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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A crise económica que a Europa atravessa terá por consequência, nos próximos anos, um 
aumento do número de pessoas que vive abaixo do limiar de pobreza, o qual já representa 
actualmente 16% da população total (80 milhões de pessoas). Face a um cenário de crise, é,
por conseguinte, primordial garantir a continuidade do programa comunitário de distribuição 
de géneros alimentícios que assegura o seu fornecimento às pessoas mais necessitadas. 

No entanto, a eliminação progressiva das existências de intervenção significa igualmente o 
desaparecimento de um instrumento que até agora se tem revelado muito útil para assegurar a 
distribuição de géneros alimentícios à população mais carenciada da Comunidade, garantindo,
ao mesmo tempo, preços estáveis aos produtores europeus. 

De acordo com o novo programa proposto pela Comissão Europeia, as compras directas no 
mercado tornam-se o principal instrumento de distribuição de géneros alimentícios às 
camadas populacionais mais necessitadas. Contudo, apesar de possuir a vantagem de alargar a 
gama de produtos disponíveis para o abastecimento, contribuindo, assim, para melhorar o
equilíbrio nutricional das populações mais desmunidas, este instrumento apresenta alguns
inconvenientes. E, principalmente, o de não garantir a preferência comunitária, apesar de os 
agricultores dos Estados-Membros serem os principais actores da política agrícola comum
(PAC) e o motor da economia em numerosas zonas rurais. Convém ter presente que este novo 
instrumento se inscreve no âmbito da PAC, sendo conveniente alinhá-lo o mais estreitamente 
possível pelos princípios desta política, tendo, ademais, em conta que os agricultores e 
criadores europeus desempenham um papel significativo no desenvolvimento das zonas 
rurais. 

Por outro lado, a proposta da Comissão introduz, pela primeira vez, o co-financiamento 
obrigatório no programa europeu, com o consequente risco de certos Estados-Membros não 
poderem fazer face à totalidade dos custos. 

A fim de impedir que o co-financiamento se torne um obstáculo à aplicação do programa, 
uma alternativa à proposta da Comissão poderia consistir em limitar a 40% a comparticipação 
dos Estados-Membros nas despesas cobertas pela dotação comunitária, percentagem que 
equivale ao orçamento adicional necessário para o ano próximo. Esta solução permitiria 
assegurar pelo menos a continuidade das acções empreendidas no passado. A Comissão 
propõe-se reforçar com 200 milhões de euros a dotação do orçamento previsto para a 
implementação desta medida em 2009, o qual se elevará, assim, a 500 milhões de euros, 
montante ao qual acresceriam as contribuições nacionais. 

O co-financiamento do programa constitui o aspecto mais preocupante para as organizações 
caritativas encarregadas da distribuição dos alimentos, na medida em que estas últimas 
receiam que esta medida constitua um obstáculo à continuidade das acções empreendidas no 
passado. Por outro lado, poderia, nos próximos anos, redundar num aumento do custo devido 
à tendência altista dos preços dos produtos alimentares.

ALTERAÇÕES
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A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão da Agricultura e do 
Desenvolvimento Rural, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O Regulamento (CEE) n.º 3730/87 do 
Conselho, de 10 de Dezembro de 1987, que 
estabelece as regras gerais para o 
fornecimento a determinadas organizações 
de géneros alimentícios provenientes das 
existências de intervenção para distribuição 
às pessoas mais necessitadas na 
Comunidade, subsequentemente revogado 
e integrado no Regulamento (CE) n.º
1234/2007 do Conselho, proporcionou, 
durante mais de duas décadas, uma fonte 
fiável de géneros alimentícios para 
distribuição às pessoas mais necessitadas 
da Comunidade.

(1) O Regulamento (CEE) nº 3730/87 do 
Conselho, de 10 de Dezembro de 1987, que 
estabelece as regras gerais para o 
fornecimento a determinadas organizações
de géneros alimentícios provenientes das 
existências de intervenção para distribuição 
às pessoas mais necessitadas na 
Comunidade, subsequentemente revogado 
e integrado no Regulamento (CE) n.º
1234/2007 do Conselho, proporcionou, 
durante mais de duas décadas, uma fonte 
fiável de géneros alimentícios para 
distribuição às pessoas mais necessitadas 
da Comunidade e contribuiu de forma 
positiva para a coesão das regiões da UE 
mediante a redução das disparidades 
económicas e sociais entre regiões com 
diferentes níveis de desenvolvimento.

