiamento, devem ser definidas regras 
circunstanciadas em matéria de informação 
e comunicação e as responsabilidades dos 
Estados-Membros e dos beneficiários nta 
matéria.

Or. fr

Alteração 122
Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr
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Alteração 123
María Irigoyen Pérez

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es

Alteração 124
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

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

(15) É necessário fixar um nível máximo a 
que o Fundo pode cofinanciar os 
programas operacionais para garantir um 
efeito multiplicador dos recursos da União 
e assegurar flexibilidade, providenciando, 
para o efeito, soluções aos 
Estados-Membros que conhecem 
dificuldades orçamentais temporárias.

Or. fr

Alteração 125
Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Considerando 16



AM\928282PT.doc 21/143 PE506.037v02-00

PT

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 126
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 127
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Considerando 17
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 128
María Irigoyen Pérez
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Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 129
Mojca Kleva Kekuš
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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 as 
organizações parceiras.

Or. en

Alteração 130
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 131
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

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

participar no programa devem designar, 
para o respetivo programa operacional, 
uma autoridade de gestão, uma autoridade 
de certificação e uma autoridade de 
auditoria funcionalmente independente de 
um Fundo QEC (1). Para que os Estados-
Membros tenham flexibilidade na criação 
de sistemas de controlo, deve ser prevista a 
possibilidade de as funções da autoridade 
de certificação serem cumpridas pela 
autoridade de gestão. Os Estados-Membros 
devem igualmente ser autorizados a 
designar organismos intermediários para a 
realização de determinadas tarefas da 
autoridade de gestão ou da autoridade de 
certificação. Nesse caso, os 
Estados-Membros devem definir 
claramente as respetivas responsabilidades 
e funções.
(1) A designação “Fundo QEC" deve, 
então, ser substituída pela nova 
designação “Fundo EEI" (Fundo Europeu 
Estrutural e de Investimento).

Or. en

Alteração 132
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Os Estados-Membros devem designar, 
para o respetivo programa operacional,
uma autoridade de gestão, uma 
autoridade de certificação e uma 
autoridade de auditoria funcionalmente 
independente. Para que os 
Estados-Membros tenham flexibilidade na 
criação de sistemas de controlo, deve ser 
prevista a possibilidade de as funções da 
autoridade de certificação serem 
cumpridas pela autoridade de gestão. Os 

(21) Os Estados-Membros devem designar, 
para o respetivo programa operacional, as 
autoridades competentes que asseguram a 
boa gestão do Fundo. Os 
Estados-Membros devem efetuar os 
controlos administrativos e físicos 
adequados e prever sanções para as 
irregularidades, a fim de assegurar que os 
programas operacionais sejam executados 
em conformidade com as modalidades 
aplicáveis.
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Estados-Membros devem igualmente ser 
autorizados a designar organismos 
intermediários para a realização de 
determinadas tarefas da autoridade de 
gestão ou da autoridade de certificação. 
Nesse caso, os Estados-Membros devem 
definir claramente as respetivas 
responsabilidades e funções.

Or. fr

Alteração 133
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

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

(21) Os Estados-Membros devem designar, 
para o respetivo programa operacional, as 
autoridades competentes que asseguram a 
boa gestão do Fundo. Os 
Estados-Membros devem efetuar os 
controlos administrativos e físicos 
adequados e prever sanções para as 
irregularidades, a fim de assegurar que os 
programas operacionais sejam executados 
em conformidade com as modalidades 
aplicáveis.

Or. fr

Alteração 134
Younous Omarjee
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Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Alteração 135
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Alteração 136
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 23
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Alteração 137
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Alteração 138
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 24
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Alteração 139
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Alteração 140
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Sem prejuízo das competências da 
Comissão em matéria de controlo 
financeiro, deve ser garantida a 
cooperação entre os Estados-Membros e a 
Comissão no quadro do presente 

Suprimido
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regulamento, e estabelecidos critérios que 
permitam à Comissão determinar, no 
contexto da sua estratégia de controlo dos 
sistemas nacionais, o nível de garantia 
que deve obter dos organismos nacionais 
de auditoria.

Or. fr

Alteração 141
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Alteração 142
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Sem prejuízo das competências da 
Comissão em matéria de controlo 
financeiro, deve ser garantida a cooperação 
entre os Estados-Membros e a Comissão 
no quadro do presente regulamento, e 

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

estabelecidos critérios que permitam à 
Comissão determinar, no contexto da sua 
estratégia de controlo dos sistemas 
nacionais, o nível de garantia e de 
plenitude da informação que deve obter 
dos organismos nacionais de auditoria.

Or. fr

Alteração 143
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Devem ser definidas as competências 
e responsabilidades da Comissão no que 
se refere à verificação do funcionamento 
eficaz dos sistemas de gestão e de 
controlo, bem como à possibilidade de 
exigir uma ação por parte dos 
Estados-Membros. A Comissão deve 
igualmente dispor de poderes para 
realizar auditorias sobre questões 
relacionadas com a boa gestão financeira, 
a fim de poder retirar conclusões sobre o 
desempenho do Fundo.

Suprimido

Or. fr

Alteração 144
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Devem ser definidas as competências 
e responsabilidades da Comissão no que 
se refere à verificação do funcionamento 
eficaz dos sistemas de gestão e de 

Suprimido
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controlo, bem como à possibilidade de 
exigir uma ação por parte dos 
Estados-Membros. A Comissão deve 
igualmente dispor de poderes para 
realizar auditorias sobre questões 
relacionadas com a boa gestão financeira, 
a fim de poder retirar conclusões sobre o 
desempenho do Fundo.

Or. fr

Alteração 145
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 146
Iosif Matula

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) A fim de proteger os interesses 
financeiros da União e garantir a execução 
eficaz do programa, devem ser previstas 
medidas que permitam a suspensão dos 
pagamentos pela Comissão.

(31) A fim de proteger os interesses 
financeiros da União e garantir a execução 
eficaz do programa, devem ser previstas 
medidas que permitam a suspensão dos 
pagamentos pela Comissão. A Comissão 
pode suspender os pagamentos ao 
beneficiário sempre que se verifique que o 
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financiamento se destina a objetivos 
diferentes dos previstos no quarto 
parágrafo.

Or. ro

Alteração 147
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Considerando 41-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(41-A) A fim de evitar uma redução 
abrupta da ajuda alimentar em caso de 
atraso na execução do presente 
regulamento no início de 2014, a 
Comissão adota as medidas transitórias 
necessárias para garantir que as pessoas 
dependentes da ajuda alimentar não 
sejam afetadas pela pobreza alimentar.

Or. fr

Alteração 148
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 41-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(41-A) A fim de evitar uma redução 
abrupta da ajuda alimentar em caso de 
atraso na execução do presente 
regulamento no início de 2014, a 
Comissão adota as medidas transitórias 
necessárias para garantir que as pessoas 
dependentes da ajuda alimentar não 
sejam afetadas pela pobreza alimentar.

Or. fr
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Alteração 149
Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 150
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr
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Alteração 151
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 152
Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr
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Alteração 153
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 154
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 155
Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

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

ou uma organização sem fins lucrativos
responsável pelo arranque ou pelo arranque 
e a execução das operações;

Or. fr

Alteração 156
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 157
Mojca Kleva Kekuš

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 158
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 9
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 159
Karima Delli

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 e 
territorial 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 desenvolvendo as cadeias de 
aprovisionamento alimentar locais e 
regionais em benefício dos mais 
carenciados. Este objetivo deve ser 
medido pelo número de pessoas que 
recebem assistência do Fundo.

Or. fr
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Alteração 160
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 161
Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 162
Karima Delli

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

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

1. O Fundo deve apoiar os dispositivos 
nacionais e locais que distribuem às 
pessoas mais carenciadas géneros 
alimentícios de qualidade e bens essenciais 
para uso pessoal. A distribuição deve ser 
assegurada por organizações parceiras 
selecionadas pelos Estados-Membros cuja 
atividade associativa e/ou voluntária seja 
em parte constituída pela distribuição de 
géneros alimentícios e/ou de produtos 
agrícolas às pessoas mais carenciadas.

Or. fr

Alteração 163
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 164
Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 5 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

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

pelos Estados-Membros em estreita 
cooperação com a Comissão.

Or. fr

Alteração 165
Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 5 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) As regras de execução e de utilização 
do Fundo e, nomeadamente, os recursos 
financeiros e administrativos necessários 
para a apresentação de relatórios, 
avaliação, gestão e controlo devem ter em 
conta o princípio da proporcionalidade, em 
função do nível de apoio atribuído.

(5) As regras de execução e de utilização 
do Fundo e, nomeadamente, os recursos 
financeiros e administrativos necessários 
para a apresentação de relatórios, 
avaliação, gestão e controlo devem ter em 
conta o princípio da proporcionalidade, em 
função do nível de apoio atribuído e do 
caráter próprio dos objetivos.

Or. fr

Alteração 166
Vasilica Viorica Dăncilă

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 
avaliação.

(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, bem como informar o público 
sobre os resultados do Fundo e a 
utilização das verbas.

Or. ro
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Alteração 167
Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 5 – ponto 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 
avaliação.

(8) A Comissão e os Estados-Membros 
devem garantir a eficácia do Fundo na fase 
de programação e, mais tarde, aquando 
das atividades de monitorização, 
apresentação de relatórios e avaliação.

Or. fr

Alteração 168
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proposta de regulamento
Artigo 5 – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 169
Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 5 – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A Comissão e os Estados-Membros 
devem exercer as respetivas competências 

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

no que diz respeito ao Fundo com a 
preocupação de reduzir os encargos 
administrativos para os beneficiários e de 
lhes permitir um acesso fácil e rápido às 
ajudas.

Or. fr

Alteração 170
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proposta de regulamento
Artigo 5 – ponto 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 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 aos 
programas por este apoiados, em razão do 
sexo, raça ou origem étnica, religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual.

Or. fr

Alteração 171
Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 5 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

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

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



PE506.037v02-00 44/143 AM\928282PT.doc

PT

também ter em consideração aspetos 
climáticos e ambientais, em especial tendo 
em vista a redução dos desperdícios.

também ter em consideração objetivos de 
saúde pública, de segurança alimentar, 
bem como aspetos climáticos e ambientais, 
em especial tendo em vista a redução dos 
desperdícios.

Or. fr

Alteração 172
Karima Delli

Proposta de regulamento
Artigo 5 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 173
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 5 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

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

(12) Os Estados-Membros e os 
beneficiários devem escolher os alimentos 
e os bens com base em critérios objetivos, 
designadamente os valores nutritivos dos 
produtos alimentares e a respetiva 
facilidade de distribuição. Para tal, os 
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climáticos e ambientais, em especial tendo 
em vista a redução dos desperdícios.

Estados-Membros podem dar preferência 
aos produtos originários da União. Os 
critérios de seleção dos alimentos, e, se for 
caso disso, dos bens, devem também ter em 
consideração aspetos climáticos e 
ambientais, em especial tendo em vista a 
redução dos desperdícios, em cada uma 
das fases da cadeia de distribuição.

Or. fr

Alteração 174
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Artigo 5 – nº. 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) As autoridades locais e regionais, 
em parceria com as organizações 
não-governamentais, podem criar redes 
de gestão local, regional e transfronteiras 
para a utilização dos alimentos regionais 
perecíveis e não perecíveis que não são 
comercializados pelas cadeias de 
aprovisionamento alimentar.

Or. ro

Alteração 175
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os recursos disponíveis para as 
autorizações orçamentais a título do Fundo 
para o período de 2014 a 2020, expressos 
em preços de 2011, ascendem a 
5 000 000 000 euros, em conformidade 
com a repartição anual indicada no anexo 
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II. II.

Or. fr

Alteração 176
Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 177
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

O orçamento proposto pela Comissão não responde adequadamente às necessidades de 
auxílio das pessoas mais carenciadas e constitui uma redução substancial em relação ao 
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período atual, para um âmbito de aplicação alargado.

