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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O relator apoia o novo programa de financiamento «Direitos e Valores», que tem por objetivo 
defender e promover os direitos e os valores consagrados nos Tratados da UE e na Carta dos 
Direitos Fundamentais da UE, nomeadamente através do apoio a organizações da sociedade 
civil, de modo a garantir sociedades abertas, democráticas e inclusivas. Para o efeito, a 
Comissão propõe que os dois programas existentes «Direitos, Igualdade e Cidadania» e 
«Europa para os Cidadãos» sejam fundidos e substituídos pelo novo programa e que este, 
juntamente com o Programa Justiça, seja parte integrante de um novo Fundo para a Justiça, os 
Direitos e os Valores no âmbito do orçamento da UE. O relator considera, no entanto, que o 
nível de ambição da proposta da Comissão deveria ter sido mais elevado. Propõe, em 
especial, o aditamento de uma quarta vertente centrada em ações de promoção da democracia, 
dos direitos fundamentais e do Estado de direito (vertente «valores da União»). Propõe 
igualmente um mecanismo de condicionalidade, nos termos do qual, no caso de gestão 
indireta de recursos e se o beneficiário for uma entidade governamental, a Comissão, sempre 
que tenha motivos razoáveis para considerar que uma deficiência generalizada no que se 
refere aos valores consagrados no artigo 2.º do TUE no Estado-Membro em causa afeta ou é 
suscetível de afetar a proteção dos interesses financeiros da União, pode recorrer à gestão 
direta. Propõe ainda que, em conformidade com o artigo 110.º do Regulamento Financeiro, os 
programas de trabalho para a realização do novo programa «Direitos e Valores» sejam 
adotados através de atos delegados, para que o Parlamento possa exercer um melhor controlo. 
Por último, o relator interroga-se quanto à razão que terá levado à exclusão da presente 
proposta de alguns elementos distintivos dos programas em vigor, como a luta contra a 
xenofobia e a promoção do voluntariado a nível da UE. Nesta ótica, sugere alterações que têm 
por objetivo reintroduzir esses elementos e, de um modo geral, melhorar a proposta com vista 
a torná-la mais eficaz na criação de uma verdadeira cultura europeia de direitos e valores.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Constitucionais insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da 
Justiça e dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as 
seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O Estado de direito, consagrado 
no artigo 2.º do TUE, constitui a espinha 
dorsal da democracia europeia e um dos 
princípios fundamentais da União 
Europeia decorrentes das tradições 
constitucionais comuns dos 
Estados-Membros. O pleno respeito e a 
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promoção do Estado de direito e da 
democracia constituem uma condição 
essencial para reforçar a confiança dos 
cidadãos na União. O respeito pelo Estado 
de direito na União é também uma 
condição indispensável para a proteção 
dos direitos fundamentais, bem como para 
a defesa de todos os direitos e obrigações 
decorrentes dos Tratados.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-B) A forma como o Estado de direito 
é aplicado nos Estados-Membros é 
fundamental para garantir a confiança 
recíproca entre os Estados-Membros e nos 
respetivos sistemas jurídicos.
Infelizmente, em certos 
Estados-Membros, registam-se 
preocupantes violações dos valores e 
princípios dos Tratados, incumprimentos 
graves dos acordos adotados pelas 
instituições da União e novos obstáculos à 
plena aplicação do direito da União. As 
ações de promoção do respeito dos 
direitos fundamentais, da democracia e do 
Estado de direito aos níveis local, 
regional, nacional e transnacional devem, 
por conseguinte, contar com o apoio da 
União.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Esses direitos e valores devem 
continuar a ser promovidos, defendidos e 
partilhados entre os cidadãos e os povos, 
permanecendo assim no cerne do projeto 

(2) Esses direitos e valores devem 
continuar a ser cultivados, protegidos e 
promovidos entre os cidadãos e os povos, 
permanecendo assim no cerne do projeto 
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europeu. Por conseguinte, deve ser criado, 
no âmbito do orçamento da UE, um novo 
Fundo para a Justiça, os Direitos e os 
Valores, que abranja o programa «Direitos 
e Valores» e o programa «Justiça». Numa 
altura em que as sociedades europeias 
fazem face ao extremismo, à radicalização 
e às divisões, importa mais do que nunca 
promover, reforçar e defender a justiça, os 
direitos e os valores da UE: direitos 
humanos, respeito pela dignidade humana, 
liberdade, democracia, igualdade e Estado 
de direito. Isto terá consequências diretas e 
profundas na vida política, social, cultural 
e económica da UE. No âmbito do novo 
Fundo, o programa «Justiça» continuará a 
apoiar o desenvolvimento de um espaço 
europeu de justiça e a cooperação 
transnacional. O programa «Direitos e 
Valores» reunirá o programa «Direitos, 
Igualdade e Cidadania» 2014-2020, criado 
pelo Regulamento (UE) n.º 1381/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho8, e o 
programa «Europa para os Cidadãos», 
criado pelo Regulamento (UE) n.º 
390/2014 do Conselho9 (a seguir 
designados «programas precedentes»).

europeu. Por conseguinte, deve ser criado, 
no âmbito do orçamento da UE, um novo 
Fundo para a Justiça, os Direitos e os 
Valores, que abranja o programa «Direitos 
e Valores» e o programa «Justiça». Numa 
altura em que as sociedades europeias 
fazem face ao extremismo, à radicalização, 
ao populismo excessivo e às divisões, 
importa mais do que nunca promover, 
reforçar e defender a justiça, os direitos e 
os valores da UE: direitos humanos, 
respeito pela dignidade humana, liberdade, 
democracia, igualdade e Estado de direito. 
É igualmente fundamental criar um 
ambiente propício a um diálogo 
democrático e pacífico entre 
representantes de diferentes pontos de 
vista. Isto terá consequências diretas e 
profundas na vida política, social, cultural 
e económica da UE. No âmbito do novo 
Fundo, o programa «Justiça» continuará a 
apoiar o desenvolvimento de um espaço 
europeu de justiça e a cooperação 
transnacional. O programa «Direitos e 
Valores» reunirá o programa «Direitos, 
Igualdade e Cidadania» 2014-2020, criado 
pelo Regulamento (UE) n.º 1381/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho8, e o 
programa «Europa para os Cidadãos», 
criado pelo Regulamento (UE) n.º 
390/2014 do Conselho9 (a seguir 
designados «programas precedentes»), e 
será adaptado a fim de responder aos 
novos desafios para os valores europeus.

_________________ _________________

8 Regulamento (UE) n.º 1381/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 
de dezembro de 2013, que cria o Programa 
«Direitos, Igualdade e Cidadania» para o 
período de 2014 a 2020 (JO L 354 de 
28.12.2013, p. 62).

8 Regulamento (UE) n.º 1381/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 
de dezembro de 2013, que cria o Programa 
«Direitos, Igualdade e Cidadania» para o 
período de 2014 a 2020 (JO L 354 de 
28.12.2013, p. 62).

9 Regulamento (UE) n.º 390/2014 do 
Conselho, de 14 de abril de 2014, que 
institui o programa «Europa para os 
Cidadãos» para o período de 2014-2020 
(JO L 115 de 17.4.2014, p. 3).

9 Regulamento (UE) n.º 390/2014 do 
Conselho, de 14 de abril de 2014, que 
institui o programa «Europa para os 
Cidadãos» para o período de 2014-2020 
(JO L 115 de 17.4.2014, p. 3).
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Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O Fundo para a Justiça, os Direitos 
e os Valores e os dois programas de 
financiamento que lhe estão subjacentes 
centrar-se-ão principalmente nas pessoas e 
entidades que contribuem para manter 
vivos e dinâmicos os nossos valores e 
direitos comuns, assim como a nossa 
grande diversidade. O objetivo último é 
fomentar e preservar a nossa sociedade 
inclusiva, igualitária, democrática e assente 
em direitos, o que inclui promover uma 
sociedade civil dinâmica, encorajar a 
participação cívica, social e democrática 
das pessoas e promover a grande 
diversidade da sociedade europeia, com 
base na nossa história e memória comuns. 
O artigo 11.º do Tratado da União Europeia 
especifica que as instituições, recorrendo 
aos meios adequados, devem dar aos 
cidadãos e às associações representativas a 
possibilidade de expressarem e partilharem 
publicamente os seus pontos de vista sobre 
todos os domínios de ação da União.