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A política agrícola comum (PAC) conta 
entre os seus objectivos, definidos no n.º 1 
do artigo 33.º do Tratado, estabilizar os 
mercados e assegurar preços razoáveis nos 
fornecimentos aos consumidores. Os 
planos de distribuição de géneros 
alimentícios realizados no âmbito do 

(2) A política agrícola comum (PAC) conta 
entre os seus objectivos, definidos no n.º 1 
do artigo 33.º do Tratado, estabilizar os 
mercados e assegurar preços razoáveis nos 
fornecimentos aos consumidores. Os 
planos de distribuição de géneros 
alimentícios realizados no âmbito do 
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regime contribuíram, ao longo do tempo, 
para a consecução de ambos os objectivos 
e, reduzindo a insegurança alimentar das 
pessoas mais necessitadas na Comunidade, 
revelaram-se um instrumento essencial 
para garantir uma ampla disponibilidade de 
géneros alimentícios na Comunidade e, 
simultaneamente, diminuir as existências 
de intervenção.

regime contribuíram, ao longo do tempo, 
para a consecução de ambos os objectivos 
e, reduzindo a insegurança alimentar das 
pessoas mais necessitadas na Comunidade, 
revelaram-se um instrumento essencial 
para garantir uma ampla disponibilidade de 
géneros alimentícios na Comunidade e, 
simultaneamente, diminuir as existências 
de intervenção. O novo programa europeu 
de ajuda alimentar destinado às pessoas 
mais necessitadas deve continuar a 
garantir a realização dos objectivos da 
Política Agrícola Comum e contribuir 
para a consecução dos objectivos de 
coesão mediante um desenvolvimento 
equilibrado, harmonioso e sustentável de 
todas as regiões.

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A fim de garantir a continuidade 
das acções empreendidas no passado e 
evitar que o co-financiamento do 
programa impeça a sua execução óptima, 
é necessário adoptar disposições 
financeiras mais adequadas destinadas a 
evitar uma carga orçamental excessiva 
para os Estados-Membros.

Or. es

Justificação

A grande maioria dos Estados-Membros reclama que o custo total do programa seja 
imputado ao orçamento da Comunidade. A alteração apresentada pelo Relator representa 
uma solução de compromisso.
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Alteração 4

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 1
Regulamento (CE) N.º 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.

1. A fim de permitir a distribuição de 
géneros alimentícios de origem 
comunitária 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.

A compra de produtos de origem 
comunitária no mercado só tem lugar em 
caso de indisponibilidade de existências de 
intervenção adequadas para o regime de 
distribuição de géneros alimentícios.

Or. es

Justificação

A presente alteração destina-se a favorecer o desenvolvimento das zonas rurais europeias, 
inscrevendo simultaneamente o programa no âmbito do objectivo da PAC de garantir um 
nível de rendimentos adequado aos produtores.

Alteração 5

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 1
Regulamento (CE) N.º 1234/2007
Artigo 27 – n.º 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

7. Para efeitos de financiamento do 
regime, a percentagem da dotação 
comunitária que deve ser completada 
pelas contribuições dos Estados-Membros
não ultrapassará 40%.
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Or. es

Justificação

En los últimos años la Unión Europea ha invertido en torno a 300 millones de euros para 
ayuda alimentaria, dotación que ha sido íntegramente financiada por el presupuesto 
comunitario. Para el próximo año la Comisión prevé, sin embargo, un presupuesto de 500 
millones de euros. Las organizaciones caritativas temen que la propuesta de la Comisión de 
cofinanciar la totalidad del programa obstaculice su aplicación en algunos Estados 
miembros. La enmienda del ponente pretende, por lo tanto, garantizar la continuidad de las 
acciones emprendidas en el pasado, limitando la co-financiación al 40 % de la dotación 
comunitaria, porcentaje que equivale actualmente al aumento en 200 millones de euros 
previsto por la Comisión para el 2009.

Alteração 6

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 1
Regulamento (CE) N.º 1234/2007
Artigo 27 – n.º 7 – parágrafo 2 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

A taxa de co-financiamento comunitário 
não excederá:

A taxa de co-financiamento comunitário
para as acções financiadas com 40% da 
dotação comunitária não excederá:

Or. es

Justificação

En los últimos años la Unión Europea ha invertido en torno a 300 millones de euros para 
ayuda alimentaria, dotación que ha sido íntegramente financiada por el presupuesto 
comunitario. Para el próximo año la Comisión prevé, sin embargo, un presupuesto de 500 
millones de euros. Las organizaciones caritativas temen que la propuesta de la Comisión de 
cofinanciar la totalidad del programa obstaculice su aplicación en algunos Estados 
miembros. La enmienda del ponente pretende, por lo tanto, garantizar la continuidad de las 
acciones emprendidas en el pasado, limitando la co-financiación al 40 % de la dotación 
comunitaria, porcentaje que equivale actualmente al aumento en 200 millones de euros 
previsto por la Comisión para el 2009.
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