Alteração 178
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. fr

Alteração 179
Mojca Kleva Kekuš

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

Texto da Comissão Alteração

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

Cada Estado-Membro deve apresentar à 
Comissão, nos três meses subsequentes à 
entrada em vigor do presente regulamento, 
um programa operacional para o período 
compreendido entre 1 de janeiro de 2014 e 
31 de dezembro de 2020, preparado em 
estreita cooperação com as autoridades 
públicas regionais e locais e outras 
autoridade públicas competentes, bem 
como com os organismos representativos 
da sociedade civil, incluindo as 
organizações operantes no domínio da 
luta contra a pobreza e as organizações 
envolvidas na distribuição de ajuda 
material às pessoas mais carenciadas, do 
qual conste o seguinte:
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Or. en

Alteração 180
Brice Hortefeux

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) A indicação do(s) tipo(s) de privação 
alimentar e/ou 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;

Or. fr

Alteração 181
Karima Delli

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) A indicação do(s) tipo(s) de privação 
material a considerar no âmbito do 
programa operacional e uma justificação 
dessa seleção, e uma descrição, para cada 
tipo de privação material considerado, das 
principais características e dos objetivos da 
distribuição de alimentos saudáveis e de 
qualidade 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;
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Or. fr

Alteração 182
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) A indicação do(s) tipo(s) de privação 
material a considerar no âmbito do 
programa operacional e uma 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;

Or. fr

Alteração 183
Karima Delli

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

Texto da Comissão Alteração

a-A) Um plano de ação em prol do 
desenvolvimento de cadeias de 
aprovisionamento alimentar locais e 
regionais em benefício dos mais 
carenciados;

Or. fr

Alteração 184
Karima Delli
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-B) Um plano de ação em prol da 
redução do desperdício alimentar;

Or. fr

Alteração 185
Brice Hortefeux

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 186
Younous Omarjee

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) Uma descrição dos critérios de 
seleção das organizações parceiras a 
diferenciar, se necessário, por tipo de 
privação material considerado;

Or. fr

Alteração 187
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Os organismos parceiros e as 
autoridades competentes;

Or. fr

Alteração 188
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Alteração 189
Younous Omarjee

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr
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Alteração 190
Filiz Hakaeva Hyusmenova

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

Texto da Comissão Alteração

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

(c) Uma descrição dos critérios de 
elegibilidade das pessoas mais carenciadas, 
a diferenciar se necessário por tipo de 
privação considerado;

Or. fr

Alteração 191
Brice Hortefeux

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

Texto da Comissão Alteração

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

(c) Uma descrição dos critérios de 
elegibilidade das pessoas mais carenciadas, 
a diferenciar se necessário por tipo de 
privação considerado;

Or. fr

Alteração 192
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Or. fr

Alteração 193
Younous Omarjee

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Alteração 194
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Alteração 195
Younous Omarjee

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

Texto da Comissão Alteração

(e) Os critérios de seleção das 
organizações parceiras, a diferenciar se 

Suprimido
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necessário por tipo de privação material 
considerado;

Or. fr

Alteração 196
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Alteração 197
Younous Omarjee

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Alteração 198
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. fr

Alteração 199
Younous Omarjee

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Alteração 200
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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

Texto da Comissão Alteração

(h) Uma descrição das medidas 
empreendidas para associar à preparação 
do programa operacional as autoridades 
regionais e locais competentes, assim 
como outras autoridades públicas, 
representantes da sociedade civil e 
entidades responsáveis pela promoção da 

Suprimido
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igualdade e da não discriminação;

Or. fr

Alteração 201
Younous Omarjee

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

Texto da Comissão Alteração

(h) Uma descrição das medidas 
empreendidas para associar à preparação 
do programa operacional as autoridades 
regionais e locais competentes, assim 
como outras autoridades públicas, 
representantes da sociedade civil e 
entidades responsáveis pela promoção da 
igualdade e da não discriminação;

Suprimido

Or. fr

Alteração 202
Filiz Hakaeva Hyusmenova

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

Texto da Comissão Alteração

(h) Uma descrição das medidas 
empreendidas para associar à preparação 
do programa operacional as autoridades 
regionais e locais competentes, assim como 
outras autoridades públicas, representantes 
da sociedade civil e entidades responsáveis 
pela promoção da igualdade e da não 
discriminação;

(h) Uma descrição da participação no
programa operacional das autoridades 
regionais e locais competentes, assim como 
outras autoridades públicas, representantes 
da sociedade civil e entidades responsáveis 
pela promoção da igualdade e da não 
discriminação;

Or. fr
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Alteração 203
Oldřich Vlasák

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

Texto da Comissão Alteração

(h) Uma descrição das medidas 
empreendidas para associar à preparação 
do programa operacional as autoridades 
regionais e locais competentes, assim 
como outras autoridades públicas, 
representantes da sociedade civil e 
entidades responsáveis pela promoção da 
igualdade e da não discriminação;

(h) Uma descrição das medidas 
empreendidas para associar à preparação 
do programa operacional as autoridades 
regionais e locais competentes, as suas 
organizações representativas, outras 
autoridades públicas, representantes da 
sociedade civil e entidades responsáveis 
pela promoção da igualdade e da não 
discriminação;

Or. en

Alteração 204
Brice Hortefeux

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 205
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 206
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 207
Oldřich Vlasák

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, 

2. Os programas operacionais devem ser 
elaborados pelos Estados-Membros ou por 
qualquer autoridade por estes designada, 
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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.

em cooperação com as autoridades 
regionais e locais competentes, os seus 
organismos representativos, outras 
autoridades públicas, bem como 
representantes da sociedade civil e 
entidades que promovem a igualdade e a 
não discriminação.

Or. en

Alteração 208
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem elaborar 
os respetivos programas operacionais de 
acordo com o modelo constante do anexo 
I.

Suprimido

Or. fr

Alteração 209
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem elaborar 
os respetivos programas operacionais de 
acordo com o modelo constante do anexo 
I.

Suprimido

Or. fr

Alteração 210
Iosif Matula
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve avaliar a coerência do 
programa operacional com o presente 
regulamento e a sua contribuição para os 
objetivos do Fundo, tendo em conta a 
avaliação ex-ante realizada em 
conformidade com o artigo 14.º.

1. A Comissão deve respeitar os critérios 
avançados pelos Estados-Membros,
avaliar a coerência do programa 
operacional com o presente regulamento e 
a sua contribuição para os objetivos do 
Fundo, tendo em conta a avaliação ex-ante 
realizada em conformidade com o artigo 
14.º.

Or. ro

Alteração 211
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve avaliar a coerência do 
programa operacional com o presente 
regulamento e a sua contribuição para os 
objetivos do Fundo, tendo em conta a 
avaliação ex-ante realizada em 
conformidade com o artigo 14.º.

1. A Comissão deve avaliar a coerência do 
programa operacional com o presente 
regulamento e a sua contribuição para os 
objetivos do Fundo.

Or. fr

Alteração 212
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem apresentar 
um pedido de alteração ao programa 

1. Sem prejuízo de uma decisão de um 
comité de monitorização, os 
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operacional. Este deve ser acompanhado da 
versão revista do programa operacional e 
da fundamentação da alteração.

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.

Or. en

Alteração 213
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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. Os Estados-Membros podem apresentar
pedidos de alteração ao programa 
operacional. O pedido deve ser 
acompanhado da versão revista do 
programa operacional e da fundamentação 
da alteração.

Or. ro

Alteração 214
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve avaliar a informação 
fornecida em conformidade com o n.º 1, 
tendo em conta a fundamentação 
apresentada pelo Estado-Membro em 
questão. A Comissão pode emitir 
observações, tendo o Estado-Membro de 
lhe fornecer todas as informações 
adicionais necessárias.

2. A Comissão deve avaliar a informação 
fornecida em conformidade com o n.º 1, 
tendo em conta a fundamentação 
apresentada pelo Estado-Membro em 
questão. Num prazo de três meses, a 
Comissão pode emitir observações, tendo o 
Estado-Membro de lhe fornecer todas as 
informações adicionais necessárias.

Or. fr
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Alteração 215
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Artigo 10 – título

Texto da Comissão Alteração

Plataforma Consulta

Or. en

Alteração 216
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 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.

Suprimido

Or. en

Alteração 217
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 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 

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 
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financeira às pessoas mais carenciadas. financeira às pessoas mais carenciadas. A 
plataforma será acessível através de um 
sítio Web criado pela Comissão que 
facultará todas as informações 
necessárias para a criação do Fundo e 
dos programas que o mesmo apoia.

Or. fr

Alteração 218
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

 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.

A Comissão deve 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.

Or. en

Alteração 219
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A plataforma deverá reunir trienalmente, 
num dos Estados-Membros, todas as 
entidades envolvidas na execução do 
fundo, cabendo a cada Estado-Membro 
apresentar as melhores práticas do fundo 
no seu próprio país, a fim de promover a 
otimização de práticas e recursos e a 
consolidação das redes entretanto criadas 
no âmbito da plataforma.

Or. pt
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Alteração 220
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão criará e administrará um 
sítio Web público, consagrado 
especificamente a esta plataforma. O sítio 
disponibilizará todos os documentos e 
todas as informações pertinentes para 
facilitar a promoção e a execução do 
Fundo.

Or. fr

Alteração 221
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 11 – título

Texto da Comissão Alteração

 Relatórios de execução e indicadores Relatórios de execução

Or. fr

Alteração 222
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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 

Suprimido
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de recursos e de resultados.

Or. fr

Alteração 223
Younous Omarjee

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.

Suprimido

Or. fr

Alteração 224
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os relatórios anuais de execução devem 
ser considerados admissíveis se deles 
constar toda a informação exigida no 
modelo referido no n.º 2, incluindo os 
indicadores comuns. Caso o relatório seja 
considerado inadmissível, a Comissão 
deve informar o Estado-Membro em 
questão no prazo de 15 dias úteis a contar 
da data de receção do relatório anual de 
execução. Se a Comissão não enviar essa 
informação no prazo fixado, o relatório é 
considerado admissível.

Suprimido

Or. fr
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Alteração 225
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os relatórios anuais de execução devem 
ser considerados admissíveis se deles 
constar toda a informação exigida no 
modelo referido no n.º 2, incluindo os 
indicadores comuns. Caso o relatório seja 
considerado inadmissível, a Comissão 
deve informar o Estado-Membro em 
questão no prazo de 15 dias úteis a contar 
da data de receção do relatório anual de 
execução. Se a Comissão não enviar essa 
informação no prazo fixado, o relatório é 
considerado admissível.

Suprimido

Or. fr

Alteração 226
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros elaboram o 
relatório final sobre a execução do 
programa operacional de acordo com o 
modelo adotado pela Comissão.

Suprimido

Or. fr

Alteração 227
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 5 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve analisar o relatório final 
de execução e comunicar as suas 
observações aos Estados-Membros no 
prazo de dois meses a contar da receção do 
relatório final.

A Comissão deve analisar o relatório final 
de execução e comunicar as suas 
observações aos Estados-Membros no 
prazo de três meses a contar da receção do 
relatório final.

Or. en

Alteração 228
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão deve adotar o modelo de 
relatório anual de execução e a lista de 
indicadores comuns, bem como o modelo 
de relatório final de execução através de 
um ato de execução. Este ato de execução 
deve ser adotado em conformidade com o 
procedimento de consulta referido no 
artigo 60.º, n.º 2.

6. A Comissão deve adotar o modelo de 
relatório anual de execução, bem como o 
modelo de relatório final de execução 
através de um ato de execução. Esse ato de 
execução é aprovado pelo procedimento 
consultivo a que se refere o artigo 60.º, 
n.º 2.

Or. fr

Alteração 229
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão pode dirigir observações a 
um Estado-Membro sobre a execução do 
programa operacional. A autoridade de 
gestão deve, no prazo de três meses, 
informar a Comissão das medidas 
corretivas tomadas.

7. A Comissão pode dirigir observações a 
um Estado-Membro sobre a execução do 
programa operacional.
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Or. fr

Alteração 230
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. A autoridade de gestão deve tornar 
pública uma síntese de cada relatório 
anual e do relatório final de execução.

Suprimido

Or. fr

Alteração 231
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. A autoridade de gestão deve tornar 
pública uma síntese de cada relatório 
anual e do relatório final de execução.

Suprimido

Or. fr

Alteração 232
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. A autoridade de gestão deve tornar 
pública uma síntese de cada relatório 
anual e do relatório final de execução.

8. A autoridade de gestão deve tornar 
público cada relatório anual e do relatório 
final de execução.
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Or. en

Alteração 233
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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 
os dados relativos aos indicadores comuns 
referidos no artigo 11.º.

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.

Or. fr

Alteração 234
Younous Omarjee

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 
os dados relativos aos indicadores comuns 
referidos no artigo 11.º.

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.

Or. fr

Alteração 235
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux
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Proposta de regulamento
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º Suprimido
Avaliação ex ante

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

Or. fr
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Alteração 236
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º Suprimido
Avaliação ex ante

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

Alteração 237
Filiz Hakaeva Hyusmenova

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

Texto da Comissão Alteração

(d) O contributo das realizações esperadas 
para os resultados;

(d) O contributo das realizações esperadas 
para os objetivos do Fundo e o respetivo 
valor acrescentado;

Or. fr

Alteração 238
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 15

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º Suprimido
Avaliação durante o período de 

programação
1. Durante o período de avaliação, a 
autoridade de gestão pode realizar 
avaliações da eficiência e da eficácia do 
programa operacional.
2. A autoridade de gestão deve realizar 
um inquérito estruturado aos 
destinatários finais em 2017 e 2021, de 
acordo com o modelo fornecido pela 
Comissão. A Comissão adotará este 
modelo através de um ato de execução. 
Este ato de execução deve ser adotado em 
conformidade com o procedimento de 
consulta referido no artigo 60.º, n.º 2.
3. A Comissão pode, por sua iniciativa, 
realizar avaliações dos programas 
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operacionais.