(3) O Fundo para a Justiça, os Direitos 
e os Valores e os dois programas de 
financiamento que lhe estão subjacentes
centrar-se-ão nas pessoas e entidades que 
contribuem para manter vivos e dinâmicos 
os nossos valores e direitos comuns, assim 
como a nossa grande diversidade. O 
objetivo último é fomentar e preservar a 
nossa sociedade inclusiva, igualitária, 
aberta, democrática e assente em direitos
através do financiamento a atividades que 
promovam uma sociedade civil dinâmica, 
bem desenvolvida, resiliente, autónoma e 
capacitada, incluindo o apoio à promoção 
e proteção dos nossos valores comuns, 
que fomentem a paz, a participação cívica, 
social e democrática das pessoas e 
promovam a grande diversidade da 
sociedade europeia, com base nos nossos 
valores e na nossa história e memória 
comuns. O artigo 11.º do Tratado da União 
Europeia exige que as instituições
mantenham um diálogo aberto, 
transparente e regular com a sociedade 
civil e, recorrendo aos meios adequados, 
deem aos cidadãos e às associações 
representativas a possibilidade de 
expressarem e partilharem publicamente os 
seus pontos de vista sobre todos os 
domínios de ação da União. A Comissão 
deve manter um diálogo regular com os 
beneficiários do Programa «Direitos e 
Valores», bem como com outras partes 
interessadas, mediante a criação de um 
grupo de diálogo civil.

Alteração 5

Proposta de regulamento
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Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O programa «Direitos e Valores» (o 
«programa») permitirá desenvolver 
sinergias para enfrentar os desafios
comuns à promoção e à proteção dos 
valores e para alcançar a dimensão crítica 
de modo a obter resultados concretos no 
terreno, tendo por base a experiência 
positiva dos programas precedentes.  Isto 
permitirá explorar plenamente o potencial 
das sinergias, de modo a apoiar mais 
eficazmente os domínios de intervenção 
abrangidos e aumentar o seu potencial 
para chegar às pessoas. Para ser eficaz, o 
programa deverá ter em conta a natureza 
específica das diferentes políticas, os seus 
diferentes grupos-alvo e as suas 
necessidades particulares através de 
abordagens adaptadas.

(4) O programa «Direitos e Valores» (o 
«programa») deve abordar os principais
desafios à promoção e à proteção dos 
valores, tendo em conta que esses desafios 
podem variar na União. A fim de garantir 
um impacto concreto, o programa deve 
basear-se nos ensinamentos dos 
programas precedentes. Deve também tirar 
partido das sinergias com outras políticas 
e outros programas da União e de outros 
intervenientes. Tal deverá reforçar a sua 
eficácia e eficiência e aumentar o seu 
potencial para chegar às pessoas. Para ser 
eficaz, o programa deverá ter em conta a 
natureza específica das diferentes políticas, 
os seus diferentes grupos-alvo e as suas 
necessidades particulares através de 
abordagens adaptadas.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) O Estado de direito, consagrado 
no artigo 2.º do TUE, constitui a espinha 
dorsal da democracia europeia e um dos 
princípios fundamentais da União 
Europeia decorrentes das tradições 
constitucionais comuns dos 
Estados-Membros. O pleno respeito e a 
promoção do Estado de direito e da 
democracia constituem uma condição 
essencial para reforçar a confiança dos 
cidadãos na União. O respeito pelo Estado 
de direito na União é também uma 
condição indispensável para a proteção 
dos direitos fundamentais, bem como para 
a defesa de todos os direitos e obrigações 
decorrentes dos Tratados. A forma como o 
Estado de direito é aplicado nos 
Estados-Membros é fundamental para 
garantir a confiança recíproca entre os 
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Estados-Membros, bem como nos 
respetivos sistemas jurídicos. As ações de 
promoção do respeito dos direitos 
fundamentais, da democracia e do Estado 
de direito aos níveis local, regional, 
nacional e transnacional devem, por 
conseguinte, contar com o apoio da 
União.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Para se poder aproximar a União 
Europeia dos cidadãos importa adotar uma 
série de ações e, eventualmente, envidar 
esforços coordenados. Aproximar os 
cidadãos através de projetos de geminação 
de cidades ou de redes de cidades, 
prestando apoio às organizações da 
sociedade civil nos domínios abrangidos 
pelo programa, irá contribuir para reforçar 
a participação cívica dos cidadãos e, em 
última análise, o seu envolvimento na vida 
democrática da União. Simultaneamente, 
apoiar atividades que promovam a 
compreensão mútua, a diversidade, o 
diálogo e o respeito pelos outros fomenta o 
sentimento de pertença e de identidade 
europeia, com base num entendimento 
comum dos valores, da cultura, da história 
e do património europeus. A promoção de
um maior sentimento de pertença à União e 
dos seus valores é especialmente 
importante junto dos cidadãos das regiões 
ultraperiféricas da UE, em virtude do seu 
isolamento e afastamento em relação à 
Europa continental.

(5) Para se poder aproximar a União 
Europeia dos cidadãos importa adotar uma 
série de ações e, eventualmente, envidar 
esforços coordenados. Aproximar os 
cidadãos através de projetos de geminação 
de cidades ou de redes de cidades, 
prestando apoio às organizações da 
sociedade civil nos domínios abrangidos 
pelo programa, irá contribuir para reforçar 
a participação cívica dos cidadãos e, em 
última análise, o seu envolvimento na vida 
democrática da União. Simultaneamente, 
apoiar atividades que promovam a 
compreensão mútua, a diversidade, o 
diálogo, a inclusão social e o respeito 
pelos outros fomenta o sentimento de 
pertença e de identidade europeia, com 
base num entendimento comum dos 
valores, da cultura, da história e do 
património europeus. A promoção de um 
maior sentimento de pertença à União e 
dos seus valores é especialmente 
importante junto dos cidadãos das regiões 
ultraperiféricas da UE, em virtude do seu 
isolamento e afastamento em relação à 
Europa continental.

Alteração 8

Proposta de regulamento
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Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) É necessário proceder a atividades 
de evocação e de reflexão crítica sobre a 
memória histórica da Europa para que os 
cidadãos ganhem consciência da sua 
história comum, enquanto fundamento de 
um futuro comum, dos seus propósitos 
morais e dos valores partilhados. A 
importância dos aspetos históricos, 
culturais e interculturais deve ser 
igualmente tida em conta, assim como as 
relações existentes entre a evocação da 
memória e a criação de uma identidade 
europeia e do sentimento de pertença à 
Europa.

(6) É importante proceder a atividades 
de evocação e de reflexão crítica sobre a 
memória histórica da Europa para que os 
cidadãos ganhem consciência da sua 
história comum e valores fundamentais, 
enquanto fundamento de um futuro 
comum, dos seus propósitos morais e dos 
valores partilhados. A importância dos 
aspetos históricos, culturais e interculturais 
deve ser igualmente tida em conta, assim 
como as relações existentes entre a 
evocação da memória e a criação de uma 
identidade europeia baseada na 
diversidade, na solidariedade e no
sentimento de pertença à Europa.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) A liberdade de expressão e de 
informação está consagrada na Carta dos 
Direitos Fundamentais da Comunidade 
Europeia. O livre acesso à informação, a 
avaliação das condições de 
funcionamento dos meios de 
comunicação social e a utilização 
responsável e segura das redes de 
informação e comunicação estão 
diretamente relacionados com a opinião 
pública livre e são essenciais para 
garantir uma democracia funcional. É 
essencial que os cidadãos adquiram as 
competências de literacia mediática 
necessárias para desenvolver o 
pensamento crítico indispensável para 
discernir, analisar realidades complexas, 
reconhecer as diferenças entre opiniões e 
factos e resistir a qualquer forma de 
incitação ao ódio. Para o efeito, a União 
deve promover o desenvolvimento da 
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literacia mediática de todos os cidadãos, 
independentemente da sua idade, através 
de ações de formação e sensibilização, da 
elaboração de estudos e de outras 
atividades pertinentes.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Os organismos independentes de 
promoção dos direitos humanos e as 
organizações da sociedade civil 
desempenham um papel fundamental na 
promoção, salvaguarda e sensibilização dos 
valores comuns da UE ao abrigo do artigo 
2.º do TUE, e contribuem para o exercício 
efetivo dos direitos conferidos pelo direito 
da UE, incluindo a Carta dos Direitos 
Fundamentais da UE. Como refletido na 
Resolução do Parlamento Europeu de 18
de abril de 2018, o apoio financeiro 
adequado é fundamental para o 
desenvolvimento de um ambiente propício 
e sustentável para as organizações da 
sociedade civil reforçarem o seu papel e 
desempenharem as suas funções de forma 
independente e eficaz. Complementando os 
esforços a nível nacional, o financiamento 
da UE deve, por conseguinte, contribuir 
para apoiar, capacitar e reforçar a 
capacidade das organizações independentes 
da sociedade civil ativas na promoção dos 
direitos humanos cujas atividades apoiam 
a execução estratégica dos direitos 
conferidos pelo direito da UE e pela Carta 
dos Direitos Fundamentais da UE, 
incluindo através de atividades de defesa e 
de vigilância, bem como para promover, 
salvaguardar e sensibilizar para os direitos 
comuns da União a nível nacional.

