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ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão do Emprego e dos Assuntos 
Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:

Alteração 1
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º-A
Comité Nacional de Acompanhamento

Os Estados-Membros criam um comité de 
acompanhamento para assegurar a 
execução eficaz e otimizada do Fundo e 
do seu programa operacional. O Comité 
Nacional de Acompanhamento é 
composto pelas autoridades nacionais, 
regionais, locais e outras competentes, 
pelo conjunto das organizações parceiras, 
das organizações ou entidades da 
sociedade civil envolvidas na luta contra a 
pobreza, assim como das organizações ou 
entidades da sociedade civil envolvidas na 
Lotra contra a discriminação.

Or. fr

Alteração 2
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Em linha com as conclusões do 
Conselho Europeu de 17 de junho de 2010, 
no qual foi adotada a estratégia para um 

(1) Uma vez que o fornecimento de 
alimentos e de produtos agrícolas tem um 
grande valor e representa uma ajuda 
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crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, a União e os Estados-Membros 
fixaram o objetivo de, até 2020, reduzir em 
pelo menos 20 milhões o número de 
pessoas em risco de pobreza e exclusão 
social.

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

Or. fr

Alteração 3
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Após o inverno particularmente 
rigoroso de 1986/1987, a Comunidade 
tomou medidas, em 1987, durante vários 
meses, que incluíam o fornecimento de 
determinados alimentos a organismos 
caritativos, com o objetivo de os distribuir 
às pessoas mais carenciadas da 
Comunidade, e foi introduzido um 
regulamento para perenizar este apoio.

Or. fr

Alteração 4
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-B) A 29 de outubro de 1992, o 
Programa Europeu de Ajuda Alimentar 
às pessoas mais carências (PEAC) foi 
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consolidado por um regulamento de 
execução.

Or. fr

Alteração 5
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-C) O acórdão do Tribunal de Justiça, 
de 13 de abril de 2011, obrigou a 
Comissão Europeia a pôr fim ao PEAC 
nos moldes existentes, anulando as 
disposições do regulamento que 
autorizava as compras diretas no 
mercado.

Or. fr

Alteração 6
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr
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Alteração 7
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Em 2010, perto de um quarto dos 
europeus (119,6 milhões) estavam em 
risco de pobreza ou de exclusão social na 
União Europeia. Este valor representa um 
aumento de perto de 4 milhões de pessoas 
em relação a 2009. Destes 119,6 milhões 
de pessoas, 18 milhões dependem, de 
forma quase quotidiana, dos pacotes de 
produtos alimentares ou das refeições 
distribuídas por associações de 
voluntários.

Or. fr

Alteração 8
Younous Omarjee

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») visa 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.

Or. fr
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Alteração 9
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 10
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

(7) A fim de estabelecer um 
enquadramento financeiro adequado, a 
Comissão deve, por meio de atos de 
execução, fixar uma repartição anual dos 
recursos por Estado-Membro, utilizando 
um método objetivo e transparente que 
traduza as disparidades em termos de 
pobreza e privação material existentes no 
interior de cada Estado-Membro, tendo 
em conta o número de pessoas que podem 
ser consideradas como as mais 
carenciadas em cada Estado-Membro, e 
tendo em conta os montantes atribuídos 
aos Estados-Membros que participavam 
no PEAC.

Or. fr
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Alteração 11
Younous Omarjee

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 alimentar 
e 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. fr

Alteração 12
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 13
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 16
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 14
Younous Omarjee

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 

(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. Tendo em conta que, 
dependendo das circunstâncias, a obtenção 
de alimentos a partir da utilização, do 
processamento ou da venda desses stocks 
continua a ser uma opção favorável, 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 
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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.

stocks de intervenção, 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, a venda a preços 
vantajosos e/ou a doação gratuita dos 
produtos nos stocks de intervenção para 
efeitos do programa destinado às pessoas 
mais carenciadas.