Or. fr

Alteração 239
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 15

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º Suprimido
Avaliação durante o período de 

programação
1. Durante o período de avaliação, a 
autoridade de gestão pode realizar 
avaliações da eficiência e da eficácia do 
programa operacional.
2. A autoridade de gestão deve realizar 
um inquérito estruturado aos 
destinatários finais em 2017 e 2021, de 
acordo com o modelo fornecido pela 
Comissão. A Comissão adotará este 
modelo através de um ato de execução. 
Este ato de execução deve ser adotado em 
conformidade com o procedimento de 
consulta referido no artigo 60.º, n.º 2.
3. A Comissão pode, por sua iniciativa, 
realizar avaliações dos programas 
operacionais.

Or. fr

Alteração 240
Mojca Kleva Kekuš

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

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

2. A autoridade de gestão deve realizar um 
inquérito estruturado anónimo 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.

Or. en

Alteração 241
Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 16 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 242
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Artigo 11-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º-A
Comité de monitorização

1. No prazo de três meses a contar da data 
de notificação ao Estado-Membro da 
decisão de adopção de um programa, o 
Estado-Membro institui um comité para 
monitorizar a aplicação do programa, de 
acordo com a autoridade de gestão. O 
comité de monitorização elabora e adopta 
o seu regulamento interno.
2. O comité de monitorização reúne pelo 
menos uma vez por ano e é composto por 
representantes da autoridade de gestão e 
dos organismos intermédios e dos 
representantes dos parceiros. Todos os 
membros do comité de monitorização têm 
direito de voto.
3. A Comissão participa nos trabalhos do 
comité de monitorização a título 
consultivo.
4. O comité de monitorização é presidido 
por um representante da autoridade de 
gestão.
5. Compete ao comité de monitorização 
examinar minuciosamente todas as 
questões que afectem o desempenho do 
programa. É consultado e emite parecer 
sobre as alterações ao programa 
propostas pela autoridade de gestão ou 
dirige recomendações à autoridade de 
gestão relativamente á execução do 
programa e respectiva avaliação. 
Monitoriza as acções levadas a efeito na 
sequência das suas recomendações. 
Aprova os relatórios submetidos à 
Comissão pela autoridade de gestão.

Or. en
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Alteração 243
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. ro

Alteração 244
Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 245
Iosif Matula
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Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros devem informar 
sobre o Fundo, bem como promover as 
ações financiadas pelo mesmo, e assegurar 
a criação e o funcionamento dos pontos 
de contacto locais e regionais. A 
informação deve ser dirigida às pessoas 
mais carenciadas, aos meios de 
comunicação e ao público em geral. O seu 
objetivo é realçar o papel da União e 
assegurar a visibilidade das intervenções 
do Fundo.

Or. ro

Alteração 246
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 A bem da transparência do apoio do 
Fundo, a autoridade de gestão deve 
elaborar uma lista das operações apoiadas 
pelo Fundo em formato CSV ou XML, que 
deve estar acessível através de um sítio 
Web. A lista deve incluir, pelo menos, o 
nome e endereço do beneficiário e o 
montante do financiamento da União, 
assim como o tipo de privação material 
considerado.

A bem da transparência do apoio do 
Fundo, a autoridade competente deve 
elaborar uma lista das operações apoiadas 
pelo Fundo em formato CSV ou XML, que 
deve estar acessível através de um sítio 
Web.

Or. fr

Alteração 247
Younous Omarjee
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Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 A bem da transparência do apoio do 
Fundo, a autoridade de gestão deve 
elaborar uma lista das operações apoiadas 
pelo Fundo em formato CSV ou XML, que 
deve estar acessível através de um sítio 
Web. A lista deve incluir, pelo menos, o 
nome e endereço do beneficiário e o 
montante do financiamento da União, 
assim como o tipo de privação material 
considerado.

A bem da transparência do apoio do 
Fundo, a autoridade competente deve 
elaborar uma lista das operações apoiadas 
pelo Fundo em formato CSV ou XML, que 
deve estar acessível através de um sítio 
Web. A lista deve incluir, pelo menos, o 
nome e endereço do beneficiário e o 
montante do financiamento da União, 
assim como o tipo de privação material 
considerado.

Or. fr

Alteração 248
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A lista de operações deve ser atualizada no 
mínimo de 12 em 12 meses.

A lista de operações deve ser atualizada no 
mínimo de 6 em 6 meses.

Or. fr

Alteração 249
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A lista de operações deve ser atualizada no 
mínimo de 12 em 12 meses.

A lista de operações deve ser atualizada no 
mínimo de 6 em 6 meses.

Or. en



AM\928282PT.doc 79/143 PE506.037v02-00

PT

Alteração 250
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A expressão «Auxílio da União 
Europeia», acompanhada do emblema da 
União Europeia, deve ser claramente 
visível nas embalagens dos géneros 
alimentícios e dos bens distribuídos no 
âmbito do programa operacional, bem 
como nos locais de distribuição.

Or. fr

Alteração 251
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A autoridade de gestão deve informar os 
beneficiários da publicação da lista de 
operações, em conformidade com o n.º 2. 
A autoridade de gestão deve fornecer kits 
de informação e publicidade, incluindo 
modelos em formato eletrónico, para 
ajudar os beneficiários a cumprir as suas 
obrigações, conforme estabelecidas no n.º 
3.

5. A autoridade competente deve informar 
os beneficiários da publicação da lista de 
operações, em conformidade com o n.º 2. 
A autoridade de gestão deve fornecer kits 
de informação e publicidade, incluindo 
modelos em formato eletrónico, para 
ajudar os beneficiários a cumprir as suas 
obrigações, conforme estabelecidas no n.º 
3.

Or. fr

Alteração 252
Younous Omarjee
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Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A autoridade de gestão deve informar os 
beneficiários da publicação da lista de 
operações, em conformidade com o n.º 2. 
A autoridade de gestão deve fornecer kits 
de informação e publicidade, incluindo 
modelos em formato eletrónico, para 
ajudar os beneficiários a cumprir as suas 
obrigações, conforme estabelecidas no n.º 
3.

5. A autoridade competente deve informar 
os beneficiários da publicação da lista de 
operações, em conformidade com o n.º 2. 
A autoridade de gestão deve fornecer kits 
de informação e publicidade, incluindo 
modelos em formato eletrónico, para 
ajudar os beneficiários a cumprir as suas 
obrigações, conforme estabelecidas no n.º 
3.

Or. fr

Alteração 253
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Ao processar dados pessoais no âmbito 
do presente artigo, a autoridade de gestão, 
os beneficiários e as organizações parceiras 
devem cumprir o disposto na Diretiva 
95/46/CE.

6. Ao processar dados pessoais no âmbito 
do presente artigo, a autoridade 
competente, os beneficiários e as 
organizações parceiras devem respeitar as 
regras de proteção dos dados pessoais a 
fim de evitar qualquer estigmatização e 
cumprir o disposto na Diretiva 95/46/CE.

Or. fr

Alteração 254
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Ao processar dados pessoais no âmbito 6. Ao processar dados pessoais no âmbito 
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do presente artigo, a autoridade de gestão, 
os beneficiários e as organizações parceiras 
devem cumprir o disposto na Diretiva 
95/46/CE.

do presente artigo, a autoridade 
competente, os beneficiários e as 
organizações parceiras devem cumprir o 
disposto na Diretiva 95/46/CE.

Or. fr

Alteração 255
María Irigoyen Pérez

Proposta de regulamento
Artigo 18 – título

Texto da Comissão Alteração

Cofinanciamento Financiamento

Or. es

Alteração 256
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A taxa de financiamento do programa 
operacional é fixada a 100 % da despesa 
total elegível.

Or. fr

Alteração 257
María Irigoyen Pérez

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

operacional será de 100% da despesa total 
elegível.

Or. es

Alteração 258
María Irigoyen Pérez

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es

Alteração 259
María Irigoyen Pérez

Proposta de regulamento
Artigo 19

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19 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 
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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 407/2010;
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 332/2002;
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 
Comissão que aprova o programa 
operacional.

Or. es

Alteração 260
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Não podem ser selecionadas para apoio 
do programa operacional as operações 
fisicamente concluídas ou totalmente 
executadas antes da apresentação à 
autoridade de gestão do pedido de 
financiamento ao abrigo do programa 
operacional pelo beneficiário, 
independentemente de este ter efetuado 
todos os pagamentos correspondentes.

2. Não podem ser selecionadas para apoio 
do programa operacional as operações 
fisicamente concluídas ou totalmente 
executadas antes da apresentação à 
autoridade competente do pedido de 
financiamento ao abrigo do programa 
operacional pelo beneficiário, 
independentemente de este ter efetuado 
todos os pagamentos correspondentes.

Or. fr



PE506.037v02-00 84/143 AM\928282PT.doc

PT

Alteração 261
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Não podem ser selecionadas para apoio 
do programa operacional as operações 
fisicamente concluídas ou totalmente 
executadas antes da apresentação à 
autoridade de gestão do pedido de 
financiamento ao abrigo do programa 
operacional pelo beneficiário, 
independentemente de este ter efetuado 
todos os pagamentos correspondentes.

2. Não podem ser selecionadas para apoio 
do programa operacional as operações 
fisicamente concluídas ou totalmente 
executadas antes da apresentação à 
autoridade competente do pedido de 
financiamento ao abrigo do programa 
operacional pelo beneficiário, 
independentemente de este ter efetuado 
todos os pagamentos correspondentes.

Or. fr

Alteração 262
Filiz Hakaeva Hyusmenova

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 às 
pessoas mais carenciadas podem ser 
adquiridos pelas próprias organizações 
parceiras.

Or. fr

Alteração 263
Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 264
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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 às 
pessoas mais carenciadas podem ser 
adquiridos pelas próprias organizações 
parceiras.

Or. fr

Alteração 265
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Deve conferir-se prioridade aos alimentos 
de proveniência regional e europeia.

Or. ro

Alteração 266
Filiz Hakaeva Hyusmenova
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Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 267
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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 

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 
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esta seja a opção mais favorável do ponto 
de vista económico e não atrase 
indevidamente a distribuição dos produtos 
alimentares às organizações parceiras. 
Eventuais montantes resultantes de uma 
transação de produtos nesses stocks devem 
ser usados em benefício das pessoas mais 
carenciadas e não devem ser aplicados de 
forma a diminuir a obrigação de os 
Estados-Membros cofinanciarem o 
programa estabelecida no artigo 18.º do 
presente regulamento.

esta seja a opção mais favorável do ponto 
de vista económico e não atrase 
indevidamente a distribuição dos produtos 
alimentares às organizações parceiras. 
Eventuais montantes resultantes de uma 
transação de produtos nesses stocks devem 
ser usados em benefício das pessoas mais 
carenciadas e não devem ser aplicados de 
forma a diminuir a obrigação de os 
Estados-Membros cofinanciarem o 
programa estabelecida no artigo 18.º do 
presente regulamento, complementando o 
orçamento do Fundo.

Or. fr

Alteração 268
Salvatore Caronna

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As organizações parceiras ou os 
organismos públicos responsáveis pela 
aquisição de bens alimentares orienta as 
suas escolhas neste domínio para 
produções sustentáveis em pequena e 
média escala relacionada com os 
mercados e consumos locais e regionais.

Or. it

Alteração 269
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A assistência material deve ser 
dispensada gratuitamente às pessoas mais 

4. A assistência material deve ser, de modo 
geral, dispensada gratuitamente às pessoas 
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carenciadas. mais carenciadas ou a um preço que não 
exceda 10 % do preço de mercado e que 
não ultrapasse, em caso algum, um nível 
justificado pelos custos incorridos pelos 
organismos designados, no contexto da 
distribuição.

Or. fr

Alteração 270
Filiz Hakaeva Hyusmenova

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) as despesas de aquisição de alimentos e 
bens essenciais para uso pessoal das 
pessoas mais carenciadas;

Or. fr

Alteração 271
Vasilica Viorica Dăncilă

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) as despesas de aquisição de alimentos, 
no respeito dos requisitos de qualidade e
segurança alimentar, bem como de bens 
essenciais para uso pessoal dos sem-abrigo 
ou de crianças;

Or. ro

Alteração 272
Brice Hortefeux
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Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) as despesas de aquisição de alimentos e 
bens essenciais para uso pessoal das 
pessoas mais carenciadas;

Or. fr

Alteração 273
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) as despesas de aquisição de alimentos e 
bens essenciais para uso pessoal das 
pessoas mais carenciadas;

Or. fr

Alteração 274
Filiz Hakaeva Hyusmenova

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Nos casos em que um organismo 
público adquire os alimentos e os bens 
essenciais para uso pessoal das pessoas 
mais carenciadas 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. fr



PE506.037v02-00 90/143 AM\928282PT.doc

PT

Alteração 275
Brice Hortefeux

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Nos casos em que um organismo 
público adquire os alimentos e os bens 
essenciais para uso pessoal das pessoas 
mais carenciadas 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. fr

Alteração 276
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Nos casos em que um organismo 
público adquire os alimentos e os bens 
essenciais para uso pessoal das pessoas 
mais carenciadas 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. fr

Alteração 277
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 278
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Por iniciativa da Comissão e/ou em seu 
nome, e dentro de um limite de 0,35 % da 
respetiva dotação anual, o Fundo pode 
financiar medidas de preparação, 
monitorização, assistência administrativa e 
técnica, auditoria, informação, controlo e 
avaliação necessárias à execução do 
presente regulamento, bem como 
atividades relacionadas com a plataforma 
visada no artigo 10.º.

