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Alteração 7
Jean-Paul Denanot

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Os produtos distribuídos no âmbito do 
regime actual de distribuição de géneros 
alimentícios são provenientes de 
existências de intervenção comunitárias e, 
a título complementar e temporário, de 
compras no mercado. Contudo, as reformas 
sucessivas da PAC e a evolução favorável 
dos preços no produtor levaram a uma 
redução gradual das existências de 
intervenção, bem como da gama de 
produtos disponíveis. Consequentemente, 
as compras no mercado devem passar a 
constituir também uma fonte permanente 
de abastecimento para este regime, a fim 
de completar as existências de intervenção 
em caso de indisponibilidade das 
existências de intervenção adequadas. 

(5) Os produtos distribuídos no âmbito do 
regime actual de distribuição de géneros 
alimentícios são provenientes de 
existências de intervenção comunitárias e, 
a título complementar e temporário, de 
compras no mercado. Contudo, as tensões 
crescentes no mercado mundial das 
matérias-primas agrícolas, a supressão 
progressiva dos instrumentos de 
orientação da produção e de 
armazenamento aplicada nas reformas 
sucessivas da PAC, reduziram a 
autonomia alimentar da União em 
quantidade e variedade de produtos 
disponíveis, bem como as sua capacidade 
para responder às necessidades 
alimentares dos mais necessitados, ou a 
qualquer crise alimentar ou especulativa 
internacional. Consequentemente, as 
compras no mercado devem passar a 
constituir também uma fonte permanente 
de abastecimento para este regime, a fim 
de completar as existências de intervenção 
em caso de indisponibilidade das 
existências de intervenção adequadas. 

Or. fr

Justificação

As reformas sucessivas da PAC acarretaram uma redução dos instrumentos de intervenção
mas é principalmente a evolução da procura mundial de produtos agrícolas alimentares ou 
não alimentares e o desenvolvimento da especulação que são as causas da diminuição das 
existências e da variedade de produtos disponíveis (vide as revoltas da fome)
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Alteração 8
Jill Evans

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Os produtos distribuídos no âmbito do 
regime actual de distribuição de géneros 
alimentícios são provenientes de 
existências de intervenção comunitárias e, 
a título complementar e temporário, de 
compras no mercado. Contudo, as reformas 
sucessivas da PAC e a evolução favorável
dos preços no produtor levaram a uma 
redução gradual das existências de 
intervenção, bem como da gama de 
produtos disponíveis. Consequentemente, 
as compras no mercado devem passar a 
constituir também uma fonte permanente 
de abastecimento para este regime, a fim 
de completar as existências de intervenção 
em caso de indisponibilidade das 
existências de intervenção adequadas. 

(5) Os produtos distribuídos no âmbito do 
regime actual de distribuição de géneros 
alimentícios são provenientes de 
existências de intervenção comunitárias e, 
a título complementar e temporário, de 
compras no mercado. Contudo, as reformas 
sucessivas da PAC e a evolução favorável 
dos preços no produtor levaram a uma 
redução gradual das existências de 
intervenção, bem como da gama de 
produtos disponíveis. Consequentemente, 
as compras no mercado devem passar a 
constituir também uma fonte permanente 
de abastecimento para este regime, a fim 
de completar as existências de intervenção, 
dando preferência aos produtos 
alimentares frescos produzidos 
localmente. 

Or. en

Justificação

O sistema de distribuição alimentar deveria dar particular atenção à qualidade dos produtos 
alimentares distribuídos aos ais necessitados. Daí  a compra de produtos alimentares frescos 
e saudáveis nos mercados locais. Tal contribui para a produção, transformação, distribuição 
e consumo sustentável de alimentos.

Alteração 9
Jean-Paul Denanot

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Para tirar o máximo proveito do 
elemento de coesão do regime 

Suprimido
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comunitário, reforçar as sinergias assim 
criadas e assegurar o planeamento 
apropriado, deve prever-se que os 
Estados-Membros co-financiem o 
programa de distribuição de géneros 
alimentícios. Há que fixar taxas máximas 
de co-financiamento comunitário e 
acrescentar a contribuição financeira 
comunitária à lista das despesas elegíveis 
para financiamento do Fundo Europeu 
Agrícola de Garantia (FEAGA), 
constantes do n.° 1 do artigo 3.° do 
Regulamento (CE) n.° 1290/2005 do 
Conselho . Nos primeiros anos de 
execução do regime revisto, devem ser 
aplicadas taxas de co-financiamento mais 
altas a fim de manter um elevado nível de 
utilização dos fundos, permitir a 
introdução progressiva do co-
financiamento, assegurar uma transição 
harmoniosa e evitar o risco de 
interrupção do regime devido a uma 
eventual falta de recursos.

