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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato,)

Alterações a um projeto de ato

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 
As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 
e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 
coluna da direita.

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 
passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 
a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 
comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 
respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa.

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 
consolidado

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 
suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 
assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 
rasurando, o texto substituído. 
Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 
serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece 
o programa «Alfândega» para a cooperação no domínio aduaneiro
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2018)0442),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e os artigos 33.º, 114.º, e 207.º, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 
pela Comissão (C8-0261/2018),

 Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o artigo 59.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 
Consumidores, bem como os pareceres da Comissão dos Orçamentos e da Comissão do 
Controlo Orçamental (A8-0000/2018),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se a substituir, se a alterar 
substancialmente ou se pretender alterá-la substancialmente;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O programa Alfândega 2020, 
instituído pelo Regulamento (UE) 
n.º 1294/201318 e os diplomas que o 
precederam contribuíram 
significativamente para facilitar e reforçar 
a cooperação aduaneira. Muitas das 
atividades no domínio aduaneiro são de 

(1) O programa Alfândega 2020, 
instituído pelo Regulamento (UE) 
n.º 1294/201318 e os diplomas que o 
precederam contribuíram 
significativamente para facilitar e reforçar 
a cooperação aduaneira. Muitas das 
atividades aduaneiras são de natureza 
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natureza transfronteiriça e envolvem e 
afetam todos os Estados-Membros, pelo 
que não podem ser realizadas com eficácia 
e eficiência pelos Estados-Membros 
individualmente. Um programa aduaneiro a 
nível da União, executado pela Comissão, 
proporciona aos Estados-Membros um 
quadro a nível da União para realizar essas 
atividades de cooperação, o que representa 
uma melhor relação custo-eficácia do que 
se cada Estado-Membro criasse o seu 
próprio quadro de cooperação bilateral ou 
multilateral. Convém, pois, assegurar a 
continuidade do financiamento da União de 
atividades no domínio da cooperação 
aduaneira, criando um novo programa no 
mesmo domínio, o programa Alfândega.

transfronteiriça e envolvem e afetam todos 
os Estados-Membros, pelo que não podem 
ser executadas com eficácia e eficiência 
pelos Estados-Membros individualmente.
Um programa aduaneiro a nível da União, 
executado pela Comissão, proporciona aos 
Estados-Membros um quadro a nível da 
União para realizar essas atividades 
cooperativas, o que representa uma melhor 
relação custo-eficácia do que se cada 
Estado-Membro criasse o seu próprio 
quadro de cooperação bilateral ou 
multilateral. O programa Alfândega 
desempenha igualmente um papel 
essencial na proteção dos interesses 
financeiros da União e dos Estados-
Membros. É, pois, adequado e eficiente
assegurar a continuidade do financiamento 
da União de atividades no domínio da 
cooperação aduaneira, criando um novo 
programa no mesmo domínio, o programa 
Alfândega.

__________________ __________________

18 Regulamento (UE) n.º 1294/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2013, que estabelece um 
programa de ação no domínio aduaneiro na 
União Europeia para o período de 2014-
2020 (Alfândega 2020) e revoga a Decisão 
n.º 624/2007/CE (JO L 347 de 20.12.2013, 
p. 209).

18 Regulamento (UE) n.º 1294/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2013, que estabelece um 
programa de ação no domínio aduaneiro na 
União Europeia para o período de 2014-
2020 (Alfândega 2020) e revoga a Decisão 
n.º 624/2007/CE (JO L 347 de 20.12.2013, 
p. 209).