1. Por iniciativa da Comissão e/ou em seu 
nome, e dentro de um limite de 0,35 % da 
respetiva dotação anual, o Fundo pode 
financiar medidas de preparação, 
monitorização, assistência administrativa e 
técnica, auditoria, informação, controlo e 
avaliação necessárias à execução do 
presente regulamento, bem como 
atividades relacionadas com a plataforma 
visada no artigo 10.º, nomeadamente as 
duas reuniões trienais previstas.

Or. pt

(Alteração relacionada com a alteração 1 apresentada pela deputada Patrão Neves ao artigo 
10.º,  n.º 2-A (novo)

Alteração 279
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 26 
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Texto da Comissão Alteração

 Os sistemas de gestão e de controlo 
devem assegurar:

Suprimido

(a) a definição das funções de cada 
organismo envolvido na gestão e no 
controlo, e a repartição de funções dentro 
de cada organismo;
(b) o respeito do princípio da separação de 
funções entre e no interior desses 
organismos;
(c) os procedimentos para garantir a 
correção e a regularidade das despesas 
declaradas;
(d) os sistemas informáticos de 
contabilidade, de registo e transmissão 
dos dados financeiros e dados relativos 
aos indicadores, bem como para garantir 
a monitorização e a apresentação de 
relatórios;
(e) os sistemas de apresentação de 
relatórios e de monitorização, nos casos 
em que o organismo responsável delegue 
a execução das tarefas noutro organismo;
(f) os mecanismos para auditar o 
funcionamento dos sistemas de gestão e 
de controlo;
(g) os sistemas e procedimentos que 
garantam uma pista de auditoria 
adequada;
(h) a prevenção, deteção e correção de 
irregularidades, incluindo fraudes, e a 
recuperação de montantes indevidamente 
pagos, juntamente com os juros eventuais.

Or. fr

Alteração 280
Younous Omarjee
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Proposta de regulamento
Artigo 26 

Texto da Comissão Alteração

 Os sistemas de gestão e de controlo 
devem assegurar:

Suprimido

(a) a definição das funções de cada 
organismo envolvido na gestão e no 
controlo, e a repartição de funções dentro 
de cada organismo;
(b) o respeito do princípio da separação de 
funções entre e no interior desses 
organismos;
(c) os procedimentos para garantir a 
correção e a regularidade das despesas 
declaradas;
(d) os sistemas informáticos de 
contabilidade, de registo e transmissão 
dos dados financeiros e dados relativos 
aos indicadores, bem como para garantir 
a monitorização e a apresentação de 
relatórios;
(e) os sistemas de apresentação de 
relatórios e de monitorização, nos casos 
em que o organismo responsável delegue 
a execução das tarefas noutro organismo;
(f) os mecanismos para auditar o 
funcionamento dos sistemas de gestão e 
de controlo;
(g) os sistemas e procedimentos que 
garantam uma pista de auditoria 
adequada;
(h) a prevenção, deteção e correção de 
irregularidades, incluindo fraudes, e a 
recuperação de montantes indevidamente 
pagos, juntamente com os juros eventuais.

Or. fr

Alteração 281
Elisabeth Schroedter
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Proposta de regulamento
Artigo 26 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os sistemas de gestão e de controlo devem 
assegurar:

2. Os sistemas de gestão e de controlo 
devem assegurar:

Or. en

Alteração 282
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 26 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros designarão, 
para o respetivo programa operacional, 
uma autoridade de gestão, uma 
autoridade de certificação e uma 
autoridade de auditoria funcionalmente 
independente de um Fundo QEC (1).
(1) A designação “Fundo QEC" deve, 
então, ser substituída pela nova 
designação “Fundo EEI" (Fundo Europeu 
estrutural e de Investimento).

Or. en

Alteração 283
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 27

Texto da Comissão Alteração

Artigo 27.º Suprimido
Responsabilidades dos Estados-Membros
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1. Os Estados-Membros devem cumprir as 
obrigações em matéria de gestão, controlo 
e auditoria e assumir as responsabilidades 
que delas decorrem, como estabelecido 
nas regras sobre a gestão partilhada do 
Regulamento Financeiro e no presente 
regulamento. Em conformidade com o
princípio da gestão partilhada, os 
Estados-Membros são responsáveis pela 
gestão e pelo controlo dos programas 
operacionais.
2. Além disso, os Estados-Membros devem 
prevenir, detetar e corrigir as 
irregularidades e recuperar os montantes 
indevidamente pagos, juntamente com os 
eventuais juros de mora. Devem notificar 
as irregularidades à Comissão, mantendo-
a informada sobre a evolução dos 
procedimentos administrativos e jurídicos 
aplicáveis.
Sempre que um montante indevidamente 
pago a um beneficiário não possa ser 
recuperado e tal resulte de incumprimento 
ou negligência do Estado-Membro, 
compete a este último reembolsar o 
montante em causa ao orçamento geral 
da União.
São conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 59.º, a fim de estabelecer 
regras pormenorizadas sobre as 
obrigações dos Estados-Membros 
especificadas no presente número.
3. Os Estados-Membros são responsáveis 
pela definição e pela aplicação de um 
procedimento para a apreciação e a 
resolução independentes de litígios 
relacionados com a seleção ou a 
realização de operações cofinanciadas 
pelo Fundo. A pedido, os Estados-
Membros comunicam os resultados dessa 
apreciação à Comissão.
4. O intercâmbio oficial de informações 
entre os Estados-Membros e a Comissão é 
efetuado através de um sistema eletrónico 
de intercâmbio de dados criado em 
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conformidade com os termos e as 
condições estabelecidos pela Comissão, 
por intermédio de atos de execução. Os 
referidos atos de execução devem ser 
adotados pelo procedimento de exame a 
que se refere o artigo 60.º, n.º 3.

Or. fr

Alteração 284
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 27

Texto da Comissão Alteração

Artigo 27.º Suprimido
Responsabilidades dos Estados-Membros

1. Os Estados-Membros devem cumprir as 
obrigações em matéria de gestão, controlo 
e auditoria e assumir as responsabilidades 
que delas decorrem, como estabelecido 
nas regras sobre a gestão partilhada do 
Regulamento Financeiro e no presente 
regulamento. Em conformidade com o 
princípio da gestão partilhada, os 
Estados-Membros são responsáveis pela 
gestão e pelo controlo dos programas 
operacionais.
2. Além disso, os Estados-Membros devem 
prevenir, detetar e corrigir as 
irregularidades e recuperar os montantes 
indevidamente pagos, juntamente com os 
eventuais juros de mora. Devem notificar 
as irregularidades à Comissão, mantendo-
a informada sobre a evolução dos 
procedimentos administrativos e jurídicos 
aplicáveis.
Sempre que um montante indevidamente 
pago a um beneficiário não possa ser 
recuperado e tal resulte de incumprimento 
ou negligência do Estado-Membro, 
compete a este último reembolsar o 
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montante em causa ao orçamento geral 
da União.
São conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 59.º, a fim de estabelecer 
regras pormenorizadas sobre as 
obrigações dos Estados-Membros 
especificadas no presente número.
3. Os Estados-Membros são responsáveis 
pela definição e pela aplicação de um 
procedimento para a apreciação e a 
resolução independentes de litígios 
relacionados com a seleção ou a 
realização de operações cofinanciadas 
pelo Fundo. A pedido, os Estados-
Membros comunicam os resultados dessa 
apreciação à Comissão.
4. O intercâmbio oficial de informações 
entre os Estados-Membros e a Comissão é 
efetuado através de um sistema eletrónico 
de intercâmbio de dados criado em 
conformidade com os termos e as 
condições estabelecidos pela Comissão, 
por intermédio de atos de execução. Os 
referidos atos de execução devem ser 
adotados pelo procedimento de exame a 
que se refere o artigo 60.º, n.º 3.

Or. fr

Alteração 285
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 28

Texto da Comissão Alteração

Artigo 28.º Suprimido
Designação e organização dos 

organismos de gestão e de controlo
1. Os Estados-Membros devem designar 
uma autoridade ou um organismo público 
nacional para exercer as funções de 
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autoridade de gestão.
2. Os Estados-Membros devem designar 
uma autoridade ou um organismo público
nacional para exercer as funções de 
autoridade de certificação, sem prejuízo 
do disposto no n.º 3.
3. Os Estados-Membros podem designar 
uma autoridade de gestão que, 
simultaneamente, assuma as funções de 
autoridade de certificação.
4. Os Estados-Membros devem designar 
uma autoridade ou um organismo público 
nacional funcionalmente independente da 
autoridade de gestão e da autoridade de 
certificação para exercer as funções de 
autoridade de auditoria.
5. Desde que o princípio da separação de 
funções seja respeitado, a autoridade de 
gestão, a autoridade de certificação e, se 
for caso disso, a autoridade de auditoria 
podem fazer parte da mesma autoridade 
ou do mesmo organismo público.
6. Os Estados-Membros podem designar 
um ou vários organismos intermediários 
para executarem certas funções da 
autoridade de gestão ou da autoridade de 
certificação, sob responsabilidade dessa 
autoridade. As disposições pertinentes 
acordadas entre a autoridade de gestão ou 
a autoridade de certificação e os 
organismos intermediários têm de ser 
formalmente adotadas por escrito.
7. O Estado-Membro ou a autoridade de 
gestão pode delegar a gestão de parte do 
programa operacional num organismo 
intermediário, mediante acordo escrito 
entre esse organismo e o Estado-Membro 
ou autoridade de gestão. O organismo 
intermediário deve fornecer garantias da 
sua solvabilidade e competência no 
domínio em causa, bem como em matéria 
de gestão administrativa e financeira.
8. Compete aos Estados-Membros 
estabelecerem, por escrito, as regras que 
definem a sua relação com a autoridade 
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de gestão, a autoridade de certificação e a 
autoridade de auditoria, as relações entre 
essas autoridades e as relações das 
mesmas com a Comissão.

Or. fr

Alteração 286
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 28

Texto da Comissão Alteração

Artigo 28.º Suprimido
Designação e organização dos 

organismos de gestão e de controlo
1. Os Estados-Membros devem designar 
uma autoridade ou um organismo público 
nacional para exercer as funções de 
autoridade de gestão.
2. Os Estados-Membros devem designar 
uma autoridade ou um organismo público 
nacional para exercer as funções de 
autoridade de certificação, sem prejuízo 
do disposto no n.º 3.
3. Os Estados-Membros podem designar 
uma autoridade de gestão que, 
simultaneamente, assuma as funções de 
autoridade de certificação.
4. Os Estados-Membros devem designar 
uma autoridade ou um organismo público 
nacional funcionalmente independente da 
autoridade de gestão e da autoridade de 
certificação para exercer as funções de 
autoridade de auditoria.
5. Desde que o princípio da separação de 
funções seja respeitado, a autoridade de 
gestão, a autoridade de certificação e, se 
for caso disso, a autoridade de auditoria 
podem fazer parte da mesma autoridade 
ou do mesmo organismo público.
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6. Os Estados-Membros podem designar 
um ou vários organismos intermediários 
para executarem certas funções da 
autoridade de gestão ou da autoridade de 
certificação, sob responsabilidade dessa 
autoridade. As disposições pertinentes 
acordadas entre a autoridade de gestão ou 
a autoridade de certificação e os 
organismos intermediários têm de ser 
formalmente adotadas por escrito.
7. O Estado-Membro ou a autoridade de 
gestão pode delegar a gestão de parte do 
programa operacional num organismo 
intermediário, mediante acordo escrito 
entre esse organismo e o Estado-Membro 
ou autoridade de gestão. O organismo 
intermediário deve fornecer garantias da 
sua solvabilidade e competência no 
domínio em causa, bem como em matéria 
de gestão administrativa e financeira.
8. Compete aos Estados-Membros 
estabelecerem, por escrito, as regras que 
definem a sua relação com a autoridade 
de gestão, a autoridade de certificação e a 
autoridade de auditoria, as relações entre 
essas autoridades e as relações das 
mesmas com a Comissão.

