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ALTERAÇÕES

A Comissão dos Orçamentos 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

Projeto de resolução legislativa
N.º 1-A (novo)

Projeto de resolução legislativa Alteração

1-A. Recorda a sua resolução, de 30 de 
maio de 2018, sobre o quadro financeiro 
plurianual 2021-2027 e os recursos 
próprios1-A; salienta a importância dos 
princípios horizontais em que o QFP e 
todas as políticas conexas da União 
devem assentar; solicita, por conseguinte, 
a integração dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) das 
Nações Unidas em todas as políticas e 
iniciativas da União do próximo QFP; 
salienta, além disso, que a eliminação das 
discriminações é fundamental para 
respeitar os compromissos da UE em prol 
de uma Europa inclusiva e lamenta a 
ausência de compromissos em matéria de 
integração da perspetiva de género e de 
igualdade de género nas políticas da 
União, como decorre das propostas 
relativas ao QFP; 

_______________

1-A Textos Aprovados, P8_TA(2018)0226.

Alteração 2

Projeto de resolução legislativa
N.º 1-B (novo)

Projeto de resolução legislativa Alteração

1-B. Recorda a sua resolução, de 14 de 
março de 2018, sobre o próximo QFP: 
preparação da posição do Parlamento 
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sobre o QFP pós-20201-A; reitera o seu 
apoio a programas nos domínios da 
cultura, da educação, dos meios de 
comunicação, da juventude, do desporto, 
da democracia, da cidadania e da 
sociedade civil que demonstraram 
claramente o seu valor acrescentado 
europeu e gozam de popularidade 
duradoura entre os beneficiários; recorda 
a sua recomendação sobre a criação de 
um fundo interno europeu para a 
democracia, vocacionado para prestar um 
apoio acrescido à sociedade civil e às 
ONG que trabalham nos domínios da 
democracia e dos direitos humanos, a ser 
gerido pela Comissão; 

_______________

1-A Textos Aprovados, P8_TA(2018)0075.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Título

Texto da Comissão Alteração

Proposta de Proposta de

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

que cria o programa «Direitos e Valores» que cria o programa «Direitos, Valores e 
Cidadania»

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Na sua resolução, de 14 de março 
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de 2018, sobre o próximo QFP: 
preparação da posição do Parlamento 
sobre o QFP pós-2020, o Parlamento 
Europeu manifesta o seu apoio a 
programas nos domínios da cultura, da 
educação, dos meios de comunicação 
social, da juventude, do desporto, da 
democracia, da cidadania e da sociedade 
civil que demonstraram claramente o seu 
valor acrescentado europeu e gozam de 
popularidade duradoura entre os 
beneficiários, e sublinha que uma União 
mais forte e mais ambiciosa só pode ser 
alcançada se for dotada de meios 
financeiros reforçados. Deve ser prestado 
um apoio contínuo às políticas existentes, 
os recursos para os programas 
emblemáticos da União devem ser 
aumentados e às responsabilidades 
adicionais devem corresponder meios 
financeiros adicionais.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Os cidadãos devem igualmente ter 
maior consciência dos direitos que 
decorrem da cidadania europeia, e sentir-se 
livres para viver, viajar, estudar, trabalhar e 
exercer atividades de voluntariado noutro 
Estado-Membro, devendo poder sentir-se 
capazes de gozar e exercer todos os seus 
direitos de cidadania, bem como confiar na 
igualdade de acesso e na total 
aplicabilidade e proteção dos seus direitos 
sem qualquer tipo de discriminação, 
independentemente do local da União onde 
se encontrem. A sociedade civil deve ser 
apoiada na promoção, salvaguarda e 
divulgação dos valores comuns da UE 
previstos no artigo 2.º do TUE e no 
contributo para o exercício efetivo dos 