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A união aduaneira evoluiu 
consideravelmente ao longo dos últimos 50 
anos e as administrações aduaneiras 
realizam agora com sucesso uma grande 
variedade de tarefas nas fronteiras. Em 

(2) A união aduaneira evoluiu 
consideravelmente ao longo dos últimos 50 
anos e as administrações aduaneiras 
desempenham agora com sucesso uma 
vasta gama de tarefas nas fronteiras.
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conjunto, envidam esforços com o objetivo 
de facilitar o comércio e reduzir a 
burocracia, cobrar receitas para os 
orçamentos nacionais e da União e 
proteger os cidadãos contra as ameaças, 
nomeadamente de caráter ambiental, 
sanitário e terrorista. Em especial, com a 
introdução, à escala da UE, de um Quadro 
Comum de Gestão dos Riscos19 e de 
controlos aduaneiros dos movimentos de 
grandes quantias em numerário a fim de
combater o branqueamento de capitais e o 
financiamento do terrorismo, as alfândegas 
assumem uma posição de primeira linha
na luta contra o terrorismo e a 
criminalidade organizada. Tendo em conta 
este amplo mandato, as alfândegas são 
agora efetivamente a principal autoridade 
para o controlo de mercadorias nas 
fronteiras externas da UE. Neste contexto, 
o programa Alfândega deve não só
abranger a cooperação aduaneira, mas 
também alargar o seu apoio à missão das 
autoridades aduaneiras em geral, 
conforme estabelecida no artigo 3.º do 
Regulamento (UE) n.º 952/2013, ou seja, a 
supervisão do comércio internacional da 
União, a implementação da vertente 
externa do mercado interno, da política 
comercial comum e das outras políticas 
comuns da União, relacionadas com o 
comércio, bem como com a segurança da 
cadeia de abastecimento. A base jurídica 
abrangerá, por conseguinte, a cooperação 
aduaneira (artigo 33.º do TFUE), o 
mercado interno (artigo 114.º do TFUE) e a 
política comercial (artigo 207.º do TFUE).

Trabalhando em conjunto, esforçam-se
com o objetivo de facilitar o comércio ético 
e equitativo e reduzir a burocracia, cobrar 
receitas para os orçamentos nacionais e da 
União e proteger a população contra as 
ameaças de caráter ambiental, sanitário e 
terrorista, bem como outras ameaças. Em 
especial, ao introduzir um quadro 
comum19 de gestão dos riscos aduaneiros 
a nível da União e ao controlar os fluxos
de grandes quantias em numerário, para
combater o branqueamento de capitais e o 
financiamento do terrorismo, as 
autoridades aduaneiras têm um papel 
principal na luta contra o terrorismo, a 
criminalidade organizada e a concorrência 
desleal. Dado o seu amplo mandato, as 
autoridades aduaneiras são agora 
verdadeiramente as principais autoridades 
responsáveis pelo controlo das
mercadorias nas fronteiras externas da 
União. Neste contexto, o programa 
Alfândega deve abranger não só a 
cooperação aduaneira, mas também apoiar 
a missão aduaneira mais ampla prevista
no artigo 3.º do Regulamento (UE) 
n.º 952/2013, ou seja, a supervisão do 
comércio internacional da União, a 
implementação da vertente externa do 
mercado interno, a política comercial 
comum e outras políticas comuns da União
que afetam o comércio e a segurança da 
cadeia de abastecimento. A base jurídica 
abrangerá, por conseguinte, a cooperação 
aduaneira (artigo 33.º do TFUE), o 
mercado interno (artigo 114.º do TFUE) e a 
política comercial (artigo 207.º do TFUE).

__________________ __________________

19

https://ec.europa.eu/taxation_customs/gene
ral-information-customs/customs-risk-
management/measures-customs-risk-
management-framework-crmf_en

19

https://ec.europa.eu/taxation_customs/gene
ral-information-customs/customs-risk-
management/measures-customs-risk-
management-framework-crmf_en

Or. en



PE628.618v02-00 8/21 PR\1166716PT.docx

PT

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Ao proporcionar um quadro para a 
realização de ações que tem como objetivo
apoiar a união aduaneira e as autoridades 
aduaneiras, o programa deve contribuir 
para a proteção dos interesses financeiros e 
económicos da União e dos seus 
Estados-Membros; proteger a União contra 
o comércio desleal e ilegal, apoiando
simultaneamente as atividades económicas 
legítimas; garantir a proteção e a 
segurança da União e dos seus residentes; e 
facilitar o comércio legítimo, de forma a 
que as empresas e os cidadãos possam 
beneficiar de todo o potencial do mercado 
interno e do comércio mundial.