(18) Os organismos independentes de 
promoção dos direitos humanos e as 
organizações da sociedade civil 
desempenham um papel fundamental na 
promoção, salvaguarda e sensibilização dos 
valores comuns da UE ao abrigo do artigo 
2.º do TUE, e contribuem para o exercício 
efetivo dos direitos conferidos pelo direito 
da UE, incluindo a Carta dos Direitos 
Fundamentais da UE. Como refletido na 
Resolução do Parlamento Europeu de 19
de abril de 2018, o apoio financeiro 
adequado é fundamental para o 
desenvolvimento de um ambiente propício 
e sustentável para as organizações da 
sociedade civil reforçarem o seu papel e 
desempenharem as suas funções de forma 
independente e eficaz. Complementando os 
esforços a nível nacional, o financiamento 
da UE deve, por conseguinte, contribuir 
para apoiar, capacitar e reforçar a 
capacidade das organizações independentes 
da sociedade civil ativas na promoção dos 
valores da União, tais como a democracia, 
o Estado de direito e os direitos 
fundamentais, cujas atividades apoiam a 
execução estratégica dos direitos 
conferidos pelo direito da UE e pela Carta 
dos Direitos Fundamentais da UE, 
incluindo através de atividades de defesa e 
de vigilância, bem como para promover, 
salvaguardar e sensibilizar para os direitos 
comuns da União a nível nacional.
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Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) O programa deve estar aberto, sob 
certas condições, à participação de 
membros da Associação Europeia de 
Comércio Livre (EFTA) que sejam 
membros do Espaço Económico Europeu 
(EEE) e de membros da Associação 
Europeia de Comércio Livre (EFTA) que 
não sejam membros do Espaço Económico 
Europeu (EEE), e de outros países 
europeus. Os países em vias de adesão, os 
países candidatos e os países potenciais 
candidatos que beneficiem de uma 
estratégia de pré-adesão também devem 
poder participar no programa.

(20) No que respeita à execução dos 
objetivos específicos em matéria de 
promoção dos direitos e da igualdade, do 
envolvimento e da participação dos 
cidadãos na vida democrática da União, 
bem como do combate à violência contra 
grupos de risco, o programa deve estar 
aberto, sob certas condições, à participação 
de membros da Associação Europeia de 
Comércio Livre (EFTA) que sejam 
membros do Espaço Económico Europeu 
(EEE) e de membros da Associação 
Europeia de Comércio Livre (EFTA) que 
não sejam membros do Espaço Económico 
Europeu (EEE), e de outros países 
europeus. Os países em vias de adesão, os 
países candidatos e os países potenciais 
candidatos que beneficiem de uma 
estratégia de pré-adesão também devem 
poder participar no programa.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Para assegurar uma repartição 
eficaz dos recursos do orçamento geral da 
União, é necessário assegurar o valor 
acrescentado europeu de todas as ações 
levadas a cabo, a sua complementaridade 
com as ações dos Estados-Membros, 
procurando-se em simultâneo a coerência, 
a complementaridade e as sinergias entre
os programas de financiamento que 
apoiem domínios de intervenção com 
estreitas ligações entre si, nomeadamente 
no quadro do Fundo para a Justiça, os 
Direitos e os Valores — e, por 

(21) Para assegurar uma repartição 
eficaz dos recursos do orçamento geral da 
União, é necessário assegurar o valor 
acrescentado europeu de todas as ações 
levadas a cabo, inclusive a nível local, 
regional e nacional, destinadas a 
promover e a salvaguardar os valores 
consagrados no artigo 2.º do Tratado da 
União Europeia. A Comissão deve 
procurar assegurar a coerência, as 
sinergias e a complementaridade com as 
ações dos Estados-Membros e com outros
programas de financiamento que apoiem 
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conseguinte com o programa «Justiça» —
assim como com os programas «Europa 
Criativa» e Erasmus+, a fim de 
materializar o potencial das intersecções 
culturais nos domínios da cultura, dos 
media, das artes, da educação e da 
criatividade. É necessário criar sinergias
com outros programas de financiamento 
europeus nos seguintes domínios: 
emprego, mercado interno, empresas, 
juventude, saúde, cidadania, justiça, 
migração, segurança, investigação, 
inovação, tecnologia, indústria, coesão, 
turismo, relações externas, comércio e 
desenvolvimento.

domínios de intervenção com estreitas 
ligações com o Fundo para a Justiça, os 
Direitos e os Valores, nomeadamente com 
os programas «Europa Criativa» e 
Erasmus+ , bem como com as políticas 
pertinentes da União.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) O Regulamento (UE, Euratom) n.º 
[o novo RF] (o «Regulamento Financeiro») 
é aplicável ao presente programa. 
Estabelece normas para a execução do 
orçamento da União, incluindo em matéria 
de subvenções, prémios, contratação 
pública, execução indireta, instrumentos 
financeiros e garantias orçamentais.

(23) O Regulamento (UE, Euratom) n.º 
[o novo RF] (o «Regulamento Financeiro») 
é aplicável ao presente programa. 
Estabelece normas para a execução do 
orçamento da União, incluindo em matéria 
de subvenções, prémios, contratação 
pública, execução indireta, instrumentos 
financeiros e garantias orçamentais. É 
necessário garantir que os procedimentos 
e requisitos de concessão de subvenções 
do programa sejam de fácil utilização 
para os potenciais beneficiários, 
designadamente para as organizações 
locais da sociedade civil, e garantam a 
plena transparência na utilização dos 
recursos, a boa gestão financeira e a 
utilização prudente dos recursos. As 
regras relativas à possibilidade de as 
organizações da sociedade civil aos níveis 
local, regional, nacional e transnacional 
serem financiadas através de subvenções 
de funcionamento plurianuais, 
subvenções em cascata e as disposições 
que asseguram procedimentos rápidos e 
flexíveis de concessão de subvenções, 
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como um procedimento de candidatura 
em duas fases, candidaturas de fácil 
utilização e procedimentos de 
comunicação, devem ser 
operacionalizadas e reforçadas no âmbito 
da execução deste programa.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Os tipos de financiamento e os 
métodos de execução ao abrigo do presente 
regulamento devem ser escolhidos em 
função da sua capacidade para concretizar 
os objetivos específicos das ações e 
apresentar resultados, tendo em conta, 
nomeadamente, os custos dos controlos, os 
encargos administrativos e o risco 
previsível de incumprimento. Tal deve 
incluir a ponderação da utilização de 
montantes únicos, taxas fixas e custos 
unitários, bem como de financiamento não 
associado aos custos, como previsto no 
artigo 125.º, n.º 1, do Regulamento 
Financeiro. Em conformidade com o 
Regulamento Financeiro, o Regulamento 
(UE, Euratom) n.º 883/201320 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, o 
Regulamento (Euratom, CE) n.º 2988/9521

do Conselho, o Regulamento (Euratom, 
CE) n.º 2185/9622 do Conselho e o 
Regulamento (UE) 2017/193923 do 
Conselho, os interesses financeiros da 
União devem ser protegidos através de 
medidas proporcionadas, nomeadamente 
por meio da prevenção, deteção, correção e 
investigação de irregularidades e de 
fraudes, da recuperação de fundos 
perdidos, pagos indevidamente ou 
utilizados incorretamente e, se for caso 
disso, da imposição de sanções 
administrativas. Nomeadamente, nos 
termos do Regulamento (UE, Euratom) n.º 
883/2013 e do Regulamento (Euratom, CE) 