(7) Os cidadãos devem igualmente ter 
maior consciência dos direitos que 
decorrem da cidadania europeia, e sentir-se 
livres para viver, viajar, estudar, trabalhar e 
exercer atividades de voluntariado noutro 
Estado-Membro, devendo poder sentir-se 
capazes de gozar e exercer todos os seus 
direitos de cidadania, bem como confiar na 
igualdade de acesso e na total 
aplicabilidade e proteção dos seus direitos 
sem qualquer tipo de discriminação, 
independentemente do local da União onde 
se encontrem. A sociedade civil, em 
conjunto com as autoridades locais e 
regionais, bem como as suas associações 
representativas a nível nacional e 
europeu, deve ser apoiada na promoção, 
salvaguarda e divulgação dos valores 
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direitos conferidos pelo direito da União. comuns da UE previstos no artigo 2.º do 
TUE e no contributo para o exercício 
efetivo dos direitos conferidos pelo direito 
da União. O programa deve assegurar o 
apoio constante à execução e ao 
desenvolvimento de iniciativas locais e 
regionais existentes que contribuam para 
a realização destes objetivos, tais como a 
Carta Europeia para a Igualdade das 
Mulheres e dos Homens na Vida Local.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A igualdade entre homens e 
mulheres constitui um valor fundamental e 
um objetivo da União Europeia. A 
discriminação e tratamento desigual das 
mulheres viola os seus direitos 
fundamentais e impede a sua plena 
participação política, social e económica na 
sociedade. Além disso, a existência de 
barreiras estruturais e culturais prejudica a
concretização de uma verdadeira igualdade 
de género. A promoção da igualdade de 
género em todas as ações da União é, por 
conseguinte, uma atividade central para a 
União e um elemento impulsionador do 
crescimento económico, devendo ser 
apoiada pelo programa.

(8) A igualdade entre homens e 
mulheres constitui um valor fundamental e 
um objetivo da União Europeia. A 
discriminação e tratamento desigual das 
mulheres viola os seus direitos 
fundamentais e impede a sua plena 
participação política, social e económica na 
sociedade. Além disso, a existência de 
barreiras estruturais e culturais prejudica a 
concretização de uma verdadeira igualdade 
de género. A promoção da igualdade de 
género em todas as ações da União é, por 
conseguinte, uma atividade central para a 
União e um elemento impulsionador do 
crescimento económico, devendo ser 
apoiada pelo programa, com um máximo 
de sinergias com o Fundo Social Europeu 
Mais.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(8-A) O artigo 8.º do TFUE estabelece o 
princípio da integração da perspetiva de 
género em todas as atividades da União. A 
correta implementação da integração da 
perspetiva de género requer a afetação de 
recursos adequados e transparência nas 
rubricas orçamentais dedicadas à 
promoção da igualdade entre géneros e à 
luta contra a discriminação em razão do 
género.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) É importante assegurar a boa 
gestão financeira do programa e a sua 
execução da forma mais eficaz e convivial 
possível, garantindo, simultaneamente, a 
segurança jurídica e o acesso de todos os 
participantes ao programa.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 22-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-B) A melhoria da execução e da 
qualidade das despesas deve constituir o 
princípio de base da consecução dos 
objetivos do programa, assegurando, 
simultaneamente, a utilização otimizada 
dos recursos financeiros.
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Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) A proposta de regulamento do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo à proteção do orçamento da 
União em caso de deficiências
generalizadas no que respeita ao Estado 
de direito nos Estados-Membros visa 
dotar a União de meios para proteger 
melhor o seu orçamento quando as 
deficiências no Estado de direito 
prejudicarem ou ameaçarem 
comprometer a boa gestão financeira ou 
os interesses financeiros da União. Deve 
complementar o programa Direitos e 
Valores cuja função é diferente, 
destinando-se nomeadamente a financiar 
políticas consentâneas com os direitos 
fundamentais e os valores europeus que 
têm no seu fulcro a vida e a participação 
dos cidadãos.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Refletindo a importância de dar 
uma resposta ao problema das alterações 
climáticas, em consonância com os 
compromissos assumidos pela União no 
sentido de aplicar o Acordo de Paris e os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas, o programa deve 
contribuir para integrar a ação climática e 
para atingir a meta global de consagrar 
25 % do orçamento da UE a ações que 
favoreçam a consecução dos objetivos 
climáticos. As ações pertinentes serão 

(28) Refletindo a importância de dar 
uma resposta ao problema das alterações 
climáticas, em consonância com os 
compromissos assumidos pela União no 
sentido de aplicar o Acordo de Paris e os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas, o programa deve 
contribuir para integrar a ação climática e 
para atingir a meta global de consagrar 
25 % do orçamento da UE a ações que 
favoreçam a consecução dos objetivos 
climáticos ao longo do QFP 2021-2027, e 
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identificadas durante a preparação e a 
execução do programa e reavaliadas no 
quadro da sua avaliação intercalar.

uma meta anual de 30 %, o mais 
rapidamente possível e, o mais tardar, até 
2027. As ações pertinentes serão 
identificadas durante a preparação e a 
execução do programa e reavaliadas no 
quadro da sua avaliação intercalar.