(3) Ao proporcionar um quadro de 
ação que visa apoiar a união aduaneira e as 
autoridades aduaneiras, o programa deve 
contribuir para a proteção dos interesses 
financeiros e económicos da União e dos 
seus Estados-Membros, para proteger a 
União contra práticas comerciais desleais
e ilegais, incentivando simultaneamente as 
atividades económicas legítimas, 
garantindo a proteção e a segurança da 
União e dos seus residentes, reforçando 
assim a proteção dos consumidores e 
facilitando o comércio legítimo, de forma 
a que as empresas e os cidadãos possam 
beneficiar de todo o potencial do mercado 
interno e do comércio mundial.

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A gestão e o controlo aduaneiros 
são um domínio de intervenção dinâmico, 
que enfrenta novos desafios, devido, por 
exemplo, à evolução política e a outros 
desenvolvimentos societais, bem como à 
alteração dos padrões e comportamentos 
de consumo. Por conseguinte, o 
Programa deve também apoiar a gestão 
aduaneira nestas situações, em especial 
no que diz respeito à infraestrutura 
informática, e permitir a inovação, bem 
como a criação de soluções inovadoras no 
domínio da política aduaneira.
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Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) A fim de assegurar a máxima 
eficiência e evitar duplicações, a 
Comissão deve coordenar a execução do 
Programa com os programas e fundos 
afins da União. Tal inclui, em especial, o 
Programa Fiscalis, o Programa 
Antifraude da União Europeia e o 
Programa do Mercado Único, bem como 
a coordenação com o Fundo para a 
Segurança Interna e o Fundo de Gestão 
Integrada das Fronteiras (o instrumento 
de apoio financeiro para equipamentos de 
controlo aduaneiro e o instrumento de 
apoio financeiro à gestão das fronteiras e 
vistos), o Programa de Apoio às 
Reformas, o Programa Europa Digital, o 
Mecanismo Interligar a Europa e a 
Decisão do Conselho relativa ao sistema 
de recursos próprios da União Europeia, 
bem como os regulamentos e medidas de 
execução.

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A fim de apoiar o processo de 
adesão e de associação de países terceiros, 
o programa deve estar aberto à participação 
dos países candidatos e dos países em vias 
de adesão, bem como dos potenciais 
candidatos e dos países parceiros da 

(5) A fim de apoiar o processo de 
adesão e de associação de países terceiros, 
o programa deve estar aberto à participação 
dos países candidatos e dos países em vias 
de adesão, bem como dos potenciais 
candidatos e dos países parceiros da 
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Política Europeia de Vizinhança, se 
estiverem reunidas certas condições. Pode 
igualmente ser aberto à participação de 
outros países terceiros, em conformidade 
com as condições fixadas em convenções 
específicas a entre a União e esses países, 
abrangendo a sua participação em 
qualquer programa da União.

Política Europeia de Vizinhança, se 
estiverem reunidas todas as condições. 
Pode igualmente ser aberto à participação 
de outros países terceiros, nas condições 
previstas em convenções específicas entre 
a União e os países em causa sobre a 
participação desses países em qualquer 
programa da União, se essa participação 
for do interesse da União e tiver um 
impacto positivo no mercado interno, sem 
afetar a proteção dos consumidores.

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O Regulamento (UE, Euratom) 
2018/XXXX do Parlamento Europeu e do 
Conselho21 (o «Regulamento Financeiro»)  
é aplicável ao presente Programa. 
Estabelece normas para a execução do 
orçamento da União, incluindo as normas 
sobre subvenções, prémios, contratação 
pública e o reembolso das despesas de 
peritos externos.

(6) O Programa deve ser abrangido 
pelo Regulamento (UE, Euratom ) 
2018/1046 do Parlamento Europeu e do 
Conselho21 (doravante designado por
«Regulamento Financeiro») . O 
Regulamento Financeiro prevê as normas 
para a execução do orçamento da União, 
incluindo as normas sobre subvenções, 
prémios, contratação pública e o reembolso 
das despesas de peritos externos.