Or. fr

Alteração 287
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Desde que o princípio da separação de 
funções seja respeitado, a autoridade de 
gestão, a autoridade de certificação e, se 
for caso disso, a autoridade de auditoria 
podem fazer parte da mesma autoridade ou 
do mesmo organismo público.

5. Desde que o princípio de separação de 
funções seja respeitado, a autoridade de 
gestão e a autoridade de certificação 
podem fazer parte da mesma autoridade ou 
do mesmo organismo público. A fim de 
garantir a plena independência da 
autoridade de auditoria, a sua função de 
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avaliação e controlo, esta última deve 
fazer parte de um organismo público ou 
autoridade pública distinta da autoridade 
de gestão e da autoridade de certificação. 

Or. it

Alteração 288
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 29

Texto da Comissão Alteração

 [...] Suprimido

Or. fr

Alteração 289
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 29

Texto da Comissão Alteração

 [...] Suprimido

Or. fr

Alteração 290
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 30

Texto da Comissão Alteração

 [...] Suprimido

Or. fr
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Alteração 291
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 30

Texto da Comissão Alteração

 [...] Suprimido

Or. fr

Alteração 292
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 31

Texto da Comissão Alteração

 [...] Suprimido

Or. fr

Alteração 293
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 31

Texto da Comissão Alteração

 [...] Suprimido

Or. fr

Alteração 294
Giommaria Uggias
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Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que as auditorias forem 
efetuadas por um organismo que não seja 
a autoridade de auditoria, compete a esta 
autoridade garantir que o organismo em 
causa tem a independência operacional 
necessária.

Suprimido

Or. it

Alteração 295
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 32

Texto da Comissão Alteração

Artigo 32.º Suprimido
Procedimento para a designação das 

autoridades de gestão e de certificação
1. Os Estados-Membros devem comunicar 
à Comissão a data e a forma de 
designação da autoridade de gestão e, se 
for o caso, da autoridade de certificação, 
nos seis meses subsequentes à aprovação 
da decisão que adota o programa 
operacional.
2. A designação a que faz referência o n.º 
1 deve basear-se no relatório e no parecer 
de uma auditoria independente que avalie 
o sistema de gestão e de controlo, 
incluindo o papel dos organismos 
intermediários e a sua conformidade com 
os artigos 26.º, 27.º, 29.º e 30.º, de acordo 
com critérios de acreditação em matéria 
de ambiente interno, atividades de 
controlo, informação e comunicação e 
monitorização estabelecidos pela 
Comissão através de um ato delegado, em 
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conformidade com o artigo 59.º.
3. O organismo independente executa o 
seu trabalho em conformidade com as 
normas de auditoria internacionalmente 
aceites.
4. Os Estados-Membros podem considerar 
designada para efeitos do presente 
regulamento uma autoridade de gestão ou 
de certificação que tenha sido designada 
para um programa operacional 
cofinanciado pelo FSE nos termos do 
Regulamento (UE) n.º [CPR].
A Comissão pode solicitar, no prazo de 
dois meses a contar da receção da 
notificação a que faz referência o n.º 1, o 
relatório e o parecer do organismo de 
auditoria independente e a descrição do 
sistema de gestão e de controlo.
A Comissão pode formular observações, 
no prazo de dois meses, a partir da data de 
receção desses documentos.
5. O Estado-Membro é responsável pelo 
organismo designado, podendo retirar 
essa designação mediante decisão formal, 
se um ou vários critérios referidos no n.º 2 
deixarem de estar preenchidos, salvo 
quando o organismo adote as medidas 
corretivas necessárias durante o período 
probatório a estabelecer pelo Estado-
Membro em função da gravidade do 
problema. O Estado-Membro deve 
comunicar imediatamente à Comissão a 
fixação de qualquer período probatório a 
um organismo designado e qualquer 
decisão de retirada de designação.

Or. fr

Alteração 296
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 32
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 32.º Suprimido
Procedimento para a designação das 

autoridades de gestão e de certificação
1. Os Estados-Membros devem comunicar 
à Comissão a data e a forma de 
designação da autoridade de gestão e, se 
for o caso, da autoridade de certificação,
nos seis meses subsequentes à aprovação 
da decisão que adota o programa 
operacional.
2. A designação a que faz referência o n.º 
1 deve basear-se no relatório e no parecer 
de uma auditoria independente que avalie 
o sistema de gestão e de controlo, 
incluindo o papel dos organismos 
intermediários e a sua conformidade com 
os artigos 26.º, 27.º, 29.º e 30.º, de acordo 
com critérios de acreditação em matéria 
de ambiente interno, atividades de 
controlo, informação e comunicação e 
monitorização estabelecidos pela 
Comissão através de um ato delegado, em 
conformidade com o artigo 59.º.
3. O organismo independente executa o 
seu trabalho em conformidade com as 
normas de auditoria internacionalmente 
aceites.
4. Os Estados-Membros podem considerar 
designada para efeitos do presente 
regulamento uma autoridade de gestão ou 
de certificação que tenha sido designada 
para um programa operacional 
cofinanciado pelo FSE nos termos do 
Regulamento (UE) n.º [CPR].
A Comissão pode solicitar, no prazo de 
dois meses a contar da receção da 
notificação a que faz referência o n.º 1, o 
relatório e o parecer do organismo de 
auditoria independente e a descrição do 
sistema de gestão e de controlo.
A Comissão pode formular observações, 
no prazo de dois meses, a partir da data de 
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receção desses documentos.
5. O Estado-Membro é responsável pelo 
organismo designado, podendo retirar 
essa designação mediante decisão formal, 
se um ou vários critérios referidos no n.º 2 
deixarem de estar preenchidos, salvo 
quando o organismo adote as medidas
corretivas necessárias durante o período 
probatório a estabelecer pelo Estado-
Membro em função da gravidade do 
problema. O Estado-Membro deve 
comunicar imediatamente à Comissão a 
fixação de qualquer período probatório a 
um organismo designado e qualquer 
decisão de retirada de designação.

Or. fr

Alteração 297
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O Estado-Membro é responsável pelo 
organismo designado, podendo retirar essa 
designação mediante decisão formal, se um 
ou vários critérios referidos no n.º 2 
deixarem de estar preenchidos, salvo 
quando o organismo adote as medidas 
corretivas necessárias durante o período 
probatório a estabelecer pelo Estado-
Membro em função da gravidade do 
problema. O Estado-Membro deve 
comunicar imediatamente à Comissão a 
fixação de qualquer período probatório a 
um organismo designado e qualquer 
decisão de retirada de designação.

5. O Estado-Membro é responsável pelo 
organismo designado, podendo retirar essa 
designação mediante decisão formal, se um 
ou vários critérios referidos no n.º 2 
deixarem de estar preenchidos, salvo 
quando o organismo adote as medidas 
corretivas necessárias durante o período 
probatório, não superior a três meses, a 
estabelecer pelo Estado-Membro em 
função da gravidade do problema. O 
Estado-Membro deve comunicar 
imediatamente à Comissão a fixação de 
qualquer período probatório a um 
organismo designado e qualquer decisão de 
retirada de designação.

Or. it
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Alteração 298
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 33

Texto da Comissão Alteração

 [...] Suprimido

Or. fr

Alteração 299
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 33

Texto da Comissão Alteração

 [...] Suprimido

Or. fr

Alteração 300
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo das auditorias realizadas 
pelos Estados-Membros, os funcionários 
ou representantes autorizados da Comissão 
podem efetuar auditorias ou controlos no 
local mediante aviso prévio adequado. O 
âmbito dessas auditorias e desses controlos 
pode incluir, em particular, a verificação da 
eficácia dos sistemas de gestão e de 
controlo de um programa operacional ou 
parte de um programa, as operações e a 
avaliação da boa gestão financeira das 
operações ou do programa operacional. 

Sem prejuízo das auditorias realizadas 
pelos Estados-Membros, os funcionários 
ou representantes autorizados da Comissão 
podem efetuar auditorias ou controlos no 
local sem aviso prévio. O âmbito dessas 
auditorias e desses controlos pode incluir, 
em particular, a verificação da eficácia dos 
sistemas de gestão e de controlo de um 
programa operacional ou parte de um 
programa, as operações e a avaliação da 
boa gestão financeira das operações ou do 
programa operacional. Podem participar 
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Podem participar nessas auditorias 
funcionários ou representantes autorizados 
do Estado-Membro.

nessas auditorias funcionários ou 
representantes autorizados do Estado-
Membro.

Or. it

Alteração 301
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 34

Texto da Comissão Alteração

Artigo 34.º Suprimido
Cooperação com a autoridade de 

auditoria
1. A Comissão deve cooperar com as 
autoridades de auditoria, tendo em vista a 
coordenação dos respetivos planos e 
métodos de auditoria, e proceder de 
imediato ao intercâmbio dos resultados 
das auditorias realizadas aos sistemas de 
gestão e de controlo.
2. A Comissão e a autoridade de auditoria 
devem reunir regularmente e, pelo menos, 
uma vez por ano, exceto quando acordado 
em contrário, com vista a analisar o 
relatório anual de controlo e o parecer de 
auditoria e para trocar opiniões sobre as 
questões relativas à melhoria dos sistemas 
de gestão e de controlo.

Or. fr

Alteração 302
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 34
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 34.º Suprimido
Cooperação com a autoridade de 

auditoria
1. A Comissão deve cooperar com as 
autoridades de auditoria, tendo em vista a 
coordenação dos respetivos planos e 
métodos de auditoria, e proceder de 
imediato ao intercâmbio dos resultados 
das auditorias realizadas aos sistemas de 
gestão e de controlo.
2. A Comissão e a autoridade de auditoria 
devem reunir regularmente e, pelo menos, 
uma vez por ano, exceto quando acordado 
em contrário, com vista a analisar o 
relatório anual de controlo e o parecer de 
auditoria e para trocar opiniões sobre as 
questões relativas à melhoria dos sistemas 
de gestão e de controlo.

Or. fr

Alteração 303
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º-A
Os Estados-Membros efetuam controlos 
administrativos e físicos para se 
certificarem de que os programas 
operacionais sejam executados em 
conformidade com as regras em vigor e 
estabelecem as sanções aplicáveis em caso 
de irregularidade.

Or. fr
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Alteração 304
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º-A
Os Estados-Membros efetuam controlos 
administrativos e físicos para se 
certificarem de que os programas 
operacionais sejam executados em 
conformidade com as regras em vigor e 
estabelecem as sanções aplicáveis em caso 
de irregularidade.

Or. fr

Alteração 305
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No que respeita aos pagamentos 
intercalares, a Comissão reembolsa 90 %
do montante que resulta da aplicação da 
taxa de cofinanciamento fixada na decisão 
de adoção do programa operacional, 
correspondente à despesa pública elegível 
incluída no pedido de pagamento.
Compete-lhe determinar o saldo anual em 
conformidade com o artigo 47.º, n.º 2.

1. No que respeita aos pagamentos 
intercalares, a Comissão reembolsa 100 %
do montante que resulta da aplicação da 
taxa de cofinanciamento fixada na decisão 
de adoção do programa operacional, 
correspondente à despesa pública elegível 
incluída no pedido de pagamento.
Compete-lhe determinar o saldo anual em 
conformidade com o artigo 47.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 306
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade de gestão deve assegurar 
que, em caso de subvenções a organizações 
parceiras, os beneficiários recebem os 
fundos a um ritmo que permita garantir a 
correta execução das operações.

1. A autoridade competente deve assegurar 
que, em caso de subvenções a organizações 
parceiras, os beneficiários recebem os 
fundos a um ritmo que permita garantir a 
correta execução das operações.

Or. fr

Alteração 307
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade de gestão deve assegurar 
que, em caso de subvenções a organizações 
parceiras, os beneficiários recebem os 
fundos a um ritmo que permita garantir a 
correta execução das operações.

1. A autoridade competente deve assegurar 
que, em caso de subvenções a organizações 
parceiras, os beneficiários recebem os 
fundos a um ritmo que permita garantir a 
correta execução das operações.

Or. fr

Alteração 308
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Compete à autoridade de certificação
enviar regularmente um pedido de 
pagamento intercalar, abrangendo os 
montantes inscritos nas suas contas a título 
de apoio público pago aos beneficiários no 
exercício contabilístico encerrado a 30 de 
junho.

1. Compete à autoridade competente enviar 
regularmente um pedido de pagamento 
intercalar, abrangendo os montantes 
inscritos nas suas contas a título de apoio 
público pago aos beneficiários no exercício 
contabilístico encerrado a 30 de junho.

Or. fr
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Alteração 309
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Compete à autoridade de certificação 
enviar regularmente um pedido de 
pagamento intercalar, abrangendo os 
montantes inscritos nas suas contas a título 
de apoio público pago aos beneficiários no 
exercício contabilístico encerrado a 30 de 
junho.

1. Compete à autoridade competente enviar 
regularmente um pedido de pagamento 
intercalar, abrangendo os montantes 
inscritos nas suas contas a título de apoio 
público pago aos beneficiários no exercício 
contabilístico encerrado a 30 de junho.