Or. fr

Alteração 15
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) Para garantir um apoio alargado 
vocacionado para as pessoas mais 
carenciadas, os Estados-Membros velam 
pela supressão de todos os obstáculos que 
possam restringir, inutilmente, as doações 
de alimentos ou de bens essenciais das 
empresas aos bancos alimentares e às 
organizações sem fins lucrativos cuja 
atividade principal é o apoio aos mais 
carenciados.

Or. fr

Alteração 16
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 22
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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.

(22) A autoridade de gestão é a principal 
responsável pela execução eficaz e 
eficiente do Fundo, de forma tão simples
quanto possível para os organismos 
beneficiários, 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.

Or. fr

Alteração 17
Younous Omarjee

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.

(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. A 
autoridade de certificação vela por não 
impor constrangimentos demasiado 
importantes, complexos ou excessivos aos 
organismos beneficiários. As suas 
responsabilidades e funções devem ser 
definidas.

Or. fr

Alteração 18
Younous Omarjee



PE505.979v01-00 12/44 PA\928358PT.doc

PT

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.

(24) A autoridade de auditoria deve 
garantir a realização de auditorias dos 
sistemas de gestão e controlo, com base 
numa amostra razoável de operações, bem 
como das contas anuais. Vela também por 
que os sistemas de gestão e controlo sejam 
tão simples quanto possível para os 
organismos beneficiários. As suas 
responsabilidades e funções devem ser 
definidas.

Or. fr

Alteração 19
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 regulamento, e 
estabelecidos critérios que permitam à 
Comissão determinar, no contexto da sua 
estratégia de controlo dos sistemas 
nacionais, o nível de garantia que deve 
obter dos organismos nacionais de 
auditoria.

(25) Sem prejuízo das competências da 
Comissão em matéria de controlo 
financeiro, deve ser garantida a cooperação 
entre os Estados-Membros e a Comissão 
no quadro do presente regulamento, e 
estabelecidos critérios que permitam à 
Comissão determinar, no contexto da sua 
estratégia de controlo dos sistemas 
nacionais, o nível de garantia que deve 
obter dos organismos nacionais de 
auditoria. Tendo em conta a natureza do 
Fundo e o caráter principalmente 
voluntário dos organismos parceiros deste 
Fundo, a Comissão vela por que o nível 
de garantia não origine constrangimentos 
suplementares para os organismos 
parceiros.

Or. fr
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Alteração 20
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 21
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr
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Alteração 22
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 23
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) De forma a garantir a uniformidade 
das condições de execução do presente 
regulamento, convém que a Comissão 

(40) De forma a garantir a uniformidade 
das condições de execução do presente 
regulamento, convém que a Comissão 
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exerça os poderes de execução 
relacionados com o modelo de relatório 
anual e de relatório final de execução e a 
lista de indicadores comuns, o modelo de 
inquérito estruturado aos destinatários 
finais, o sistema de intercâmbio eletrónico 
de dados entre os Estados-Membros e a 
Comissão, o modelo de declaração de 
gestão, os modelos da estratégia de 
auditoria, o parecer e o relatório de 
controlo anual, a metodologia da 
amostragem, as regras relativas à utilização 
de dados recolhidos durante as auditorias e 
o modelo dos pedidos de pagamento, em 
conformidade com o Regulamento (UE) n.º 
182/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de fevereiro de 2011, que 
estabelece as regras e os princípios gerais 
relativos aos mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão.

exerça os poderes de execução 
relacionados com o modelo de relatório 
anual e de relatório final de execução e a 
lista de indicadores comuns, o sistema de 
intercâmbio eletrónico de dados entre os 
Estados-Membros e a Comissão, o modelo 
de declaração de gestão, os modelos da 
estratégia de auditoria, o parecer e o 
relatório de controlo anual, a metodologia 
da amostragem, as regras relativas à 
utilização de dados recolhidos durante as 
auditorias e o modelo dos pedidos de 
pagamento, em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos Estados-
Membros do exercício das competências de 
execução pela Comissão. A Comissão 
procura elaborar regras que tenham 
devidamente em conta o caráter 
voluntário dos organismos parceiros do 
Fundo.