__________________ __________________

21 COM(2016) 605 final 21 Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
18 de julho de 2018, relativo às 
disposições financeiras aplicáveis ao 
orçamento geral da União, que altera os 
Regulamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) 
n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, UE n.º 
1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 
1316/2013, (UE) n.º 223/2014 e (UE) n.º 
283/2014, e a Decisão n.º 541/2014/UE, e 
revoga o Regulamento (UE, Euratom) n.º 
966/2012 (JO L 193 de 30.7.2018, p. 1).

Or. en
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Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) No que respeita à saída futura do 
Reino Unido da União, o enquadramento 
financeiro do presente programa não tem 
em conta os custos resultantes da 
assinatura do acordo de saída. A 
assinatura desse acordo e a retirada do 
Reino Unido de todos os sistemas 
aduaneiros e da cooperação aduaneira em 
vigor conduzirão a custos adicionais, que 
não podem ser estimados com exatidão no 
momento da elaboração do presente 
programa. Os custos relacionados com a 
saída do Reino Unido da União não 
devem, por conseguinte, ser cobertos pelo 
enquadramento do programa Alfândega, 
uma vez que o orçamento previsto no 
programa só será suficiente para cobrir os 
custos que podem ser realisticamente 
previstos aquando da elaboração do 
programa.

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Em conformidade com o 
compromisso da Comissão, expresso na 
sua Comunicação de 19 de outubro de 
2010 intitulada «A reapreciação do 
orçamento da UE23», de assegurar a 
coerência e a simplificação dos programas 
de financiamento, os recursos devem ser 
partilhados com outros instrumentos de 

(11) Em conformidade com o 
compromisso da Comissão, expresso na 
sua Comunicação de 19 de outubro de 
2010 intitulada «A reapreciação do 
orçamento da UE23», de assegurar a 
coerência e a simplificação dos programas 
de financiamento, os recursos devem ser 
partilhados com outros instrumentos de 
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financiamento da União, se as ações 
previstas ao abrigo do Programa 
prosseguirem objetivos comuns a vários 
instrumentos de financiamento, excluindo, 
no entanto, financiamentos duplos. As 
ações realizadas no âmbito do programa 
devem assegurar a coerência da utilização 
dos recursos da União que apoiam a união 
aduaneira e as autoridades aduaneiras.

financiamento da União, se as ações 
previstas ao abrigo do Programa 
prosseguirem objetivos comuns a vários 
instrumentos de financiamento, tendo em 
conta que o montante atribuído ao 
presente programa é calculado sem ter em 
conta as despesas imprevistas, excluindo, 
no entanto, financiamentos duplos. As 
ações realizadas no âmbito do programa 
devem assegurar a coerência da utilização 
dos recursos da União que apoiam a união 
aduaneira e as autoridades aduaneiras.

__________________ __________________

23 COM (2010)700 final 23 COM (2010)700 final

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Os tipos de financiamento e as 
modalidades de execução previstos no 
presente Regulamento devem ser 
escolhidos em função da sua capacidade 
para atingir os objetivos específicos das 
ações e da sua capacidade para produzir 
resultados, tendo em conta, nomeadamente, 
os custos dos controlos, os encargos 
administrativos e o risco previsível de 
incumprimento. Tal deve incluir a 
consideração da utilização de montantes 
fixos, taxas fixas e custos unitários, assim 
como de financiamento não ligado aos 
custos, tal como referido no artigo 125.º, 
n.º 1, do Regulamento Financeiro.

(20) Os tipos de financiamento e as 
modalidades de execução previstos no 
presente Regulamento devem ser 
escolhidos em função da sua capacidade 
para atingir os objetivos específicos das 
ações e da sua capacidade para produzir os 
melhores resultados, tendo em conta, 
nomeadamente, os custos dos controlos, os 
encargos administrativos e o risco 
previsível de incumprimento. Tal deve 
incluir a consideração da utilização de 
montantes fixos, taxas fixas e custos 
unitários, assim como de financiamento 
não ligado aos custos, tal como referido no 
artigo 125.º, n.º 1, do Regulamento 
Financeiro.