(24) Os tipos de financiamento e os 
métodos de execução ao abrigo do presente 
regulamento devem ser escolhidos em 
função da sua capacidade para concretizar 
os objetivos específicos das ações e 
apresentar resultados, tendo em conta, 
nomeadamente, os custos dos controlos, os 
encargos administrativos para a Comissão 
e os beneficiários, a capacidade dos 
potenciais beneficiários e o risco 
previsível de incumprimento. Tal deve 
incluir a ponderação da utilização de 
montantes únicos, taxas fixas, custos 
unitários, apoio financeiro a terceiros, 
bem como de financiamento não associado 
aos custos, como previsto no artigo 125.º, 
n.º 1, do Regulamento Financeiro. Os 
critérios de cofinanciamento devem ser 
aceites em espécie, inclusivamente sob a 
forma de trabalho voluntário, e podem ser 
objeto de derrogação em caso de 
financiamento complementar limitado. 
Em conformidade com o Regulamento 
Financeiro, o Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 883/201320 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, o Regulamento (Euratom, CE) 
n.º 2988/9521 do Conselho, o Regulamento 
(Euratom, CE) n.º 2185/9622 do Conselho e 
o Regulamento (UE) 2017/193923 do 
Conselho, os interesses financeiros da 
União devem ser protegidos através de 
medidas proporcionadas, nomeadamente 
por meio da prevenção, deteção, correção e 
investigação de irregularidades e de 
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n.º 2185/96, o Organismo Europeu de Luta 
Antifraude (OLAF) pode realizar 
inquéritos administrativos, incluindo 
verificações e inspeções no local no intuito 
de verificar a existência de fraudes, atos de 
corrupção ou quaisquer outras atividades 
ilegais que possam prejudicar os interesses 
financeiros da União. Nos termos do 
Regulamento (UE) 2017/1939, a 
Procuradoria Europeia pode investigar e 
intentar ações penais em casos de fraude e 
outras infrações penais que prejudiquem os 
interesses financeiros da União, tal como 
se estabelece na Diretiva (UE) 2017/1371 
do Parlamento Europeu e do Conselho24. 
Nos termos do Regulamento Financeiro, 
qualquer pessoa ou entidade que receba 
fundos da União deve cooperar plenamente 
na proteção dos interesses financeiros da 
União, conceder os necessários direitos e 
acesso à Comissão, ao OLAF, à 
Procuradoria Europeia e ao Tribunal de 
Contas Europeu, e assegurar que eventuais 
terceiros envolvidos na execução dos 
fundos da União concedem direitos 
equivalentes.

fraudes, da recuperação de fundos 
perdidos, pagos indevidamente ou 
utilizados incorretamente e, se for caso 
disso, da imposição de sanções 
administrativas. Nomeadamente, nos 
termos do Regulamento (UE, Euratom) n.º 
883/2013 e do Regulamento (Euratom, CE) 
n.º 2185/96, o Organismo Europeu de Luta 
Antifraude (OLAF) pode realizar 
inquéritos administrativos, incluindo 
verificações e inspeções no local no intuito 
de verificar a existência de fraudes, atos de 
corrupção ou quaisquer outras atividades 
ilegais que possam prejudicar os interesses 
financeiros da União. Nos termos do 
Regulamento (UE) 2017/1939, a 
Procuradoria Europeia pode investigar e 
intentar ações penais em casos de fraude e 
outras infrações penais que prejudiquem os 
interesses financeiros da União, tal como 
se estabelece na Diretiva (UE) 2017/1371 
do Parlamento Europeu e do Conselho24. 
Nos termos do Regulamento Financeiro, 
qualquer pessoa ou entidade que receba 
fundos da União deve cooperar plenamente 
na proteção dos interesses financeiros da 
União, conceder os necessários direitos e 
acesso à Comissão, ao OLAF, à 
Procuradoria Europeia e ao Tribunal de 
Contas Europeu, e assegurar que eventuais 
terceiros envolvidos na execução dos 
fundos da União concedem direitos 
equivalentes.

_________________ _________________

20 Regulamento (UE, Euratom) n.º 
883/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 11 de setembro de 2013, 
relativo aos inquéritos efetuados pelo 
Organismo Europeu de Luta Antifraude 
(OLAF) e que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 1073/1999 do Parlamento Europeu e do 
Conselho e o Regulamento (Euratom) n.º 
1074/1999 do Conselho (JO L 248 de 
18.9.2013, p. 1).

20 Regulamento (UE, Euratom) n.º 
883/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 11 de setembro de 2013, 
relativo aos inquéritos efetuados pelo 
Organismo Europeu de Luta Antifraude 
(OLAF) e que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 1073/1999 do Parlamento Europeu e do 
Conselho e o Regulamento (Euratom) n.º 
1074/1999 do Conselho (JO L 248 de 
18.9.2013, p. 1).

21 Regulamento (CE, Euratom) nº 2988/95 
do Conselho, de 18 de dezembro de 1995, 
relativo à proteção dos interesses 
financeiros das Comunidades Europeias 

21 Regulamento (CE, Euratom) nº 2988/95 
do Conselho, de 18 de dezembro de 1995, 
relativo à proteção dos interesses 
financeiros das Comunidades Europeias 
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(JO L 312 de 23.12.95, p. 1). (JO L 312 de 23.12.95, p. 1).

22 Regulamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 
do Conselho, de 11 de novembro de 1996, 
relativo às inspeções e verificações no 
local efetuadas pela Comissão para 
proteger os interesses financeiros das 
Comunidades Europeias contra a fraude e 
outras irregularidades (JO L 292 de 
15.11.96, p. 2).

22 Regulamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 
do Conselho, de 11 de novembro de 1996, 
relativo às inspeções e verificações no 
local efetuadas pela Comissão para 
proteger os interesses financeiros das 
Comunidades Europeias contra a fraude e 
outras irregularidades (JO L 292 de 
15.11.96, p. 2).

23 Regulamento (UE) 2017/1939 do 
Conselho, 12 de outubro de 2017, que dá 
execução a uma cooperação reforçada para 
a instituição da Procuradoria Europeia (JO 
L 283 de 31.10.2017, p. 1).

23 Regulamento (UE) 2017/1939 do 
Conselho, 12 de outubro de 2017, que dá 
execução a uma cooperação reforçada para 
a instituição da Procuradoria Europeia (JO 
L 283 de 31.10.2017, p. 1).

24 Diretiva (UE) 2017/1371 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de julho de 
2017, relativa à luta contra a fraude lesiva 
dos interesses financeiros da União através 
do direito penal (JO L 198 de 28.7.2017, p. 
29).

24 Diretiva (UE) 2017/1371 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de julho de 
2017, relativa à luta contra a fraude lesiva 
dos interesses financeiros da União através 
do direito penal (JO L 198 de 28.7.2017, p. 
29).