Justificação

O Parlamento Europeu na sua resolução, de 14 de março de 2018, sobre o próximo QFP: 
preparação da posição do Parlamento sobre o QFP pós-2020 (2017/2052 (INI)), apelou a 
que fosse atingido o mais rapidamente possível, e o mais tardar até 2027, um objetivo de 
30 % de despesas orçamentais da UE para apoiar os objetivos em matéria de clima.

Alteração 12

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, 
nomeadamente através do apoio a 
organizações da sociedade civil, às 
autoridades locais e regionais e suas 
associações representativas, apoiando 
sociedades abertas, democráticas e 
inclusivas.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) promover o envolvimento e a 
participação dos cidadãos na vida 
democrática da União (vertente 
«envolvimento e participação dos 
cidadãos»),

b) promover uma Europa para os 
cidadãos através do reforço do seu 
envolvimento e participação na vida 
democrática da União (vertente 
«envolvimento e participação dos 
cidadãos»),
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Alteração 14

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão deve manter um 
diálogo regular com os beneficiários do 
programa, em especial a sociedade civil, 
as autoridades locais e regionais e suas 
associações representativas, no que se 
refere à definição das prioridades 
plurianuais e anuais ao longo do período 
de programação. Será criado um diálogo 
civil – a plataforma principal para este 
efeito – que será estruturado de acordo 
com os diferentes objetivos específicos do 
programa.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 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 assédio e violência contra crianças, 
jovens e mulheres, assim como a violência 
contra outros grupos de risco, que ocorre 
em linha e/ou no mundo físico, incluindo 
os locais de trabalho e os espaços 
públicos;

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

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 1 627 000 000 EUR, a 
preços de 2018 [1 834 000 000 EUR, a 
preços correntes].

Justificação

Em conformidade com a decisão da Conferência dos Presidentes de 13 de setembro de 2018, 
a alteração de compromisso reflete a mais recente repartição do QFP por programa, tal 
como proposta pelos relatores do QFP, tendo em vista a votação do projeto de relatório 
intercalar sobre a proposta de regulamento do Conselho relativo ao quadro financeiro 
plurianual para 2021-2027 – posição do Parlamento com vista a um acordo.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Uma ação que tenha beneficiado de 
uma contribuição ao abrigo do programa 
pode beneficiar igualmente de uma 
contribuição a título de qualquer outro 
programa da União, incluindo fundos de 
gestão partilhada, desde que as 
contribuições não digam respeito às 
mesmas despesas. [O financiamento 
cumulativo não pode exceder o montante 
total dos custos elegíveis da ação e o apoio 
a título dos diferentes programas da União 
pode ser calculado numa base 
proporcional].

1. Uma ação que tenha beneficiado de 
uma contribuição ao abrigo do programa 
pode beneficiar igualmente de uma 
contribuição a título de qualquer outro 
programa da União, incluindo fundos de 
gestão partilhada, desde que as 
contribuições não digam respeito às 
mesmas despesas e que seja evitado o 
duplo financiamento através da indicação 
clara das fontes de financiamento para 
cada categoria de despesa, em 
consonância com o princípio da boa 
gestão financeira. [O financiamento 
cumulativo não pode exceder o montante 
total dos custos elegíveis da ação e o apoio 
a título dos diferentes programas da União 
pode ser calculado numa base 
proporcional].
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Alteração 18

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 
que se refere o artigo 19.º.

2. A Comissão deve adotar o 
programa de trabalho através de um ato 
delegado. A Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados nos termos do artigo
16.º.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No anexo II são definidos
indicadores para aferir os progressos do 
programa relativamente à consecução dos 
objetivos específicos enunciados no artigo 
2.º.

1. Os indicadores para aferir os 
progressos do programa relativamente à 
consecução dos objetivos específicos 
enunciados no artigo 2.º são recolhidos, se 
aplicável, desagregados por género. No 
anexo II é definida a lista de indicadores.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Devem ser efetuadas 
atempadamente avaliações que possam ser 
tidas em conta no processo de tomada de 
decisão.

1. Devem ser efetuadas 
atempadamente avaliações que possam ser 
tidas em conta no processo de tomada de 
decisão. As avaliações devem integrar a 
perspetiva de género e incluir um capítulo 
específico para cada vertente.
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Alteração 21

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.