Or. en
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Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Programa tem por objetivo geral
apoiar a união aduaneira e as autoridades 
aduaneiras, proteger os interesses 
financeiros da União e dos seus 
Estados-Membros, garantir a segurança na 
União e protegê-la do comércio desleal e 
ilegal, facilitando simultaneamente as 
atividades económicas legítimas.

1. O objetivo geral do programa 
consiste em apoiar a união aduaneira e as 
autoridades aduaneiras dos 
Estados-Membros na proteção dos
interesses financeiros e económicos da 
União e dos seus Estados-Membros, a fim 
de garantir a sua proteção e segurança, e 
proteger a União contra práticas 
comerciais desleais e ilegais, e, ao mesmo 
tempo, promover as atividades económicas 
legítimas e um elevado nível de proteção 
dos consumidores.

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Programa tem por objetivo 
específico apoiar a preparação e a 
aplicação uniforme da legislação e das 
políticas aduaneiras, bem como a 
cooperação aduaneira e o reforço da 
capacidade administrativa, incluindo 
competências humanas e o 
desenvolvimento e a exploração dos 
sistemas eletrónicos europeus.

2. O Programa tem por objetivo 
específico apoiar a preparação e a 
aplicação uniforme da legislação e das 
políticas aduaneiras, bem como a 
cooperação aduaneira e o reforço da 
capacidade administrativa, incluindo 
competências humanas e o 
desenvolvimento, a exploração e a
manutenção dos sistemas eletrónicos 
europeus, a fim de alcançar o objetivo de 
proteger os interesses financeiros da 
União e a segurança do mercado interno.
Além disso, tem por objetivo específico 
apoiar a inovação no domínio da política 
aduaneira.

Or. en
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Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O Programa deve ser coerente e 
explorar as eventuais sinergias com 
outros programas de ação e fundos da 
União com objetivos semelhantes em 
domínios afins.

Or. en

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. A execução do Programa deve 
respeitar os princípios da transparência, 
proporcionalidade, igualdade de 
tratamento e não discriminação.

Or. en

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O montante referido no n.º 1 pode 
também cobrir despesas de preparação, 
monitorização, controlo, auditoria, 
avaliação e outras atividades de gestão do 
programa e de avaliação da realização dos 
seus objetivos. Pode, além disso, cobrir 
despesas relacionadas com estudos, 
reuniões de peritos, ações de informação e 

2. O montante referido no n.º 1 pode 
também cobrir despesas de preparação, 
monitorização, controlo, auditoria, 
avaliação e outras atividades de gestão do 
programa e de avaliação da realização dos 
seus objetivos. Pode, além disso, cobrir 
despesas relacionadas com estudos, 
reuniões de peritos, ações de informação e 
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comunicação, na medida em que estejam 
relacionadas com os objetivos do 
programa, bem como despesas 
relacionadas com as redes de tecnologias 
da informação centradas no processamento 
e no intercâmbio de informações, incluindo 
ferramentas organizacionais de tecnologias 
da informação e outras formas de 
assistência técnica e administrativa 
necessárias em relação à gestão do 
Programa.

comunicação da Comissão dirigidas aos 
Estados-Membros e aos operadores 
económicos, na medida em que estejam 
relacionadas com os objetivos do 
programa, bem como despesas 
relacionadas com as redes de tecnologias 
da informação centradas no processamento 
e no intercâmbio de informações, incluindo 
ferramentas organizacionais de tecnologias 
da informação e outras formas de 
assistência técnica e administrativa 
necessárias em relação à gestão do 
Programa.

Or. en

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O Programa não pode ser utilizado 
para cobrir os custos relacionados com a 
saída do Reino Unido da União e a 
consequente retirada do Reino Unido de 
todos os sistemas aduaneiros e da 
cooperação aduaneira da União.