Or. fr

Alteração 24
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 25
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 42-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(42-A) O Fundo contribui para o esforço 
que cada Estado-Membro da União deve 
desenvolver a fim pôr cobro ao fenómeno 
dos sem-abrigo, em conformidade com a 
Resolução B7-0475/2011 do Parlamento 
Europeu.

Or. fr

Alteração 26
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr
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Alteração 27
Younous Omarjee

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

Texto da Comissão Alteração

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

1) «Pessoas mais carenciadas», as pessoas 
singulares, sejam elas indivíduos, famílias, 
agregados familiares ou agrupamentos 
compostos por essas pessoas, cuja 
necessidade de assistência tenha sido 
estabelecida com base nos critérios 
objetivos definidos pelas autoridades 
nacionais competentes em estreita 
cooperação com as organizações parceiras 
que são, antes de mais, organizações 
nacionais, regionais e locais que operam 
em prol da distribuição de alimentos e de 
produtos agrícolas aos mais carenciados;

Or. fr

Alteração 28
Younous Omarjee

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

Texto da Comissão Alteração

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

2) «Organizações parceiras», organismos 
públicos ou organizações sem fins 
lucrativos que, diretamente ou através de 
outras organizações parceiras, distribuem 
alimentos às pessoas 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 29
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 30
Younous Omarjee

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 31
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Fundo deve apoiar os dispositivos 1. O Fundo deve apoiar os dispositivos 
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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.

nacionais que distribuem géneros 
alimentícios saudáveis e bens essenciais 
para uso pessoal às pessoas mais 
carenciadas. A distribuição é efetuada
através de organizações parceiras 
selecionadas pelos Estados-Membros e 
para as quais parte da atividade 
associativa e/ou voluntária se baseia na 
distribuição de alimentos e/ou de produtos 
agrícolas às pessoas mais carenciadas.

Or. fr

Alteração 32
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 33
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 34
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

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

(9) Tendo em conta a natureza associativa 
e o caráter voluntário das organizações 
parceiras e/ou beneficiárias, a Comissão e 
os Estados-Membros devem exercer as 
respetivas competências no que diz 
respeito ao Fundo com a preocupação
permanente de reduzir os encargos 
administrativos para os beneficiários, e 
com a preocupação permanente de 
simplificar ao máximo as regras e os 
sistemas de gestão aplicáveis às 
organizações parceiras e/ou beneficiárias.

Or. fr

Alteração 35
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10) A Comissão e os Estados-Membros 
devem garantir a promoção da igualdade 
entre homens e mulheres e a integração da 
perspetiva do género nas diversas fases de
execução do Fundo. A Comissão e os 
Estados-Membros devem tomar medidas 
adequadas para evitar qualquer 

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 



PA\928358PT.doc 21/44 PE505.979v01-00

PT

discriminação, no acesso ao Fundo, em 
razão do sexo, raça ou origem étnica, 
religião ou crença, deficiência, idade ou 
orientação sexual.

discriminação, no acesso ao Fundo e aos 
programas e operações associados, em 
razão do sexo, raça ou origem étnica, 
religião ou crença, deficiência, idade ou 
orientação sexual.

Or. fr

Alteração 36
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 12

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 37
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os recursos disponíveis para as 
autorizações orçamentais a título do Fundo 
para o período de 2014 a 2020, expressos 

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

em preços de 2011, ascendem a 
5 000 000 000 euros, em conformidade 
com a repartição anual indicada no anexo 
II.