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(24-A) A fim de aumentar a acessibilidade 
e proporcionar orientação e informações 
práticas em relação ao programa, devem 
ser criados pontos de contacto nos 
Estados-Membros, com vista a prestar 
assistência aos beneficiários e aos 
candidatos.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Os países terceiros membros do 
Espaço Económico Europeu (EEE) podem 
participar nos programas da União no 

(25) Em relação à execução dos 
objetivos específicos em matéria de 
promoção dos direitos e da igualdade, 
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âmbito da cooperação estabelecida ao 
abrigo do Acordo EEE, que prevê a 
execução dos programas através de uma 
decisão ao abrigo do referido acordo. Os 
países terceiros podem participar 
igualmente com base noutros instrumentos 
jurídicos. Deve ser introduzida uma 
disposição específica no presente 
regulamento que conceda os direitos e o 
acesso necessários ao gestor orçamental 
competente, ao Organismo Europeu de 
Luta Antifraude (OLAF) e ao Tribunal de 
Contas Europeu, para que possam exercer 
cabalmente as respetivas competências.

promoção do envolvimento e da 
participação dos cidadãos na vida 
democrática da União e combate à 
violência contra os grupos de risco, os
países terceiros membros do Espaço 
Económico Europeu (EEE) podem 
participar nos programas da União no 
âmbito da cooperação estabelecida ao 
abrigo do Acordo EEE, que prevê a 
execução dos programas através de uma 
decisão ao abrigo do referido acordo. Os 
países terceiros podem participar 
igualmente com base noutros instrumentos 
jurídicos. Deve ser introduzida uma 
disposição específica no presente 
regulamento que conceda os direitos e o 
acesso necessários ao gestor orçamental 
competente, ao Organismo Europeu de 
Luta Antifraude (OLAF) e ao Tribunal de 
Contas Europeu, para que possam exercer 
cabalmente as respetivas competências.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) A fim de assegurar condições 
uniformes para a execução do presente 
regulamento, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia no que se refere aos indicadores 
referidos nos artigos 14.º e 16.º e no anexo 
II. É particularmente importante que a 
Comissão proceda às consultas adequadas 
durante os trabalhos preparatórios, 
nomeadamente a nível de peritos, e que 
essas consultas sejam realizadas em 
conformidade com os princípios 
estabelecidos no Acordo Interinstitucional 
sobre Legislar Melhor, de 13 de abril de 
2016. Mais concretamente, a fim de 
assegurar a igualdade de participação na 
preparação dos atos delegados, o 

(30) A fim de realizar o programa e 
assegurar uma avaliação eficaz dos seus 
progressos na realização dos objetivos 
visados, deve ser delegado na Comissão o 
poder de adotar atos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia no que 
se refere ao programa de trabalho, 
enunciado no artigo 13.º, e aos 
indicadores referidos nos artigos 14.º e 16.º 
e no anexo II. É particularmente importante 
que a Comissão proceda às consultas 
adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, nomeadamente a nível de 
peritos, e que essas consultas sejam 
realizadas em conformidade com os 
princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional sobre Legislar Melhor, de 
13 de abril de 2016. Mais concretamente, a 
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Parlamento Europeu e o Conselho devem 
receber todos os documentos ao mesmo 
tempo que os peritos dos Estados-
Membros, devendo estes ter 
sistematicamente acesso às reuniões dos 
grupos de peritos da Comissão incumbidos 
da preparação daqueles atos.

fim de assegurar a igualdade de 
participação na preparação dos atos 
delegados, o Parlamento Europeu e o 
Conselho devem receber todos os 
documentos ao mesmo tempo que os 
peritos dos Estados-Membros, devendo 
estes ter sistematicamente acesso às 
reuniões dos grupos de peritos da 
Comissão incumbidos da preparação 
daqueles atos.

(ver alterações ao considerando 31 e aos artigos 13.º, 16.º e 19.º)

Justificação

Os programas de trabalho devem ser adotados através de atos delegados, pelo que este 
considerando requer uma adaptação em conformidade. Deve igualmente ser alinhado com a 
redação da delegação de poderes a que se refere o artigo 16.º.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) A fim de assegurar condições 
uniformes de execução do presente 
regulamento, devem ser conferidas 
competências de execução à Comissão. 
Essas competências devem ser exercidas 
em conformidade com o disposto no 
Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

Suprimido

(ver alterações ao considerando 30 e aos artigos 13.º, 16.º e 19.º)

Justificação

Este considerando deve ser suprimido, uma vez que a proposta não deve incluir qualquer 
referência a atos de execução.

Alteração 19

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

O presente regulamento estabelece os 
objetivos do programa, o orçamento para o 
período 2021-2027, as formas de 
financiamento da União e as regras para a 
disponibilização desse financiamento.

O presente regulamento estabelece os 
objetivos e o âmbito de aplicação do 
programa, o orçamento para o período 
2021-2027, as formas de financiamento da 
União e as condições para a 
disponibilização desse financiamento.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O objetivo geral do programa é 
defender e promover os direitos e valores 
consagrados nos tratados da UE, 
nomeadamente através do apoio a 
organizações da sociedade civil, apoiando 
sociedades abertas, democráticas e 
inclusivas.

1. O objetivo geral do programa é 
defender e promover os direitos e valores 
consagrados nos tratados da UE, 
particularmente através do apoio a 
organizações da sociedade civil a nível 
local, nacional e transnacional, apoiando 
sociedades abertas, baseadas em direitos, 
democráticas, igualitárias e inclusivas.

Alteração 21

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Promover e salvaguardar os 
direitos e valores fundamentais, a 
democracia e o Estado de direito, a nível 
local, regional, nacional e transnacional 
(vertente «valores da União»);

Alteração 22

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

Artigo 2.º-A

Vertente «valores da União»

No âmbito do objetivo específico previsto 
no artigo 2.º, n.º 2, alínea -a), o programa 
centra-se nos seguintes aspetos:

a) proteger e promover:

i) a democracia e o Estado de direito, 
incluindo a garantia da independência do 
poder judicial;

ii) a disponibilidade e a efetividade da 
proteção judicial por tribunais imparciais, 
incluindo a proteção dos direitos 
fundamentais; a execução correta e 
atempada das decisões judiciais; a 
efetividade da investigação, repressão ou 
sanção das infrações à lei;

iii) a transparência e a não 
arbitrariedade das decisões das 
autoridades públicas, nomeadamente dos 
organismos responsáveis pela aplicação 
da lei;

b) a prestação de apoio aos 
defensores dos direitos humanos e às 
organizações da sociedade civil que 
controlam o respeito do Estado de direito;

c) a prestação de apoio à defesa dos 
autores de denúncias e às iniciativas de 
promoção da transparência, da 
responsabilidade, da integridade e da 
ausência de corrupção e de conflitos de 
interesses nas autoridades públicas;

d) a proteção e a promoção dos 
direitos fundamentais, incluindo o reforço 
das liberdades de expressão, de reunião 
pacífica ou de associação, do pluralismo e 
da liberdade dos meios de comunicação 
social, incluindo o jornalismo de 
investigação, da liberdade académica, da 
liberdade de religião ou de convicção e do 
direito à vida privada e à vida familiar;

e) o apoio, a capacitação e o reforço 
das capacidades das organizações da 
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sociedade civil independentes que operam 
nos domínios referidos nas alíneas a) a d) 
do presente artigo.

(ver alterações ao considerando 4-A (novo), ao artigo 2.º, n.º 2, alínea -a) (nova), ao artigo 
6.º e ao anexo I)

Justificação

O novo programa deve compreender uma quarta vertente centrada em ações de promoção da 
democracia, dos direitos fundamentais e do Estado de direito (vertente «valores da União»).

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

No âmbito do objetivo específico previsto 
no artigo 2.º, n.º 2, alínea a), o programa 
centra-se nos seguintes aspetos:

No âmbito do objetivo geral previsto no 
artigo 2.º, n.º 1, e do objetivo específico 
previsto no artigo 2.º, n.º 2, alínea a), o 
programa centra-se nos seguintes aspetos:

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) prevenir e combater as 
desigualdades e a discriminação com base 
no género, raça ou origem étnica, religião 
ou crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual, e apoiar políticas abrangentes para 
promover a igualdade de género e a luta 
contra a discriminação e a sua integração 
horizontal, bem como políticas para 
combater o racismo e todas as formas de 
intolerância;

a) prevenir e combater as 
desigualdades e a discriminação com base 
no sexo, género, origem racial, social, 
cultural ou étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual, e 
apoiar políticas abrangentes para promover 
a igualdade de género e a luta contra a 
discriminação e a sua integração 
horizontal, bem como políticas para 
combater o racismo, a xenofobia, a 
homofobia e todas as outras formas de 
intolerância;
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Justificação

Esta alteração retoma elementos do programa «Direitos, Igualdade e Cidadania».

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) promover a igualdade enquanto 
direito fundamental universal e valor 
fundamental da União;

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) defender e promover os direitos da 
criança, os direitos das pessoas com 
deficiência, os direitos de cidadania da 
União, bem como o direito à proteção dos 
dados pessoais.

b) defender e promover os direitos da 
criança, os direitos das pessoas com 
deficiência, os direitos de cidadania da 
União, bem como o direito à proteção da 
vida privada e dos dados pessoais; 
sensibilizar os cidadãos para esses 
direitos.