Or. en

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea c) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

c) outros países terceiros, em 
conformidade com as condições 
estabelecidas num acordo específico que 
abranja a participação do país terceiro em 
qualquer programa da União, desde que o 
mencionado acordo:

c) outros países terceiros, nas
condições estabelecidas num acordo 
específico relativo à participação de um
país terceiro em qualquer programa da 
União, desde que o mencionado acordo:
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Or. en

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea c) – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– estabeleça as condições de 
participação nos programas, incluindo o 
cálculo das contribuições financeiras para 
cada programa e os respetivos custos 
administrativos. Estas contribuições 
constituem receitas afetadas nos termos do 
artigo [21.º, n.º 5,] do Regulamento 
[2018/XXXX] [o novo Regulamento 
Financeiro];

– estabeleça as condições de 
participação nos programas, incluindo o 
cálculo das contribuições financeiras para 
cada programa e os respetivos custos 
administrativos. Estas contribuições 
constituem receitas afetadas nos termos do 
artigo 21.º, n.º 5, do Regulamento 
2018/1046;

Or. en

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 –  parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Ações de reforço das capacidades e 
competências humanas;

d) Ações de reforço das capacidades e
competências humanas, incluindo 
formação e troca de boas práticas;

Or. en

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os peritos externos são 
selecionados pela Comissão com base nas 
suas qualificações, experiência e 

3. Os peritos externos são 
selecionados pela Comissão com base na 
sua competência, experiência no domínio 
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pertinência dos conhecimentos para as
ações específicas, evitando qualquer 
conflito de interesses.

de aplicação do presente regulamento e 
nos seus conhecimentos pertinentes das
ações específicas a adotar, evitando 
qualquer potencial conflito de interesses. A 
seleção deve garantir um equilíbrio entre 
os representantes dos interesses 
económicos e os outros peritos da 
sociedade civil, bem como ter em conta o 
princípio da igualdade de género. A lista 
de peritos externos deve ser regularmente 
atualizada e estar acessível ao público.

Or. en

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em derrogação do disposto no 
artigo 190.º do Regulamento Financeiro, o 
programa pode financiar até 100 % dos 
custos elegíveis de uma ação.

1. Em derrogação do disposto no 
artigo 190.º do Regulamento Financeiro, o 
programa pode financiar até 100 % dos 
custos elegíveis de uma ação, de acordo 
com a relevância da ação e o impacto 
estimado.

Or. en

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) A apresentação periódica à 
Comissão de informações sobre as medidas 
adotadas para permitir que as respetivas 
autoridades ou os respetivos operadores 
económicos utilizem plenamente os 
sistemas eletrónicos europeus;

d) A apresentação periódica à 
Comissão de informações sobre as medidas 
adotadas para permitir que as autoridades 
ou os operadores económicos em causa 
utilizem plena e eficazmente os sistemas 
eletrónicos europeus;

Or. en
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Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão elabora e mantém 
atualizado um Plano Estratégico Plurianual 
para as Alfândegas, enumerando todas as 
tarefas relevantes para o desenvolvimento e 
a exploração dos sistemas eletrónicos 
europeus e classificando cada sistema ou 
parte dele, como:

1. A Comissão elabora e atualiza um 
plano estratégico plurianual para o domínio 
aduaneiro, enumerando todas as tarefas 
relevantes para o desenvolvimento e a 
exploração dos sistemas eletrónicos 
europeus e classificando cada sistema ou 
parte de um sistema, como:

Or. en

Alteração 24

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Um componente comum: um 
componente dos sistemas eletrónicos 
europeus desenvolvido a nível da União 
Europeia disponível para todos os 
Estados-Membros ou identificado como 
comum pela Comissão por razões de 
eficiência, segurança e racionalização;

a) Um componente comum: um 
componente dos sistemas eletrónicos 
europeus desenvolvido a nível da União 
Europeia disponível para todos os 
Estados-Membros ou identificado como 
comum pela Comissão por razões de 
eficiência, segurança de racionalização e 
fiabilidade;

Or. en

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O sistema de elaboração de 3. O sistema de elaboração de 
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relatórios sobre o desempenho deve 
assegurar que os dados para o
monitorização da execução do programa e 
dos resultados são recolhidos de forma 
eficiente, efetiva e atempada. Para o efeito, 
devem ser impostas aos destinatários do 
financiamento da União exigências 
proporcionadas em matéria de prestação de 
informações.

relatórios sobre o desempenho deve 
assegurar que os dados para a
monitorização da execução e os resultados
do Programa são recolhidos de forma 
eficiente, efetiva e atempada. Para o efeito, 
devem ser impostas aos destinatários do 
financiamento da União exigências 
proporcionadas e pertinentes em matéria 
de prestação de informações.