Or. fr

Alteração 38
Younous Omarjee

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

Texto da Comissão Alteração

a) População em situação de privação 
material grave;

a) População em situação de pobreza 
alimentar

Or. fr

Alteração 39
Younous Omarjee

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

Texto da Comissão Alteração

a-A) População em situação de privação 
material grave

Or. fr

Alteração 40
Younous Omarjee

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. fr

Alteração 41
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 42
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 – frase 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, elaborado em 
cooperação estreita com as autoridades 
regionais, locais e outras competentes, as 
organizações que tenham beneficiado 
anteriormente do programa de 
distribuição alimentar às pessoas mais 
carenciadas, as principais organizações 
nacionais, regionais, locais e outras 
envolvidas na distribuição de alimentos 
destinados às pessoas mais carenciadas, 
assim como os organismos encarregues de 
representar a sociedade civil e de 
promover a não-discriminação, para o 
período compreendido entre 1 de janeiro de 
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2014 e 31 de dezembro de 2020, do qual 
conste o seguinte:

Or. fr

Alteração 43
Younous Omarjee

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 
descrição dos tipos de privação alimentar 
e/ou material em causa, bem como das 
principais características e dos objetivos da 
distribuição de alimentos, nomeadamente 
de produtos agrícolas frescos tais como 
carne, peixe, frutos, legumes, sementes, 
laticínios, e da distribuição de bens e das 
medidas de acompanhamento previstas;

Or. fr

Alteração 44
Younous Omarjee

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/ou material 
considerado;

Or. fr
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Alteração 45
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;

c) Uma descrição dos critérios de seleção
das organizações parceiras, que tenham 
em conta o facto de as organizações 
parceiras deverem imperativamente 
distribuir, diretamente ou por intermédio 
de outras organizações parceiras, 
alimentos às pessoas mais carenciadas.

Or. fr

Alteração 46
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;

d) 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;

Or. fr

Alteração 47
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e)
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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 48
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 49
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
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Alteração 50
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;

(h) Uma descrição das medidas 
empreendidas para associar à preparação 
do programa operacional as autoridades 
regionais e locais competentes, assim como 
outras autoridades públicas, as 
organizações que tenham beneficiado 
anteriormente do PEAD, as principais 
organizações envolvidas na distribuição 
de alimentos e/ou de bens materiais 
destinados às pessoas mais carenciadas, 
representantes da sociedade civil e 
entidades responsáveis pela promoção da 
igualdade e da não-discriminação;

Or. fr

Alteração 51
Younous Omarjee

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

Texto da Comissão Alteração

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

As organizações parceiras referidas na 
alínea e) que distribuem diretamente os 
alimentos e as que distribuem igualmente
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
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Alteração 52
Younous Omarjee

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 53
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 54
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 55
Younous Omarjee

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. A Comissão pode emitir 
observações, no prazo de dois meses, 
tendo o Estado-Membro de lhe fornecer 
todas as informações adicionais 
necessárias.

Or. fr

Alteração 56
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão deve aprovar o pedido de 
alteração do programa operacional, através 
de um ato de execução, no prazo de cinco
meses após a sua apresentação formal pelo 
Estado-Membro, desde que as eventuais 

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

observações por ela formuladas tenham 
sido tidas em conta de forma satisfatória.

Or. fr

Alteração 57
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 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.

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

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

Alteração 58
Younous Omarjee

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.

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

Or. fr

Alteração 59
Younous Omarjee

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

Texto da Comissão Alteração

d) O contributo das realizações esperadas 
para os resultados;

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

Or. fr

Alteração 60
Younous Omarjee

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

e-A) Os problemas associados à gestão e à 
aplicação prática do Fundo, do ponto de 
vista das organizações parceiras e dos 
beneficiários.

Or. fr

Alteração 61
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1

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 e da simplicidade de
gestão dos programas, da sustentabilidade 
dos resultados obtidos, das necessidades 
financeiras comunicadas pelas 
organizações parceiras e dos beneficiários 
para fins de distribuição de alimentos às 
pessoais mais carenciadas, assim como do 
valor acrescentado do Fundo. A avaliação 
ex-post deve estar concluída até 31 de 
dezembro de 2023.