Justificação

Esta alteração retoma elementos do programa «Direitos, Igualdade e Cidadania».

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

No âmbito do objetivo específico previsto 
no artigo 2.º, n.º 2, alínea b), o programa 
centra-se nos seguintes aspetos:

No âmbito do objetivo geral previsto no 
artigo 2.º, n.º 1, e do objetivo específico 
previsto no artigo 2.º, n.º 2, alínea b), o 
programa centra-se nos seguintes aspetos:
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Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) contribuir para a compreensão, 
pelos cidadãos da União, da sua história, 
património cultural e diversidade; 

a) contribuir para a compreensão, 
pelos cidadãos, da União, da sua
integração, história, instituições, valores, 
objetivos e património cultural, que 
constituem a identidade europeia na sua
diversidade; 

Justificação

Esta alteração retoma elementos do programa «Europa para os Cidadãos».

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) promover o intercâmbio e a 
cooperação entre cidadãos de diferentes 
países; promover a participação cívica e 
democrática, permitindo que cidadãos e 
associações representativas expressem e 
partilhem publicamente os seus pontos de 
vista sobre todos os domínios de ação da 
União;

b) promover o intercâmbio e a 
cooperação entre cidadãos de diferentes 
países; promover a participação cívica e 
democrática, permitindo que cidadãos e 
associações representativas expressem e 
partilhem publicamente os seus pontos de 
vista sobre todos os domínios de ação da 
União, a fim de melhorar a sua 
compreensão da democracia pluralista e 
participativa, do Estado de direito e dos 
direitos e valores fundamentais;

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) promover a participação cívica e 
democrática a nível da União, permitindo 
que cidadãos e associações 
representativas expressem e partilhem 
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publicamente os seus pontos de vista 
sobre todos os domínios de intervenção da 
União e debatam o futuro da integração 
europeia;

(ver alteração ao artigo 4, n.º 1, alínea b))

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) promover oportunidades de 
empenhamento societal, intercultural e 
inter-religioso, bem como o voluntariado 
ao nível da União;

Justificação

Esta alteração retoma elementos do programa «Europa para os Cidadãos».

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) prevenir e combater todas as formas 
de violência contra crianças, jovens e 
mulheres, assim como a violência contra 
outros grupos de risco;

a) prevenir e combater todas as formas 
de violência, nomeadamente contra 
crianças, jovens e mulheres, assim como a 
violência contra todos os outros grupos de 
risco;

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º Artigo 6.º

Orçamento Orçamento
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1. O enquadramento financeiro para a 
execução do programa durante o período 
2021-2027 é de [641 705 000 EUR], a 
preços correntes.

1. O enquadramento financeiro para a 
execução do programa durante o período 
2021-2027 é de [1 834 000 000 EUR], a 
preços correntes.

2. Do montante a que se refere o n.º 1, 
deve ser atribuído o seguinte montante 
indicativo para atingir os seguintes 
objetivos:

2. Do montante a que se refere o n.º 1, 
deve ser atribuído o seguinte montante 
indicativo para atingir os seguintes 
objetivos:

-a) [850 000 000 EUR] para os 
objetivos específicos referidos no 
artigo 2.º, n.º 2, alínea - a);

a) [408 705 000 EUR] para os 
objetivos específicos referidos no 
artigo 2.º, n.º 2, alíneas a) e c);

a) [484 000 000 EUR] para os 
objetivos específicos referidos no 
artigo 2.º, n.º 2, alíneas a) e c);

b) [233 000 000 EUR] para o objetivo 
específico referido no artigo 2.º, n.º 2, 
alínea b);

b) [500 000 000 EUR] para o objetivo 
específico referido no artigo 2.º, n.º 2,
alínea b);

2-A. Pelo menos de 65 % dos fundos 
referidos no artigo 6.º, n.º 2, alíneas a) e 
b) devem ser atribuídos a subvenções de 
ação, subvenções de funcionamento e 
financiamento de base para organizações 
da sociedade civil.

3. O montante referido no n.º 1 pode 
ser usado para efeitos de assistência técnica 
e administrativa para a execução do 
programa, como, por exemplo, atividades 
de preparação, monitorização, controlo, 
auditoria e avaliação, incluindo sistemas 
organizacionais de tecnologias da 
informação, estudos, reuniões de peritos, 
comunicações relativas a prioridades e 
domínios relacionados com o objetivo 
geral do programa.

3. O montante referido no n.º 1 pode 
ser usado para efeitos de assistência técnica 
e administrativa para a execução do 
programa, como, por exemplo, atividades 
de preparação, monitorização, controlo, 
auditoria e avaliação, incluindo sistemas 
organizacionais de tecnologias da 
informação, estudos, reuniões de peritos, 
comunicações relativas a prioridades e 
domínios relacionados com o objetivo 
geral do programa.

4. Sem prejuízo do Regulamento 
Financeiro, as despesas com ações 
resultantes de projetos incluídos no 
primeiro programa de trabalho podem ser 
elegíveis a partir de 1 de janeiro de 2021.

4. Sem prejuízo do Regulamento 
Financeiro, as despesas com ações 
resultantes de projetos incluídos no 
primeiro programa de trabalho podem ser 
elegíveis a partir de 1 de janeiro de 2021.

5. Os recursos afetados aos 
Estados-Membros em regime de gestão 
partilhada podem, mediante pedido, ser 
transferidos para o programa. A Comissão 
deve executar esses recursos diretamente, 
em conformidade com o artigo 62.º, n.º 1, 

5. Os recursos afetados aos 
Estados-Membros em regime de gestão 
partilhada podem, mediante pedido, ser 
transferidos para o programa. A Comissão 
deve executar esses recursos diretamente, 
em conformidade com o artigo 62.º, n.º 1, 
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alínea a), do Regulamento Financeiro, ou 
indiretamente, em conformidade com a 
alínea c) do mesmo artigo. Sempre que 
possível, esses recursos devem ser usados 
em benefício do Estado-Membro em causa.

alínea a), do Regulamento Financeiro, ou 
indiretamente, em conformidade com a 
alínea c) do mesmo artigo. Sempre que 
possível, esses recursos devem ser usados 
em benefício do Estado-Membro em causa.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O programa pode disponibilizar 
financiamento em qualquer das formas 
previstas no Regulamento Financeiro.

2. O programa pode disponibilizar 
financiamento em qualquer das formas 
previstas no Regulamento Financeiro, que 
deve assegurar uma boa gestão 
financeira, uma utilização prudente dos 
fundos públicos, encargos administrativos 
reduzidos para o operador do programa e 
para os beneficiários, bem como a 
acessibilidade dos fundos do programa 
para potenciais beneficiários. O programa 
deve conceder financiamento 
principalmente através de subvenções de 
ação, subvenções de funcionamento 
anuais e plurianuais e fundos de base.
Pode utilizar montantes fixos, custos 
unitários, taxas fixas e assistência 
financeira a terceiros. Os requisitos de 
cofinanciamento devem ser aceites em 
espécie e podem ser objeto de derrogação 
em casos de financiamento complementar 
limitado.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A