Or. fr

Alteração 310
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade de certificação deve 
apresentar o último pedido de pagamento 
intercalar até 31 de julho, após o 
encerramento do exercício contabilístico 
precedente e, em qualquer caso, antes do 
primeiro pedido de pagamento intercalar 
do exercício financeiro seguinte.

2. A autoridade competente deve 
apresentar o último pedido de pagamento 
intercalar até 31 de julho, após o 
encerramento do exercício contabilístico 
precedente e, em qualquer caso, antes do 
primeiro pedido de pagamento intercalar 
do exercício financeiro seguinte.

Or. fr

Alteração 311
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade de certificação deve 
apresentar o último pedido de pagamento 
intercalar até 31 de julho, após o 
encerramento do exercício contabilístico 
precedente e, em qualquer caso, antes do 
primeiro pedido de pagamento intercalar 
do exercício financeiro seguinte.

2. A autoridade competente deve 
apresentar o último pedido de pagamento 
intercalar até 31 de julho, após o 
encerramento do exercício contabilístico 
precedente e, em qualquer caso, antes do 
primeiro pedido de pagamento intercalar 
do exercício financeiro seguinte.

Or. fr

Alteração 312
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O primeiro pedido de pagamento 
intercalar não deve ser feito antes da 
notificação à Comissão da designação da 
autoridade de gestão e da autoridade de 
certificação, em conformidade com o 
artigo 32.º, n.º 1.

3. O primeiro pedido de pagamento 
intercalar não deve ser feito antes da 
notificação à Comissão da designação das 
autoridades competentes.

Or. fr

Alteração 313
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O primeiro pedido de pagamento 
intercalar não deve ser feito antes da 
notificação à Comissão da designação da 
autoridade de gestão e da autoridade de 
certificação, em conformidade com o 
artigo 32.º, n.º 1.

3. O primeiro pedido de pagamento 
intercalar não deve ser feito antes da 
notificação à Comissão da designação das 
autoridades competentes.
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Or. fr

Alteração 314
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 43

Texto da Comissão Alteração

Artigo 43.º Suprimido
Interrupção do prazo de pagamento

1. O prazo de pagamento para um pedido 
de pagamento intercalar pode ser 
interrompido pelo gestor orçamental 
delegado, na aceção dada pelo 
Regulamento Financeiro, por um período 
máximo de nove meses, sempre que 
estiverem reunidas as seguintes 
condições:
(a) com base nas informações fornecidas 
por um organismo de auditoria nacional 
ou da União, existam indícios de uma 
deficiência significativa no 
funcionamento do sistema de gestão e de 
controlo;
(b) o gestor orçamental delegado tenha de 
realizar verificações adicionais, na 
sequência de informações alertando para 
a existência de irregularidades, com 
consequências financeiras graves, na 
despesa declarada num pedido de 
pagamento;
(c) não seja apresentado um dos 
documentos exigidos pelo artigo 45.º, n.º 
1.
2. O gestor orçamental delegado pode 
limitar a interrupção à parte da despesa 
coberta pelo pedido de pagamento visado 
pelos elementos referidos no n.º 1. O 
gestor orçamental delegado deve 
comunicar imediatamente ao Estado-
Membro e à autoridade de gestão o motivo 
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da interrupção e solicitar-lhes que 
corrijam a situação. A interrupção cessa 
por decisão do gestor orçamental 
delegado, logo que tenham sido tomadas 
as medidas necessárias.

Or. fr

Alteração 315
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 43

Texto da Comissão Alteração

Artigo 43.º Suprimido
Interrupção do prazo de pagamento

1. O prazo de pagamento para um pedido 
de pagamento intercalar pode ser 
interrompido pelo gestor orçamental 
delegado, na aceção dada pelo 
Regulamento Financeiro, por um período 
máximo de nove meses, sempre que 
estiverem reunidas as seguintes 
condições:
(a) com base nas informações fornecidas 
por um organismo de auditoria nacional 
ou da União, existam indícios de uma 
deficiência significativa no 
funcionamento do sistema de gestão e de 
controlo;
(b) o gestor orçamental delegado tenha de 
realizar verificações adicionais, na 
sequência de informações alertando para 
a existência de irregularidades, com 
consequências financeiras graves, na 
despesa declarada num pedido de 
pagamento;
(c) não seja apresentado um dos 
documentos exigidos pelo artigo 45.º, n.º 
1.
2. O gestor orçamental delegado pode 
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limitar a interrupção à parte da despesa 
coberta pelo pedido de pagamento visado 
pelos elementos referidos no n.º 1. O 
gestor orçamental delegado deve 
comunicar imediatamente ao Estado-
Membro e à autoridade de gestão o motivo 
da interrupção e solicitar-lhes que 
corrijam a situação. A interrupção cessa 
por decisão do gestor orçamental 
delegado, logo que tenham sido tomadas 
as medidas necessárias.

Or. fr

Alteração 316
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 44

Texto da Comissão Alteração

Artigo 44.º Suprimido
Suspensão dos pagamentos

1. A Comissão pode suspender a 
totalidade ou uma parte dos pagamentos 
intercalares, sempre que:
(a) for constatada uma deficiência grave 
no sistema de gestão e de controlo do 
programa operacional em relação à qual 
não tenham sido tomadas medidas 
corretivas;
(b) a despesa indicada na declaração de 
despesas estiver ligada a uma 
irregularidade com graves consequências 
financeiras que não tenha sido corrigida;
(c) o Estado-Membro não tiver tomado as 
medidas necessárias para remediar uma 
situação que justifique uma interrupção 
nos termos do artigo 43.º;
(d) exista uma deficiência grave na 
qualidade e fiabilidade do sistema de 
monitorização ou dos dados relativos aos 
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indicadores comuns e específicos.
2. A Comissão pode decidir, por meio de 
atos de execução, suspender a totalidade 
ou parte dos pagamentos intercalares, 
após ter dado ao Estado-Membro a 
possibilidade de apresentar as suas 
observações.
3. A Comissão põe termo à suspensão da 
totalidade ou de parte dos pagamentos 
intercalares quando o Estado-Membro 
tiver tomado as medidas necessárias para 
permitir o levantamento da suspensão.

Or. fr

Alteração 317
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 44

Texto da Comissão Alteração

Artigo 44.º Suprimido
Suspensão dos pagamentos

1. A Comissão pode suspender a 
totalidade ou uma parte dos pagamentos 
intercalares, sempre que:
(a) for constatada uma deficiência grave 
no sistema de gestão e de controlo do 
programa operacional em relação à qual 
não tenham sido tomadas medidas 
corretivas;
(b) a despesa indicada na declaração de 
despesas estiver ligada a uma 
irregularidade com graves consequências 
financeiras que não tenha sido corrigida;
(c) o Estado-Membro não tiver tomado as 
medidas necessárias para remediar uma 
situação que justifique uma interrupção 
nos termos do artigo 43.º;
(d) exista uma deficiência grave na 
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qualidade e fiabilidade do sistema de 
monitorização ou dos dados relativos aos 
indicadores comuns e específicos.
2. A Comissão pode decidir, por meio de 
atos de execução, suspender a totalidade 
ou parte dos pagamentos intercalares, 
após ter dado ao Estado-Membro a 
possibilidade de apresentar as suas 
observações.
3. A Comissão põe termo à suspensão da 
totalidade ou de parte dos pagamentos 
intercalares quando o Estado-Membro 
tiver tomado as medidas necessárias para 
permitir o levantamento da suspensão.

Or. fr

Alteração 318
Iosif Matula

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1 – alínea a-A)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) se for comprovado que o 
financiamento não respeita os objetivos 
previstos no artigo 3.º.

Or. ro

Alteração 319
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Estado-Membro deve apresentar 
informações adicionais à Comissão sempre 
que esta assim o solicitar. Se um 
Estado-Membro não fornecer as 
informações solicitadas dentro do prazo 
fixado pela Comissão, esta pode tomar a 

2. O Estado-Membro deve apresentar 
informações adicionais à Comissão sempre 
que esta assim o solicitar. Se um 
Estado-Membro não fornecer as 
informações solicitadas dentro do prazo 
fixado pela Comissão, esta não aprovará o 
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sua decisão sobre o apuramento de contas 
com base nas informações de que dispõe.

apuramento de contas enquanto o pedido 
de informações não tenha sido satisfeito. 

Or. it

Alteração 320
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) o montante total da despesa elegível 
inscrita nas contas da autoridade de 
certificação, como tendo sido paga pelos 
beneficiários no decurso da realização das 
operações, o montante total das despesas 
públicas elegíveis incorridas ao realizar as 
operações e o apoio público elegível 
correspondente que foi pago aos 
beneficiários;

(a) o montante total da despesa elegível 
inscrita nas contas da autoridade 
competente, como tendo sido paga pelos 
beneficiários no decurso da realização das 
operações, o montante total das despesas 
públicas elegíveis incorridas ao realizar as 
operações e o apoio público elegível 
correspondente que foi pago aos 
beneficiários;

Or. fr

Alteração 321
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) o montante total da despesa elegível 
inscrita nas contas da autoridade de 
certificação, como tendo sido paga pelos 
beneficiários no decurso da realização das 
operações, o montante total das despesas 
públicas elegíveis incorridas ao realizar as 
operações e o apoio público elegível 
correspondente que foi pago aos 
beneficiários;

(a) o montante total da despesa elegível 
inscrita nas contas da autoridade 
competente, como tendo sido paga pelos 
beneficiários no decurso da realização das 
operações, o montante total das despesas 
públicas elegíveis incorridas ao realizar as 
operações e o apoio público elegível 
correspondente que foi pago aos 
beneficiários;

Or. fr
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Alteração 322
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade de certificação pode 
especificar nas contas uma provisão que 
não ultrapasse 5 % da despesa total nos 
pedidos de pagamento apresentados para 
um determinado exercício contabilístico, 
quando a legalidade e a regularidade da 
despesa estiver sujeita a um procedimento 
por parte da autoridade de auditoria. O 
montante abrangido deve ser excluído do 
montante total de despesa elegível a que se 
refere o n.º 1, alínea a). Estes montantes 
devem ser definitivamente incluídos ou 
excluídos das contas anuais do exercício 
seguinte.

2. A autoridade competente pode 
especificar nas contas uma provisão que 
não ultrapasse 5 % da despesa total nos 
pedidos de pagamento apresentados para 
um determinado exercício contabilístico, 
quando a legalidade e a regularidade da 
despesa estiver sujeita a um procedimento 
por parte da autoridade de auditoria. O 
montante abrangido deve ser excluído do 
montante total de despesa elegível a que se 
refere o n.º 1, alínea a). Estes montantes 
devem ser definitivamente incluídos ou 
excluídos das contas anuais do exercício 
seguinte.

Or. fr

Alteração 323
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade de certificação pode 
especificar nas contas uma provisão que 
não ultrapasse 5 % da despesa total nos 
pedidos de pagamento apresentados para 
um determinado exercício contabilístico, 
quando a legalidade e a regularidade da 
despesa estiver sujeita a um procedimento 
por parte da autoridade de auditoria. O 
montante abrangido deve ser excluído do 
montante total de despesa elegível a que se 
refere o n.º 1, alínea a). Estes montantes 
devem ser definitivamente incluídos ou 
excluídos das contas anuais do exercício 

2. A autoridade competente pode 
especificar nas contas uma provisão que 
não ultrapasse 5 % da despesa total nos 
pedidos de pagamento apresentados para 
um determinado exercício contabilístico, 
quando a legalidade e a regularidade da 
despesa estiver sujeita a um procedimento 
por parte da autoridade de auditoria. O 
montante abrangido deve ser excluído do 
montante total de despesa elegível a que se 
refere o n.º 1, alínea a). Estes montantes 
devem ser definitivamente incluídos ou 
excluídos das contas anuais do exercício 
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seguinte. seguinte.