Or. fr

Alteração 62
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem informar 1. A Comissão Europeia, nomeadamente 



PA\928358PT.doc 33/44 PE505.979v01-00

PT

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.

através do sítio internet dedicado à 
plataforma, e os Estados-Membros devem 
informar sobre as ações financiadas pelo 
Fundo e promovê-las. A informação deve 
ser dirigida às pessoas mais carenciadas, 
aos meios de comunicação e ao público em 
geral. O seu objetivo é realçar o papel da 
União Europeia, assegurar a visibilidade 
das intervenções do Fundo e destacar os 
beneficiários finais assim como os 
voluntários das organizações 
beneficiárias e parceiras.

Or. fr

Alteração 63
Younous Omarjee

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 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 alimentar 
e/ou material considerado.

Or. fr

Alteração 64
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

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

Durante a execução de uma operação, as 
organizações beneficiárias e as 
organizações parceiras colocam ou uma 
bandeira europeia, ou um cartaz
(dimensão mínima A3), com informação 
sobre a operação, incluindo o apoio 
financeiro da União.

Or. fr

Alteração 65
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Os beneficiários e organizações parceiras 
que dispõem de sítios Web devem também 
fornecer uma breve descrição da operação, 
incluindo os seus objetivos e resultados e 
realçando o apoio financeiro da União.

Os beneficiários e organizações parceiras 
que dispõem de sítios Web devem também 
fornecer uma breve descrição da operação, 
incluindo os seus objetivos e resultados e 
realçando o apoio financeiro da União, 
destacando ainda os beneficiários finais e 
os voluntários das organizações parceiras.

Or. fr

Alteração 66
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Todas as medidas de informação e 
comunicação tomadas pelo beneficiário e 
as organizações parceiras devem dar conta 
do apoio do Fundo à operação em questão, 
mediante aposição do emblema da União 
juntamente com uma referência à União e 
ao Fundo.

4. As medidas de informação e 
comunicação tomadas pelo beneficiário e 
as organizações parceiras, e associadas a 
uma operação financiada pela União 
Europeia, devem dar conta do apoio do 
Fundo à operação em questão, mediante 
aposição do emblema da União juntamente 
com uma referência à União e ao Fundo.

Or. fr

Alteração 67
Younous Omarjee

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 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 e 
autocolantes representando a bandeira da 
União, para ajudar os beneficiários a 
cumprir as suas obrigações, conforme 
estabelecidas no n.º 3.

Or. fr

Alteração 68
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 18 – título

Texto da Comissão Alteração

Cofinanciamento Financiamento
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Or. fr

Alteração 69
Younous Omarjee

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 em 100% da despesa 
total elegível.

Or. fr

Alteração 70
Younous Omarjee

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. 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. fr

Alteração 71
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 19
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º Suprimido
Aumento dos pagamentos aos 
Estados-Membros com dificuldades 
orçamentais temporárias
1. A pedido de um Estado-Membro, os 
pagamentos intercalares e os pagamentos 
do saldo final podem ser aumentados em 
10 pontos percentuais acima da taxa de 
cofinanciamento aplicável ao programa 
operacional. A taxa majorada, a qual não 
pode exceder 100 %, é aplicável aos 
pedidos de pagamento relativos ao período 
contabilístico em que o Estado-Membro 
apresenta o seu pedido e aos períodos 
contabilísticos subsequentes no decurso 
dos quais o Estado-Membro preencha 
uma das seguintes condições:
(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. fr
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Alteração 72
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. São elegíveis para apoio ao abrigo do 
programa operacional as despesas 
incorridas e pagas por um beneficiário 
entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de 
dezembro de 2022.

1. São elegíveis para apoio ao abrigo do 
programa operacional as despesas 
incorridas e pagas por um beneficiário 
entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de 
dezembro de 2023.