Atividades elegíveis para financiamento

Os objetivos gerais e específicos do 
programa devem ser perseguidos, em 
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especial, mas não exclusivamente, através 
do apoio às seguintes atividades 
realizadas por uma ou mais entidades 
elegíveis:

a) Sensibilização, ensino público, 
promoção e divulgação de informação a 
fim de melhorar o conhecimento das 
políticas, dos princípios e dos direitos nos 
domínios abrangidos pelo programa, bem 
como dos seus objetivos;

b) Atividades de acompanhamento 
analítico, prestação de informações e 
promoção, para melhorar a compreensão 
da situação nos Estados-Membros e ao 
nível da União nos domínios abrangidos 
pelo programa, bem como para melhorar 
a transposição adequada e a aplicação do 
direito, das políticas e dos valores comuns 
da União nos Estados-Membros;

c) Formação das partes interessadas 
a fim de melhorar o seu conhecimento das 
políticas e direitos nos domínios 
abrangidos e reforço das capacidades das 
partes interessadas pertinentes para 
defender as políticas e os direitos nos 
domínios abrangidos;

d) Promoção da sensibilização e 
compreensão do público relativamente 
aos riscos, às regras, às garantias e aos 
direitos relacionados com a proteção dos 
dados pessoais, da privacidade e da 
segurança digital, bem como resposta às 
notícias falsas e à desinformação 
direcionada através de ações de 
sensibilização, de formação, de estudos e 
de atividades de acompanhamento;

e) Reforço da sensibilização dos 
cidadãos para a integração, a cultura, a 
história, os valores fundamentais e a 
evocação da memória europeias, assim 
como do seu sentimento de solidariedade 
e pertença à União;

f) Aproximação dos cidadãos 
europeus de diferentes nacionalidades e 
culturas, proporcionando-lhes a 
oportunidade de participarem em 
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atividades e projetos de geminação de 
cidades e de voluntariado a nível da 
União;

g) Promoção e facilitação da 
participação ativa e inclusiva na 
construção de uma União mais 
democrática, bem como sensibilização, 
promoção e defesa dos direitos e dos 
valores mediante a concessão de apoio às 
organizações da sociedade civil;

h) Financiamento de apoio técnico e 
organizacional à aplicação do 
Regulamento [(UE) n.º 211/2011], 
promovendo assim o exercício pelos 
cidadãos do direito de lançar ou de apoiar 
iniciativas de cidadania europeia;

i) Apoio às organizações da 
sociedade civil ativas nos domínios 
abrangidos pelo programa a todos os 
níveis, bem como desenvolver a 
capacidade das redes europeias e das 
organizações da sociedade civil para 
contribuírem para o desenvolvimento, a 
sensibilização e o acompanhamento da 
aplicação do direito da União, dos 
objetivos políticos, dos valores e das 
estratégias;

j) Reforço da capacidade e da 
independência dos defensores dos direitos 
humanos e das organizações da sociedade 
civil que acompanham a situação do 
Estado de direito e apoiam as ações a 
nível local, regional e nacional;

k) Apoio a iniciativas e medidas 
destinadas a promover e proteger a 
liberdade e o pluralismo dos meios de 
comunicação social e reforço das 
capacidades para enfrentar novos 
desafios, tais como os novos meios de 
comunicação social, e combate ao 
discurso de incitação ao ódio;

l) Prestação de apoio e reforço da 
capacidade das organizações da sociedade 
civil ativas na promoção e no controlo da 
transparência e integridade da 
administração pública e na luta contra a 
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corrupção;

m) Apoio às organizações da 
sociedade civil que operam no domínio da 
proteção e da promoção dos direitos 
fundamentais, incluindo apoio a ações de 
sensibilização para os direitos 
fundamentais e de contributo para o 
apoio social e a educação em matéria de 
direitos humanos;

n) Apoio a iniciativas e medidas 
destinadas a promover e proteger a 
liberdade e o pluralismo dos meios de 
comunicação social e a reforçar as 
capacidades para enfrentar novos 
desafios, tais como novos meios de 
comunicação social e combate ao discurso 
de incitação ao ódio;

o) Apoio a atividades destinadas a 
promover um diálogo democrático e 
pacífico entre pessoas com diferentes 
pontos de vista políticos;

p) Apoio ao desenvolvimento e à 
manutenção de tecnologias da 
informação e das comunicações (TIC) e 
medidas para promover a literacia 
mediática dos cidadãos;

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – alínea a) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– Estados-Membros ou países ou 
territórios ultramarinos a ele ligados;

– Estados-Membros ou países ou 
territórios ultramarinos ligados a um 
Estado-Membro;

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – alínea a) – travessão 2

Texto da Comissão Alteração
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– países terceiros associados ao 
programa;

– países terceiros associados ao 
programa nos termos do artigo 7.º do 
presente regulamento;

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O programa deve ser executado
através dos programas de trabalho a que se 
refere o artigo 110.º do Regulamento 
Financeiro.

1. O programa deve ser posto em 
prática através dos programas de trabalho 
a que se refere o artigo 110.º do 
Regulamento Financeiro.

(ver alterações aos considerandos 30 e 31, ao artigo 13.º, n.º 2, e aos artigos 16.º e 19.º)

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão deve aplicar o 
princípio da parceria ao decidir as suas 
prioridades no âmbito do programa e 
prever a plena participação das partes 
interessadas no planeamento, na 
execução, no acompanhamento e na 
avaliação do presente programa e dos 
seus programas de trabalho, em 
conformidade com o artigo 15.º-A.

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve adotar o 
programa de trabalho através de um ato 
de execução. O referido ato de execução é 
adotado pelo procedimento consultivo a 

2. São atribuídos poderes à Comissão 
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 16.º-A a fim 
de completar o presente regulamento, 



PE628.563v03-00 30/39 AD\1169763PT.docx

PT

que se refere o artigo 19.º. estabelecendo o programa de trabalho 
adequado.

(ver alterações aos considerandos 30 e 31, ao artigo 13.º, n.º 1, e aos artigos 16.º e 19.º)

Justificação

A Comissão deve adotar os programas de trabalho por meio de atos delegados. Esta 
alteração propõe a redação adequada para o efeito.

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O sistema de elaboração de 
relatórios de desempenho deve garantir 
uma recolha eficiente, efetiva e atempada 
de dados que permitam acompanhar a 
execução do programa e os respetivos 
resultados. Para o efeito, devem ser 
impostos aos destinatários dos fundos da 
União e aos Estados-Membros requisitos 
de apresentação de relatórios que sejam 
proporcionados.

3. O sistema de elaboração de 
relatórios de desempenho deve garantir 
uma recolha eficiente, efetiva e atempada 
de dados que permitam acompanhar a 
execução do programa e os respetivos 
resultados. Para o efeito, devem ser 
impostos aos destinatários dos fundos da 
União e aos Estados-Membros requisitos 
de apresentação de relatórios que sejam 
proporcionados e menos onerosos. A fim 
de facilitar o cumprimento dos requisitos 
em matéria de prestação de informações, 
a Comissão deve disponibilizar formatos 
de fácil utilização e fornecer orientações e 
programas de apoio destinados 
especialmente a parceiros sociais e a 
organizações, que podem nem sempre ter 
o saber-fazer e os recursos humanos 
necessários para cumprir os requisitos de 
prestação de informações.

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A avaliação intercalar do programa (Não se aplica à versão portuguesa.)    
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deve ser levada a cabo logo que existam 
informações suficientes sobre a sua 
execução e, o mais tardar, quatro anos após 
o início da sua execução. A avaliação 
intercalar deve ter em conta os resultados 
das avaliações do impacto a longo prazo 
dos programas precedentes («Direitos, 
Igualdade e Cidadania» e «Europa para os 
Cidadãos»).

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão deve comunicar ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões as conclusões das 
avaliações, acompanhadas das suas 
próprias observações.

4. A Comissão deve comunicar ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões as conclusões das 
avaliações, acompanhadas das suas 
próprias observações. A Comissão deve 
publicar a avaliação e assegurar a 
respetiva acessibilidade através da 
publicação no seu sítio web.

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de adotar os atos delegados 
a que se refere o artigo 14.º é conferido à 
Comissão até 31 de dezembro de 2027.

2. O poder de adotar os atos delegados 
a que se referem os artigos 13.º e 14.º é 
conferido à Comissão até 31 de dezembro 
de 2027.

(ver alterações aos considerandos 30 e 31, ao artigo 13.º, ao artigo 16.º, n.ºs 3 e 6, e ao 
artigo 19.º)
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Justificação

A Comissão deve adotar os programas de trabalho por meio de atos delegados. Esta 
alteração propõe a redação adequada para o efeito.

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes a que se 
refere o artigo 14.º pode ser revogada em 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes nela especificados. Produz efeitos 
no dia seguinte ao da sua publicação no 
Jornal Oficial da União Europeia ou de 
uma data posterior nela especificada. A 
decisão de revogação não afeta os atos 
delegados já em vigor.