Or. fr

Justificação

 Certos Estados-Membros não estarão em condições para participar no regime aquando da 
entrada em vigor da aplicação das taxas de co-financiamento. Podem surgir problemas em 
particular nos Estados-Membros cujo rendimento por habitante é baixo e cujo orçamento se 
depara com dificuldades financeiras. Propomos a supressão do co-financiamento para que o 
programa permita à coesão desempenhar plenamente o seu papel ao nível da alimentação no 
conjunto da União 

Alteração 10
Jean-Paul Denanot

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A taxa da contribuição do FEAGA 
deve ser fixada tendo em conta a situação 

(8) É conveniente que a contribuição do 
FEAGA seja fixada tendo em conta a 
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dos Estados-Membros elegíveis para 
financiamento pelo Fundo de Coesão, cuja 
lista consta do anexo I da Decisão 
2006/596/CE da Comissão  ou de decisões 
posteriores, com o objectivo de reforçar a 
coesão económica e social da Comunidade.

situação dos Estados-Membros elegíveis 
para financiamento pelo Fundo de Coesão, 
cuja lista consta do anexo I da Decisão 
2006/596/CE da Comissão  ou de decisões 
posteriores, com o objectivo de reforçar a 
coesão económica e social da Comunidade.

Or. fr

Alteração 11
Jill Evans

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – n.º 1
Regulamento (CE) 1234/2007
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1.A fim de permitir a distribuição de 
géneros alimentícios às pessoas mais 
necessitadas da Comunidade através de 
organizações designadas pelos Estados-
Membros, procede-se à disponibilização de 
produtos que fazem parte das existências 
de intervenção ou à compra de géneros 
alimentícios no mercado. A compra de 
produtos no mercado só tem lugar em 
caso de indisponibilidade de existências 
de intervenção adequadas para o regime 
de distribuição de géneros alimentícios.

1. A fim de permitir a distribuição de 
géneros alimentícios às pessoas mais 
necessitadas da Comunidade através de 
organizações designadas pelos Estados-
Membros, procede-se à disponibilização de 
produtos que fazem parte das existências 
de intervenção ou à compra de géneros 
alimentícios no mercado, dando 
preferência aos produtos alimentares 
frescos produzidos localmente. 

Or. en

Alteração 12
Jean-Paul Denanot

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – n.º 1
Regulamento (CE) 1234/2007
Artigo 27 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O plano trienal fixa as dotações financeiras O plano trienal fixa as dotações financeiras 
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anuais concedidas pela Comunidade a cada 
Estado-Membro e as contribuições 
financeiras anuais mínimas dos Estados-
Membros, determinadas pela Comissão 
segundo um método a estabelecer nas 
regras de execução adoptadas em 
conformidade com a alínea g) do artigo 
43.°. As dotações para o segundo e o 
terceiro anos do programa são indicativas. 
Os Estados-Membros que participam no 
regime confirmam todos os anos os 
pedidos a que se refere o n.º 2. Após essas 
confirmações, a Comissão decide, no ano 
seguinte, as dotações definitivas, dentro 
dos limites das dotações orçamentais 
disponíveis.

anuais concedidas pela Comunidade a cada 
Estado-Membro determinadas pela 
Comissão segundo um método a 
estabelecer nas regras de execução 
adoptadas em conformidade com a alínea 
g) do artigo 43.°. As dotações para o 
segundo e o terceiro anos do programa são 
indicativas. Os Estados-Membros que 
participam no regime confirmam todos os 
anos os pedidos a que se refere o n.º 2. 
Após essas confirmações, a Comissão 
decide, no ano seguinte, as dotações 
definitivas, dentro dos limites das dotações 
orçamentais disponíveis.

Or. fr

Alteração 13
Jean-Paul Denanot

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – n.º 1
Regulamento (CE) 1234/2007
Artigo 27 – n.º7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

7. A Comunidade co-financia os custos 
elegíveis a título do regime

7. A Comunidade financia os custos 
elegíveis a título do regime

Or. fr

Alteração 14
Jean-Paul Denanot

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – n.º 1
Regulamento (CE) 1234/2007
Artigo 27 – n.º7 – parágrafo 2 – parte introdutória



PE418.391v01-00 8/9 AM\764469PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

A taxa de co-financiamento comunitário 
não excederá:

Suprimido

Or. fr

Alteração 15
Jean-Paul Denanot

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – n.º 1
Regulamento (CE) 1234/2007
Artigo 27 – n.º7 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Para o plano trienal que começa em 1 
de Janeiro de 2010, 75% dos custos 
elegíveis, ou 85% dos custos elegíveis nos 
Estados-Membros elegíveis para 
financiamento pelo Fundo de Coesão no 
período 2007-2013, cuja lista consta do 
anexo I da Decisão 2006/596/CE da 
Comissão*; 

Suprimido

Or. fr

Alteração 16
Jean-Paul Denanot

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – n.º 1
Regulamento (CE) 1234/2007
Artigo 27 – n.º7 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Para os planos trienais seguintes, 50% 
dos custos elegíveis, ou 75% dos custos 
elegíveis nos Estados-Membros elegíveis 
para financiamento pelo Fundo de 
Coesão num dado ano, cuja lista consta 

Suprimido
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do anexo I da Decisão 2006/596/CE da 
Comissão ou de decisões posteriores.

Or. fr
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