Or. en

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A avaliação intercalar do programa 
deve realizar-se assim que estiverem 
disponíveis informações suficientes acerca 
da sua execução, mas o mais tardar quatro
anos após o início da execução do 
Programa.

2. A avaliação intercalar do programa 
deve realizar-se assim que estiverem 
disponíveis informações suficientes acerca 
da sua execução, mas o mais tardar três
anos após o início da execução do 
Programa.

Or. en

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Após a conclusão da execução do 
programa, mas o mais tardar quatro anos 
após o termo do período especificado no 
artigo 1.º, a Comissão deve efetuar uma 
avaliação final do Programa.

3. Após a conclusão da execução do 
programa, mas mais tardar três anos após o 
termo do período referido no artigo 1.º, a 
Comissão deve efetuar uma avaliação final 
do programa.

Or. en
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Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve realizar ações de 
informação e comunicação sobre o 
Programa e as suas ações e resultados. Os 
recursos financeiros afetados ao programa 
devem também contribuir para a 
comunicação institucional das prioridades 
políticas da União, na medida em que 
estejam relacionadas com os objetivos a 
que se refere o artigo 3.º

2. A Comissão deve realizar ações de 
informação e comunicação sobre o 
programa, as ações financiadas no âmbito 
do programa e os resultados obtidos pelas 
ações financiadas. Os recursos financeiros 
afetados ao programa devem também 
contribuir para a comunicação institucional 
das prioridades políticas da União, na 
medida em que estejam ligadas aos
objetivos previstos no artigo 3.º.

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O programa Alfândega estabelece o quadro de cooperação no domínio aduaneiro para o 
período 2021-2027 e é o sucessor do programa Alfândega 2020. O programa continua a 
facilitar a coordenação entre as autoridades dos Estados-Membros, bem como o reforço de 
capacidades, incluindo a formação e a troca de boas práticas, para assegurar uma aplicação 
uniforme da legislação aduaneira da União Europeia. Infelizmente, a transferência para uma 
estrutura aduaneira em linha não foi concluída no âmbito do programa Alfândega 2020, 
devido a atrasos em algumas componentes da respetiva arquitetura informática. Por 
conseguinte, um dos principais aspetos do programa Alfândega será o desenvolvimento, 
funcionamento e manutenção da infraestrutura informática aduaneira.

A relatora considera que este programa deve ser coerente e explorar todas as sinergias com 
outros programas e fundos da União Europeia, respeitando a sua aplicação os princípios da 
transparência, proporcionalidade, igualdade de tratamento e não discriminação.

Importa igualmente ter em conta que o orçamento atribuído a este programa não contempla a 
futura saída do Reino Unido da União Europeia, incluindo a União Aduaneira. Tal implicará, 
obviamente, custos adicionais para os países afetados por esta importante alteração, mas essas 
despesas não devem ser cobertas pelo programa Alfândega. 

No que diz respeito à administração e controlo aduaneiros, a relatora considera que se trata de 
um domínio dinâmico, cujas exigências mudam com a evolução política e a outros níveis da 
sociedade. Assim, o programa deve apoiar a gestão aduaneira, especialmente na área das TI, e 
permitir a inovação e a criação de soluções inovadoras no domínio da política aduaneira. As 
alterações da relatora pretendem completar a proposta nestes domínios.

A União Aduaneira é um dos principais pilares do Mercado Único. A modernização dos 
processos aduaneiros pode favorecer a atividade económica e o crescimento, através do 
reforço da competitividade da indústria europeia e da facilitação do comércio, bem como 
garantir a proteção dos consumidores europeus. Por conseguinte, a relatora considera que o 
programa Alfândega é essencial para alcançar estes objetivos.
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