3. A delegação de poderes a que se 
referem os artigos 13.º e 14.º pode ser 
revogada em qualquer momento pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho. A 
decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes nela especificados. 
Produz efeitos no dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia ou de uma data posterior nela 
especificada. A decisão de revogação não 
afeta os atos delegados já em vigor.

(ver alterações aos considerandos 30 e 31, ao artigo 13.º, ao artigo 16.º, n.ºs 2 e 6, e ao 
artigo 19.º)

Justificação

A Comissão deve adotar os programas de trabalho por meio de atos delegados. Esta 
alteração propõe a redação adequada para o efeito.

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Antes de adotar um ato delegado, a 
Comissão deve consultar os peritos 
designados por cada Estado-Membro de 
acordo com os princípios estabelecidos no 
Acordo Interinstitucional «Legislar 
Melhor», de 13 de abril de 2016.

4. Antes de adotar um ato delegado, a 
Comissão deve consultar os peritos 
designados por cada Estado-Membro de 
acordo com os princípios estabelecidos no 
Acordo Interinstitucional «Legislar 
Melhor», de 13 de abril de 2016. Ao 
preparar e elaborar atos delegados, a 
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Comissão deve assegurar a transmissão 
atempada e simultânea de todos os 
documentos, inclusive dos projetos de 
atos, ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, ao mesmo tempo que aos 
peritos dos Estados-Membros. Caso o 
considerem necessário, tanto o 
Parlamento Europeu, como o Conselho, 
podem enviar peritos às reuniões dos 
grupos de peritos da Comissão que tratem 
da preparação de atos delegados e para as 
quais sejam convidados peritos dos 
Estados-Membros.

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Assim que adotar um ato delegado, 
a Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

5. Assim que adotar um ato delegado, 
a Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho. Com 
base no Acordo Interinstitucional, de 13 
de abril de 2016, sobre legislar melhor, os 
cidadãos e outras partes interessadas 
podem exprimir o seu parecer sobre o 
projeto de ato delegado durante um 
período de quatro semanas. O Comité 
Económico e Social Europeu e o Comité 
das Regiões são consultados sobre o 
projeto de texto no que diz respeito à 
execução do programa.

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os atos delegados adotados nos 
termos do artigo 14.º só entram em vigor 
se nem o Parlamento Europeu nem o 
Conselho formularem objeções no prazo de 
dois meses a contar da notificação do ato a 

6. Os atos delegados adotados nos 
termos dos artigos 13.º e 14.º só entram em 
vigor se nem o Parlamento Europeu nem o 
Conselho formularem objeções no prazo de 
dois meses a contar da notificação do ato a 



PE628.563v03-00 34/39 AD\1169763PT.docx

PT

estas duas instituições ou se, antes do 
termo desse prazo, o Parlamento Europeu e 
o Conselho informarem a Comissão de que 
não têm objeções a formular. O referido 
prazo pode ser prorrogado por dois meses 
por iniciativa do Parlamento Europeu ou 
do Conselho.

estas duas instituições ou se, antes do 
termo desse prazo, o Parlamento Europeu e 
o Conselho informarem a Comissão de que 
não têm objeções a formular. O referido 
prazo pode ser prorrogado por dois meses 
por iniciativa do Parlamento Europeu ou 
do Conselho.

(ver alterações aos considerandos 30 e 31, ao artigo 13.º, ao artigo 16.º, n.ºs 2 e 3, e ao 
artigo 19.º)

Justificação

A Comissão deve adotar os programas de trabalho por meio de atos delegados. Esta 
alteração propõe a redação adequada para o efeito.

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os destinatários do financiamento 
da União devem reconhecer a origem desse 
financiamento e assegurar a respetiva 
visibilidade (em especial ao promoverem 
as ações ou os seus resultados) mediante a 
prestação de informações coerentes, 
eficazes e proporcionadas, dirigidas a 
diversos públicos, como os meios de 
comunicação social ou a população em 
geral.

1. Os destinatários do financiamento 
da União devem reconhecer a origem desse 
financiamento e assegurar a respetiva 
visibilidade (em especial ao promoverem 
as ações ou os seus resultados) mediante a 
prestação de informações coerentes, 
eficazes e proporcionadas, dirigidas a 
diversos públicos, como os meios de 
comunicação social ou a população em 
geral e, sempre que adequado, aos 
beneficiários e participantes nas ações 
abrangidas por este financiamento.

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-A

Pontos de contacto para o programa
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A Comissão deve criar pontos de contacto 
nos Estados-Membros, em cooperação 
com os parceiros locais e/ou os 
Estados-Membros. Os pontos de contacto 
devem proporcionar às partes 
interessadas e aos beneficiários do 
programa assistência imparcial e 
informações práticas relativamente a 
todos os aspetos do programa, 
nomeadamente no que se refere ao 
processo de candidatura, aos 
procedimentos de execução dos projetos, à 
apresentação de relatórios e a outras 
formalidades. Os pontos de contacto 
podem ser geridos pelos 
Estados-Membros ou por organizações ou 
consórcios de organizações da sociedade 
civil.

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 19

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º Suprimido

1. A Comissão é assistida por um 
comité. Esse comité deve ser entendido 
como um comité na aceção do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

2. Caso se faça referência ao 
presente número, aplica-se o artigo 4.º do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

3. O comité pode reunir-se em 
configurações específicas a fim de debater 
qualquer das vertentes do programa.

(ver alterações aos considerandos 30 e 31, aos artigos 13.º e 16.º)

Justificação

Este artigo deve ser suprimido, uma vez que a proposta não deve incluir qualquer referência 
a atos de execução.
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Alteração 52

Proposta de regulamento
Anexo I

Texto da Comissão Alteração

Anexo I Suprimido

Atividades do programa

Os objetivos específicos do programa, a 
que se refere o artigo 2.º, n.º 2, são 
prosseguidos mediante a prestação de 
apoio às seguintes atividades:

a) Sensibilização e divulgação de 
informação a fim de melhorar o 
conhecimento das políticas e dos direitos 
nos domínios abrangidos pelo programa.

b) Aprendizagem mútua, através da 
partilha de boas práticas entre as partes 
interessadas, para melhorar o 
conhecimento e o entendimento mútuos e 
o envolvimento cívico e democrático.

c) Atividades analíticas e de 
acompanhamento31 para melhorar a 
compreensão da situação nos 
Estados-Membros e a nível europeu, 
assim como melhorar a aplicação do 
direito e das políticas da UE.

d) Formação das partes interessadas 
a fim de melhorar o seu conhecimento das 
políticas e direitos nos domínios 
abrangidos.

e) Desenvolvimento e manutenção de 
tecnologias da informação e das 
comunicações (TIC).

f) Reforço da sensibilização dos 
cidadãos para a cultura, a história e a 
evocação da memória europeias, assim 
como do sentimento de pertença à União.

g) Aproximação de cidadãos 
europeus de diferentes nacionalidades e 
culturas, proporcionando-lhes a 
oportunidade de participarem em 
atividades de geminação de cidades.
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h) Promoção e facilitação da 
participação ativa na construção de uma 
União mais democrática, bem como 
sensibilização para os direitos e valores 
mediante a concessão de apoio às 
organizações da sociedade civil.

i) Financiamento de apoio técnico e 
organizacional à aplicação do 
Regulamento [(UE) n.º 211/2011], 
promovendo assim o exercício pelos 
cidadãos do direito de lançar ou de apoiar 
iniciativas de cidadania europeia;

j) Reforço das capacidades das redes 
europeias para promover e desenvolver o 
direito da União, assim como as metas e 
estratégias políticas, nos domínios 
abrangidos pelo programa. 

k) Aprofundamento dos 
conhecimentos sobre o programa, 
divulgação e transmissibilidade dos seus 
resultados e promoção da aproximação 
aos cidadãos, nomeadamente através da 
criação e do apoio aos gabinetes/redes de 
contacto nacionais do programa.

_________________

31 Estas atividades podem incluir, 
nomeadamente, a recolha de dados e de 
estatísticas,  a definição de metodologias 
comuns e, se for caso disso, de 
indicadores ou parâmetros de referência,  
a realização de estudos, investigações, 
análises e inquéritos,  a realização de 
avaliações,  a realização de avaliações de 
impacto,  a elaboração e publicação de 
manuais, relatórios e material educativo.
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