Alteração 22

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, demonstrando assim o valor 
acrescentado da União e apoiando os 
esforços de recolha de dados da Comissão 
para reforçar a transparência orçamental.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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:

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 nível 
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subnacional, nacional e europeu:

Alteração 24

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Atividades analíticas e de 
acompanhamento1 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;

c) Atividades analíticas e de 
acompanhamento1 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;

_______________ _______________

1 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

1 Estas atividades podem incluir, 
nomeadamente, a recolha de dados e de 
estatísticas, desagregados por sexo e 
idade; 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.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Aproximação de cidadãos europeus 
de diferentes nacionalidades e culturas, 
proporcionando-lhes a oportunidade de 
participarem em atividades de geminação 
de cidades;

g) Aproximação de cidadãos europeus 
de diferentes nacionalidades e culturas, 
proporcionando-lhes a oportunidade de 
participarem em atividades de geminação 
de cidades, incluindo pequenos projetos 
bilaterais de geminação e redes de 
cidades;
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Alteração 26

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

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;

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 e às 
autoridades locais e regionais, bem como 
às suas associações representativas;

Alteração 27

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

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.

j) Reforço das capacidades das redes 
europeias através de subvenções de 
funcionamento plurianuais para promover 
e desenvolver o direito da União, reforçar 
os debates críticos ascendentes sobre as 
metas e estratégias políticas, e apoiar a 
sociedade civil, bem como as autoridades 
locais e regionais e suas associações 
representativas ativas nos domínios 
abrangidos pelo programa.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 1 – alínea k-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

k-A) Reforço dos Pontos de Contacto 
Nacionais (PCN) e criação de melhores 
sinergias entre a evolução das políticas no 
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domínio da cidadania, os objetivos do 
programa e o trabalho dos PCN e dos 
beneficiários.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 1 – alínea k-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

k-B) Reforço da plataforma em linha 
que mostra os projetos desenvolvidos 
pelos beneficiários, disponibilização de 
orientações aos potenciais beneficiários, 
difusão dos resultados dos projetos e 
reforço da visibilidade e do 
acompanhamento.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 1 – alínea k-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

k-C) Manutenção do apoio aos 
intercâmbios críticos mas construtivos, 
visando abordar os desafios que marcam 
o quotidiano dos europeus, tais como: o 
emprego, a integração de migrantes, a 
habitação, a mobilidade ou a educação.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Anexo II – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O programa será acompanhado com base 
numa série de indicadores destinados a 
avaliar o grau de consecução dos seus 

O programa será acompanhado com base 
numa série de indicadores destinados a 
avaliar o grau de consecução dos seus 
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objetivos gerais e específicos, na 
perspetiva de minimizar os encargos 
administrativos e financeiros. Para o efeito, 
devem ser recolhidos dados respeitantes 
aos seguintes indicadores-chave:

objetivos gerais e específicos, na 
perspetiva de minimizar os encargos 
administrativos e financeiros. Para o efeito, 
devem ser recolhidos dados respeitantes 
aos seguintes indicadores-chave, os quais 
devem ser, se pertinente, desagregados 
por sexo, idade e deficiência:

Justificação

O acompanhamento das categorias acima referidas no âmbito dos participantes no programa 
apoiará a integração da igualdade de género e da não discriminação em termos concretos.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Anexo II – parágrafo 1 – quadro

Texto da Comissão Alteração

Número de pessoas que participaram em: Número de pessoas, desagregado por sexo 
e idade, que participaram em: 

i) ações de formação; i) ações de formação;

ii) atividades de aprendizagem mútua e de 
partilha de boas práticas;

ii) atividades de aprendizagem mútua e de 
partilha de boas práticas;

iii) atividades de sensibilização, 
informação e divulgação.

iii) atividades de sensibilização, 
informação e divulgação.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Anexo II – parágrafo 1 – linha 1-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão também publicará 
anualmente os seguintes indicadores de 
realização:

Alteração 34

Proposta de regulamento
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Anexo II – parágrafo 1 – linha 1-B (nova)

Texto da Comissão Alteração

Número de candidaturas e atividades 
financiadas, por categoria referida no 
artigo 9.º, n.º 1, e por vertente

Alteração 35

Proposta de regulamento
Anexo II – parágrafo 1 – linha 1-C (nova)

Texto da Comissão Alteração

Nível de financiamento solicitado pelos 
candidatos e concedido, por categoria 
referida no artigo 9.º, n.º 1, e por vertente
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