Or. fr

Alteração 73
Younous Omarjee

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 74
Younous Omarjee

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 

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 
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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.

da venda dos produtos nos stocks de 
intervenção disponibilizados em 
conformidade com o artigo 15.º do 
Regulamento (UE) n.º... [OCM], desde que 
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 75
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. A assistência alimentar e/ou material 
deve ser dispensada, em regra geral,
gratuitamente às pessoas mais carenciadas. 
Caso a assistência alimentar e/ou material 
fornecida às pessoas mais carenciadas 
vise igualmente objetivos de integração ou 
de reabilitação social, pode ser solicitado 
aos beneficiários finais um preço inferior 
a 10 % dos preços do mercado e, em caso 
algum, um valor justificado pelos custos 
suportados pelas organizações parceiras 
para executar a ação.

Or. fr

Alteração 76
Younous Omarjee
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Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Contribuições públicas até 100 000 
euros;

b) Contribuições públicas até 100 000 
euros por ano;

Or. fr

Alteração 77
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Financiamento a taxa fixa, a determinar 
pela aplicação de uma percentagem a uma 
ou várias categorias de custos previamente 
definidas.

c) Financiamento a uma ou várias 
categorias de custos previamente definidas.

Or. fr

Alteração 78
Younous Omarjee

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) as despesas de aquisição de alimentos e 
bens essenciais para uso pessoal dos 
beneficiários finais;

Or. fr

Alteração 79
Younous Omarjee
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Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 80
Younous Omarjee

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 alimentar 
e/ou material aos beneficiários finais a 
uma taxa fixa de 5% das despesas referidos 
na alínea a);

Or. fr

Alteração 81
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Por iniciativa dos Estados-Membros, e 
dentro de um limite de 4 % da dotação do 
Fundo, o programa operacional pode 
financiar medidas de preparação, gestão, 
monitorização, assistência administrativa e 
técnica, auditoria, informação, controlo e 
avaliação necessárias à execução do 
presente regulamento. Pode também 
financiar atividades de assistência técnica e 
reforço de capacidades de organizações 
parceiras.

2. Por iniciativa dos Estados-Membros, e 
dentro de um limite de 0,5 % da dotação 
que recebe do Fundo, o programa 
operacional pode financiar medidas de 
preparação, gestão, monitorização, 
assistência administrativa e técnica, 
auditoria, informação, controlo e avaliação 
necessárias à execução do presente 
regulamento. Pode também financiar 
atividades de assistência técnica e reforço 
de capacidades de organizações parceiras 
dentro do limite de 2 % da dotação que o 
Estado-Membro recebe do Fundo.

Or. fr

Alteração 82
Younous Omarjee

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 90 % 
do montante total da operação, 
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. fr

Alteração 83
Younous Omarjee
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Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo do disposto no artigo 19.º,
o apoio da União sob a forma de 
pagamentos intercalares e de pagamentos 
do saldo final não pode exceder o montante 
máximo do apoio do Fundo, conforme 
consta da decisão da Comissão que aprova 
o programa operacional.

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

Or. fr

Alteração 84
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O total acumulado do pré-financiamento 
e dos pagamentos intercalares e dos 
pagamentos do saldo anual da Comissão 
não pode exceder 95 % da contribuição do 
Fundo para o programa operacional.

3. O total acumulado do pré-financiamento 
e dos pagamentos intercalares e dos 
pagamentos do saldo anual da Comissão 
não pode exceder a contribuição do Fundo 
para o programa operacional.

Or. fr

Alteração 85
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Quando for alcançado o limite de 95 %, 
os Estados-Membros devem continuar a 
apresentar pedidos de pagamento à 
Comissão.

4. Quando for alcançado o limite, os 
Estados-Membros devem continuar a 
apresentar pedidos de pagamento à 
Comissão.
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Or. fr

Alteração 86
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Caso a Comissão Europeia suspenda 
a totalidade ou uma parte dos pagamentos 
intercalares, deve assumir, ela própria, os 
pagamentos intercalares que devam ser 
honrados a favor das organizações 
beneficiárias ou parceiras.

Or. fr