Or. fr

Alteração 324
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 48

Texto da Comissão Alteração

Artigo 48.º Suprimido
Disponibilização de documentos

1. A autoridade de gestão deve garantir 
que todos os documentos comprovativos 
das operações sejam colocados à 
disposição da Comissão e do Tribunal de 
Contas Europeu, se estes os solicitarem, 
por um período de três anos. O período de 
três anos principia no dia 31 de dezembro 
do ano de adoção da decisão de aprovação 
das contas pela Comissão nos termos do 
artigo 47.º ou, o mais tardar, a partir da 
data de pagamento do saldo final.
O período de três anos será interrompido 
em caso de processo judicial ou 
administrativo, ou ainda, mediante pedido 
devidamente fundamentado da Comissão.
2. Os documentos devem ser conservados 
na sua forma original ou sob a forma de 
cópias autenticadas dos documentos 
originais, ou através da utilização de 
suportes de dados normalmente aceites, 
incluindo as versões eletrónicas de 
documentos originais ou os documentos 
existentes apenas em versão eletrónica.
3. Os documentos devem ser conservados 
de uma forma que permita a identificação 
das pessoas visadas não mais do que o 
tempo estritamente necessário para o fim 
que motivou a recolha dos dados ou o seu 
posterior tratamento.
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4. Devem ser conferidos poderes à 
Comissão para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 59.º, a fim de 
determinar quais os suportes que podem 
ser considerados comummente aceites.
5. O procedimento de certificação da 
conformidade dos documentos 
conservados num suporte de dados 
comummente aceite com os documentos 
originais deve ser definido pelas 
autoridades nacionais  e garantir que as 
versões conservadas satisfazem os 
requisitos legais nacionais e são fiáveis 
para efeitos de auditoria.
6. Quando os documentos existirem 
apenas em versão eletrónica, os sistemas 
informáticos utilizados devem cumprir as 
normas de segurança aceites, que 
assegurem que os documentos 
conservados satisfazem os requisitos 
legais nacionais e são fiáveis para efeitos 
de auditoria.

Or. fr

Alteração 325
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 48

Texto da Comissão Alteração

Artigo 48.º Suprimido
Disponibilização de documentos

1. A autoridade de gestão deve garantir 
que todos os documentos comprovativos 
das operações sejam colocados à 
disposição da Comissão e do Tribunal de 
Contas Europeu, se estes os solicitarem, 
por um período de três anos. O período de 
três anos principia no dia 31 de dezembro 
do ano de adoção da decisão de aprovação 
das contas pela Comissão nos termos do 
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artigo 47.º ou, o mais tardar, a partir da 
data de pagamento do saldo final.
O período de três anos será interrompido 
em caso de processo judicial ou 
administrativo, ou ainda, mediante pedido 
devidamente fundamentado da Comissão.
2. Os documentos devem ser conservados 
na sua forma original ou sob a forma de 
cópias autenticadas dos documentos 
originais, ou através da utilização de 
suportes de dados normalmente aceites, 
incluindo as versões eletrónicas de 
documentos originais ou os documentos 
existentes apenas em versão eletrónica.
3. Os documentos devem ser conservados 
de uma forma que permita a identificação 
das pessoas visadas não mais do que o 
tempo estritamente necessário para o fim 
que motivou a recolha dos dados ou o seu 
posterior tratamento.
4. Devem ser conferidos poderes à 
Comissão para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 59.º, a fim de 
determinar quais os suportes que podem 
ser considerados comummente aceites.
5. O procedimento de certificação da 
conformidade dos documentos 
conservados num suporte de dados 
comummente aceite com os documentos 
originais deve ser definido pelas 
autoridades nacionais  e garantir que as 
versões conservadas satisfazem os 
requisitos legais nacionais e são fiáveis 
para efeitos de auditoria.
6. Quando os documentos existirem 
apenas em versão eletrónica, os sistemas 
informáticos utilizados devem cumprir as 
normas de segurança aceites, que 
assegurem que os documentos 
conservados satisfazem os requisitos 
legais nacionais e são fiáveis para efeitos 
de auditoria.

Or. fr
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Alteração 326
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem efetuar as 
correções financeiras necessárias no que 
respeita às irregularidades pontuais ou 
sistémicas detetadas no âmbito de 
operações ou do programa operacional. 
As correções financeiras consistem no 
cancelamento da totalidade ou de parte da 
contribuição pública destinada a uma 
operação ou ao programa operacional. Os 
Estados-Membros devem ter em conta a 
natureza e a gravidade das 
irregularidades e o prejuízo financeiro 
causado ao Fundo e devem aplicar uma 
correção proporcionada. As correções 
financeiras devem ser registadas nas 
contas anuais pela autoridade de gestão, 
relativamente ao exercício contabilístico 
em que o cancelamento tenha sido 
decidido.

Suprimido

Or. fr

Alteração 327
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem efetuar as 
correções financeiras necessárias no que 
respeita às irregularidades pontuais ou 
sistémicas detetadas no âmbito de 
operações ou do programa operacional. 
As correções financeiras consistem no 

Suprimido
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cancelamento da totalidade ou de parte da 
contribuição pública destinada a uma 
operação ou ao programa operacional. Os 
Estados-Membros devem ter em conta a 
natureza e a gravidade das 
irregularidades e o prejuízo financeiro 
causado ao Fundo e devem aplicar uma 
correção proporcionada. As correções 
financeiras devem ser registadas nas
contas anuais pela autoridade de gestão, 
relativamente ao exercício contabilístico 
em que o cancelamento tenha sido 
decidido.

Or. fr

Alteração 328
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Uma contribuição do Fundo cancelada 
em conformidade com o n.º 2 pode ser 
reutilizada pelo Estado-Membro, no 
âmbito do programa operacional em 
causa, sob reserva do disposto no n.º 4.

Suprimido

Or. fr

Alteração 329
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Uma contribuição do Fundo cancelada 
em conformidade com o n.º 2 pode ser 
reutilizada pelo Estado-Membro, no 
âmbito do programa operacional em 

Suprimido
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causa, sob reserva do disposto no n.º 4.

Or. fr

Alteração 330
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Uma contribuição cancelada em 
conformidade com o n.º 2 não pode ser 
reutilizada para nenhuma operação que 
tenha sido objeto de correção. Quando se 
trate de uma correção financeira aplicada 
a uma irregularidade sistémica, não pode 
ser reutilizada para nenhuma operação 
afetada por essa irregularidade.

Suprimido

Or. fr

Alteração 331
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Uma contribuição cancelada em 
conformidade com o n.º 2 não pode ser 
reutilizada para nenhuma operação que 
tenha sido objeto de correção. Quando se 
trate de uma correção financeira aplicada 
a uma irregularidade sistémica, não pode 
ser reutilizada para nenhuma operação 
afetada por essa irregularidade.

Suprimido

Or. fr
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Alteração 332
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A aplicação pela Comissão de uma 
correção financeira não prejudica a 
obrigação do Estado-Membro de proceder 
às recuperações previstas no artigo 45º.

Suprimido

Or. fr

Alteração 333
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A aplicação pela Comissão de uma 
correção financeira não prejudica a 
obrigação do Estado-Membro de proceder 
às recuperações previstas no artigo 45º.

Suprimido

Or. fr

Alteração 334
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 51

Texto da Comissão Alteração

Artigo 51.º Suprimido
Correções financeiras efetuadas pela 

Comissão
1. A Comissão deve efetuar as correções 
financeiras, através de um ato de 
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execução, cancelando a totalidade ou 
parte da contribuição da União para um 
programa e procedendo à recuperação 
das verbas junto do Estado-Membro, de 
forma a excluir do financiamento da 
União as despesas que não cumprem a 
legislação da União e a legislação 
nacional aplicáveis, designadamente em 
relação a deficiências nos sistemas de 
gestão e de controlo dos Estados-
Membros que tenham sido detetadas pela 
Comissão ou pelo Tribunal de Contas 
Europeu.
2. A infração às regras da União ou ao 
direito nacional aplicáveis só deve 
conduzir à aplicação de correções 
financeiras nos seguintes casos:
(a) a infração afetou ou poderia ter 
afetado a seleção de uma operação pela 
autoridade de gestão, para apoio do 
Fundo;
(b) existe o risco de a infração ter afetado 
ou ter podido afetar o montante da 
despesa declarada para reembolso pelo 
orçamento da União.

Or. fr

Alteração 335
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 51

Texto da Comissão Alteração

Artigo 51.º Suprimido
Correções financeiras efetuadas pela 

Comissão
1. A Comissão deve efetuar as correções 
financeiras, através de um ato de 
execução, cancelando a totalidade ou 
parte da contribuição da União para um 
programa e procedendo à recuperação 
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das verbas junto do Estado-Membro, de 
forma a excluir do financiamento da 
União as despesas que não cumprem a 
legislação da União e a legislação 
nacional aplicáveis, designadamente em 
relação a deficiências nos sistemas de 
gestão e de controlo dos Estados-
Membros que tenham sido detetadas pela 
Comissão ou pelo Tribunal de Contas 
Europeu.
2. A infração às regras da União ou ao 
direito nacional aplicáveis só deve 
conduzir à aplicação de correções 
financeiras nos seguintes casos:
(a) a infração afetou ou poderia ter 
afetado a seleção de uma operação pela 
autoridade de gestão, para apoio do 
Fundo;
(b) existe o risco de a infração ter afetado 
ou ter podido afetar o montante da 
despesa declarada para reembolso pelo 
orçamento da União.

Or. fr

Alteração 336
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 52

Texto da Comissão Alteração

 [...] Suprimido

Or. fr

Alteração 337
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 52
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Texto da Comissão Alteração

 [...] Suprimido

Or. fr

Alteração 338
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 53

Texto da Comissão Alteração

Artigo 53.º Suprimido
Procedimento para as correções 

financeiras a efetuar pela Comissão
1. Antes de decidir aplicar uma correção 
financeira, a Comissão dará início ao 
procedimento, comunicando ao Estado-
Membro as suas conclusões provisórias e 
convidando-o a apresentar as suas 
observações no prazo de dois meses.
2. Sempre que a Comissão proponha 
correções financeiras com base numa 
extrapolação ou numa taxa linear, será 
dada a possibilidade ao Estado-Membro 
para demonstrar, através do exame da 
documentação visada, que a dimensão 
efetiva da irregularidade é inferior à que 
resulta da avaliação efetuada pela 
Comissão. Com o acordo da Comissão, o 
Estado-Membro pode limitar o alcance 
desse exame a uma parte ou a uma 
amostra adequada da documentação em 
causa. Salvo em casos devidamente 
justificados, o prazo concedido para este 
exame não deve ultrapassar um prazo 
suplementar de dois meses, após o período 
de dois meses referido no n.º 1.
3. A Comissão terá em conta quaisquer 
elementos de prova que sejam 
apresentados pelo Estado-Membro nos 



AM\928282PT.doc 131/143 PE506.037v02-00

PT

prazos mencionados nos n.ºs 1 e 2.
4. Sempre que um Estado-Membro rejeite 
as conclusões provisórias da Comissão, 
será convidado a participar numa audição 
da Comissão, para garantir que todas as 
informações e observações relevantes 
foram recolhidas para justificar as 
conclusões da Comissão sobre a aplicação 
da correção financeira.
5. Para efetuar correções financeiras, a 
Comissão tomará uma decisão, por meio 
de atos de execução, no prazo de seis 
meses a partir da data da audição ou da 
data de receção das informações 
adicionais, quando o Estado-Membro 
aceite fornecer essas informações após a 
audição. A Comissão considerará todas as 
informações e observações apresentadas 
durante o procedimento. Caso não seja 
realizada uma audição, o período de seis 
meses deve principiar dois meses após a 
data do convite para a participação na 
audição enviado pela Comissão.
6. Se as irregularidades que afetam as 
contas anuais enviadas à Comissão forem 
detetadas pela Comissão ou pelo Tribunal 
de Contas Europeu, a correção financeira 
resultante deve reduzir o apoio do Fundo 
destinado ao programa operacional.

Or. fr

Alteração 339
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 53

Texto da Comissão Alteração

Artigo 53.º Suprimido
Procedimento para as correções 

financeiras a efetuar pela Comissão
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1. Antes de decidir aplicar uma correção 
financeira, a Comissão dará início ao 
procedimento, comunicando ao 
Estado-Membro as suas conclusões 
provisórias e convidando-o a apresentar 
as suas observações no prazo de dois 
meses.
2. Sempre que a Comissão proponha 
correções financeiras com base numa 
extrapolação ou numa taxa linear, será 
dada a possibilidade ao Estado-Membro 
para demonstrar, através do exame da 
documentação visada, que a dimensão 
efetiva da irregularidade é inferior à que 
resulta da avaliação efetuada pela 
Comissão. Com o acordo da Comissão, o 
Estado-Membro pode limitar o alcance 
desse exame a uma parte ou a uma 
amostra adequada da documentação em 
causa. Salvo em casos devidamente 
justificados, o prazo concedido para este 
exame não deve ultrapassar um prazo 
suplementar de dois meses, após o período 
de dois meses referido no n.º 1.
3. A Comissão terá em conta quaisquer 
elementos de prova que sejam 
apresentados pelo Estado-Membro nos 
prazos mencionados nos n.ºs 1 e 2.
4. Sempre que um Estado-Membro rejeite 
as conclusões provisórias da Comissão, 
será convidado a participar numa audição 
da Comissão, para garantir que todas as 
informações e observações relevantes 
foram recolhidas para justificar as 
conclusões da Comissão sobre a aplicação 
da correção financeira.
5. Para efetuar correções financeiras, a 
Comissão tomará uma decisão, por meio 
de atos de execução, no prazo de seis 
meses a partir da data da audição ou da 
data de receção das informações 
adicionais, quando o Estado-Membro 
aceite fornecer essas informações após a 
audição. A Comissão considerará todas as 
informações e observações apresentadas 
durante o procedimento. Caso não seja 
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realizada uma audição, o período de seis 
meses deve principiar dois meses após a 
data do convite para a participação na 
audição enviado pela Comissão.
6. Se as irregularidades que afetam as 
contas anuais enviadas à Comissão forem 
detetadas pela Comissão ou pelo Tribunal 
de Contas Europeu, a correção financeira 
resultante deve reduzir o apoio do Fundo 
destinado ao programa operacional.

Or. fr

Alteração 340
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 54

Texto da Comissão Alteração

Artigo 54.º Suprimido
Reembolso ao orçamento da União -

Recuperações de verbas
1. Qualquer montante devido ao 
orçamento geral da União deve ser 
reembolsado antes da data de vencimento 
indicada na ordem de cobrança emitida 
nos termos do artigo 77.º do Regulamento 
Financeiro. A data de vencimento 
corresponde ao último dia do segundo 
mês seguinte à emissão da ordem.
2. Qualquer atraso do reembolso dá 
origem a juros de mora, contados a partir 
do final da data do vencimento e até à 
data do pagamento efetivo. A taxa desses 
juros será superior, em um ponto 
percentual e meio, à taxa aplicada pelo 
Banco Central Europeu às suas principais 
operações de refinanciamento, no 
primeiro dia útil do mês em que ocorre a 
data de vencimento.

Or. fr
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Alteração 341
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 54

Texto da Comissão Alteração

Artigo 54.º Suprimido
Reembolso ao orçamento da União -

Recuperações de verbas
1. Qualquer montante devido ao 
orçamento geral da União deve ser 
reembolsado antes da data de vencimento 
indicada na ordem de cobrança emitida 
nos termos do artigo 77.º do Regulamento 
Financeiro. A data de vencimento 
corresponde ao último dia do segundo 
mês seguinte à emissão da ordem.
2. Qualquer atraso do reembolso dá 
origem a juros de mora, contados a partir 
do final da data do vencimento e até à 
data do pagamento efetivo. A taxa desses 
juros será superior, em um ponto 
percentual e meio, à taxa aplicada pelo 
Banco Central Europeu às suas principais 
operações de refinanciamento, no 
primeiro dia útil do mês em que ocorre a 
data de vencimento.

Or. fr

Alteração 342
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 55

Texto da Comissão Alteração

 [...] Suprimido

Or. fr
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Alteração 343
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 55

Texto da Comissão Alteração

 [...] Suprimido

Or. fr

Alteração 344
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 56

Texto da Comissão Alteração

Artigo 56.º Suprimido
Regras em matéria de anulação

1. A Comissão procederá à anulação de 
qualquer parte do montante, calculado em 
conformidade com o segundo parágrafo, 
destinado a um programa operacional, 
que não seja utilizado para o pagamento 
do pré-financiamento inicial e anual, os 
pagamentos intercalares e os pagamentos 
do saldo anual até 31 de dezembro do 
segundo exercício financeiro, após o ano 
da autorização orçamental para esse 
programa operacional, ou que seja objeto 
de um pedido de pagamento elaborado em 
conformidade com o artigo 38.º que não 
tenha sido enviado em conformidade com 
o artigo 42.º.
Para isso, a Comissão calcula o montante 
a anular adicionando um sexto da 
autorização orçamental anual, relativa à 
contribuição anual total para 2014, a 
cada uma das autorizações orçamentais 
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para os exercícios de 2015 a 2020.
2. Não obstante o disposto no primeiro 
parágrafo do n.º 1, os prazos previstos 
para efeitos de anulação não se aplicam à 
autorização orçamental anual relativa à 
contribuição anual total para 2014.
3. Se a primeira autorização orçamental 
anual respeitar à contribuição anual total 
para 2015, e em derrogação ao disposto 
no n.º 1, os prazos previstos para efeitos 
de anulação não se aplicam à autorização 
orçamental anual relativa à contribuição 
anual total para 2015. Nesses casos, a 
Comissão calculará o montante do 
primeiro parágrafo do n.º 1, adicionando 
um quinto da autorização orçamental 
anual, relativa à contribuição total para 
2015, a cada uma das autorizações 
orçamentais para os exercícios de 2016 a 
2020.
4. A parte das autorizações ainda aberta 
em 31 de dezembro de 2022 será anulada 
se não forem apresentados à Comissão 
todos os documentos exigidos pelo artigo 
47.º, n.º 2, até 30 de setembro de 2023.

Or. fr

Alteração 345
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 56

Texto da Comissão Alteração

Artigo 56.º Suprimido
Regras em matéria de anulação

1. A Comissão procederá à anulação de 
qualquer parte do montante, calculado em 
conformidade com o segundo parágrafo, 
destinado a um programa operacional, 
que não seja utilizado para o pagamento 
do pré-financiamento inicial e anual, os 
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pagamentos intercalares e os pagamentos 
do saldo anual até 31 de dezembro do 
segundo exercício financeiro, após o ano 
da autorização orçamental para esse 
programa operacional, ou que seja objeto 
de um pedido de pagamento elaborado em 
conformidade com o artigo 38.º que não 
tenha sido enviado em conformidade com 
o artigo 42.º.
Para isso, a Comissão calcula o montante 
a anular adicionando um sexto da 
autorização orçamental anual, relativa à 
contribuição anual total para 2014, a 
cada uma das autorizações orçamentais 
para os exercícios de 2015 a 2020.
2. Não obstante o disposto no primeiro 
parágrafo do n.º 1, os prazos previstos 
para efeitos de anulação não se aplicam à 
autorização orçamental anual relativa à 
contribuição anual total para 2014.
3. Se a primeira autorização orçamental 
anual respeitar à contribuição anual total 
para 2015, e em derrogação ao disposto 
no n.º 1, os prazos previstos para efeitos 
de anulação não se aplicam à autorização 
orçamental anual relativa à contribuição 
anual total para 2015. Nesses casos, a 
Comissão calculará o montante do 
primeiro parágrafo do n.º 1, adicionando 
um quinto da autorização orçamental 
anual, relativa à contribuição total para 
2015, a cada uma das autorizações 
orçamentais para os exercícios de 2016 a 
2020.
4. A parte das autorizações ainda aberta 
em 31 de dezembro de 2022 será anulada 
se não forem apresentados à Comissão 
todos os documentos exigidos pelo artigo 
47.º, n.º 2, até 30 de setembro de 2023.

Or. fr

Alteração 346
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux
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Proposta de regulamento
Artigo 57

Texto da Comissão Alteração

Artigo 57.º Suprimido
Exceções às regras em matéria de 
anulação
1. Ao montante objeto de anulação devem 
ser subtraídos os montantes que o 
organismo responsável não pôde declarar 
à Comissão, pelas razões seguintes:
(a) suspensão das operações em virtude de 
um processo judicial ou recurso 
administrativo com efeito suspensivo; ou
(b) motivos de força maior com 
repercussões graves na aplicação da 
totalidade ou parte do programa 
operacional. As autoridades nacionais 
que invoquem razões de força maior têm 
de demonstrar as consequências diretas 
dessas razões na execução da totalidade 
ou de parte do programa operacional.
(c) A redução pode ser solicitada uma vez, 
se a suspensão ou razões de força maior 
tiverem uma duração não superior a um 
ano, ou várias vezes, pelo tempo 
correspondente à duração das razões de 
força maior ou ao número de anos entre a 
data da decisão judicial ou administrativa 
que suspende a execução da operação e a 
data da decisão judicial ou administrativa 
definitiva.
2. Até 31 de janeiro, o Estado-Membro 
deve enviar à Comissão as informações 
relativas às exceções referidas no n.º 1, 
para o montante a declarar no final do 
ano anterior.

Or. fr
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Alteração 347
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 57

Texto da Comissão Alteração

Artigo 57.º Suprimido
Exceções às regras em matéria de 

anulação
1. Ao montante objeto de anulação devem 
ser subtraídos os montantes que o 
organismo responsável não pôde declarar 
à Comissão, pelas razões seguintes:
(a) suspensão das operações em virtude de 
um processo judicial ou recurso 
administrativo com efeito suspensivo; ou
(b) motivos de força maior com 
repercussões graves na aplicação da 
totalidade ou parte do programa 
operacional. As autoridades nacionais 
que invoquem razões de força maior têm 
de demonstrar as consequências diretas 
dessas razões na execução da totalidade 
ou de parte do programa operacional.
(c) A redução pode ser solicitada uma vez, 
se a suspensão ou razões de força maior 
tiverem uma duração não superior a um 
ano, ou várias vezes, pelo tempo 
correspondente à duração das razões de 
força maior ou ao número de anos entre a 
data da decisão judicial ou administrativa 
que suspende a execução da operação e a 
data da decisão judicial ou administrativa 
definitiva.
2. Até 31 de janeiro, o Estado-Membro 
deve enviar à Comissão as informações 
relativas às exceções referidas no n.º 1, 
para o montante a declarar no final do 
ano anterior.

Or. fr
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Alteração 348
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 58

Texto da Comissão Alteração

Artigo 58.º Suprimido
Procedimento de anulação

1. A Comissão informará atempadamente 
o Estado-Membro e a autoridade de 
gestão sempre que haja risco de uma 
anulação nos termos do artigo 56.º.
2. Com base nas informações disponíveis 
em 31 de janeiro, a Comissão comunicará 
ao Estado-Membro e à autoridade de 
gestão o montante da anulação que 
resulta dessas informações.
3. O Estado-Membro disporá de um prazo 
de dois meses para aprovar o montante a 
anular ou apresentar as suas observações.
4. Até 30 de junho, o Estado-Membro 
deve apresentar à Comissão um plano de 
financiamento revisto, o qual deve refletir, 
para o exercício financeiro considerado, a 
redução do apoio ao programa 
operacional. Caso contrário, a Comissão 
procederá à revisão do plano de 
financiamento, reduzindo a contribuição 
do Fundo para o exercício financeiro em 
causa.
5. A Comissão modificará a decisão que 
adota o programa, por meio de ato de 
execução, o mais tardar em 30 de 
setembro.

Or. fr

Alteração 349
Younous Omarjee
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Proposta de regulamento
Artigo 58

Texto da Comissão Alteração

Artigo 58.º Suprimido
Procedimento de anulação

1. A Comissão informará atempadamente 
o Estado-Membro e a autoridade de 
gestão sempre que haja risco de uma 
anulação nos termos do artigo 56.º.
2. Com base nas informações disponíveis 
em 31 de janeiro, a Comissão comunicará 
ao Estado-Membro e à autoridade de 
gestão o montante da anulação que 
resulta dessas informações.
3. O Estado-Membro disporá de um prazo 
de dois meses para aprovar o montante a 
anular ou apresentar as suas observações.
4. Até 30 de junho, o Estado-Membro 
deve apresentar à Comissão um plano de 
financiamento revisto, o qual deve refletir, 
para o exercício financeiro considerado, a 
redução do apoio ao programa 
operacional. Caso contrário, a Comissão 
procederá à revisão do plano de 
financiamento, reduzindo a contribuição 
do Fundo para o exercício financeiro em 
causa.
5. A Comissão modificará a decisão que 
adota o programa, por meio de ato de 
execução, o mais tardar em 30 de 
setembro.

Or. fr

Alteração 350
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 4 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

 Os atos delegados só entram em vigor se 
não forem formuladas objeções pelo 
Parlamento Europeu nem pelo Conselho, 
no prazo de dois meses a contar da 
notificação do ato a estas duas instituições 
ou se, antes do termo desse prazo, o 
Parlamento Europeu e o Conselho 
informarem a Comissão de que não 
formularão objeções. O referido prazo 
pode ser prorrogado por dois meses por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho.

Os atos delegados só entram em vigor se 
não forem formuladas objeções pelo 
Parlamento Europeu nem pelo Conselho, 
no prazo de quatro meses a contar da 
notificação do ato a estas duas instituições 
ou se, antes do termo desse prazo, o 
Parlamento Europeu e o Conselho 
informarem a Comissão de que não 
formularão objeções. O referido prazo 
pode ser prorrogado por dois meses por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho.

Or. en

Alteração 351
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 60-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 60.º-A
Disposições transitórias

A Comissão adota as disposições 
financeiras e regulamentares necessárias, 
se adequado através de reafetação 
orçamental, pré-financiamentos 
antecipados ou prorrogação do 
Regulamento (UE) n.º 121/2012, a fim de 
assegurar a continuidade do programa de 
distribuição alimentar entre 2013 e 2014, 
caso se verifiquem atrasos na aplicação 
do presente regulamento.

Or. fr

Alteração 352
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux
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Proposta de regulamento
Anexo 1

Texto da Comissão Alteração

 [...] Suprimido

Or. fr

Alteração 353
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Anexo 1

Texto da Comissão Alteração

 [...] Suprimido

Or. fr


