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ALTERAÇÕES

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

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Existe atualmente um desequilíbrio 
na execução dos controlos aduaneiros 
efetuados pelos Estados-Membros. Esse 
desequilíbrio deve-se às diferenças entre os 
Estados-Membros tanto em termos de 
geografia como de capacidades e recursos. 
A capacidade de os Estados-Membros 
reagirem aos desafios resultantes da 
constante evolução dos modelos 
empresariais e das cadeias de 
abastecimento mundiais depende não só da 
componente humana mas também da 
existência de equipamentos de controlo 
aduaneiro modernos e fiáveis. O 
fornecimento de equipamentos de controlo 
aduaneiro equivalentes é, por conseguinte, 
um elemento importante para a resolução 
do desequilíbrio existente. Melhorará a 
equivalência dos controlos aduaneiros 
levados a cabo em todos os 
Estados-Membros, evitando, assim, o 
desvio dos fluxos de mercadorias para os 
pontos mais fracos.

(2) Existe atualmente um desequilíbrio 
na execução dos controlos aduaneiros 
efetuados pelos Estados-Membros. Esse 
desequilíbrio deve-se às diferenças entre os 
Estados-Membros tanto em termos de 
geografia como de capacidades e recursos. 
A capacidade de os Estados-Membros 
reagirem aos desafios resultantes da 
constante evolução dos modelos 
empresariais e das cadeias de 
abastecimento mundiais depende não só da 
componente humana mas também da 
existência de equipamentos de controlo 
aduaneiro modernos e fiáveis, que possam 
assegurar a digitalização dos controlos e 
das inspeções. O fornecimento de 
equipamentos de controlo aduaneiro 
equivalentes é, por conseguinte, um 
elemento importante para a resolução do 
desequilíbrio existente. Melhorará a 
equivalência dos controlos aduaneiros 
levados a cabo em todos os 
Estados-Membros, evitando, assim, o 
desvio dos fluxos de mercadorias para os 
pontos mais fracos.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração



PE627.838v01-00 4/11 AD\1169623PT.docx

PT

(7) Dado que as autoridades aduaneiras 
dos Estados-Membros têm vindo a assumir 
um número crescente de responsabilidades, 
que, por vezes, se estendem ao domínio da 
segurança e são exercidas nas fronteiras 
externas, é necessário garantir equivalência 
na execução do controlo das fronteiras e 
dos controlos aduaneiros nas fronteiras 
externas através da prestação de apoio 
financeiro adequado aos 
Estados-Membros. No que diz respeito aos 
controlos de mercadorias e pessoas, é 
igualmente importante fomentar a 
cooperação interagências nas fronteiras da 
União entre as autoridades nacionais de 
cada Estado-Membro responsáveis pelo 
controlo das fronteiras ou por outras 
missões realizadas nas fronteiras.

(7) Dado que as autoridades aduaneiras 
dos Estados-Membros têm vindo a assumir 
um número crescente de responsabilidades, 
que, por vezes, se estendem ao domínio da 
segurança e são exercidas nas fronteiras 
externas, é necessário garantir equivalência 
na execução do controlo das fronteiras e 
dos controlos aduaneiros nas fronteiras 
externas através da prestação de apoio 
financeiro adequado aos 
Estados-Membros. No que diz respeito aos 
controlos de mercadorias, é igualmente 
importante fomentar a cooperação 
interagências nas fronteiras da União entre 
as autoridades nacionais de cada Estado-
Membro.

Justificação

O objetivo deste instrumento é o controlo aduaneiro. O instrumento mais geral em matéria de 
gestão integrada das fronteiras foi proposto para tratar de questões relacionadas com o 
controlo das pessoas nas fronteiras. Esse instrumento incluirá as garantias adequadas para a 
compra e utilização de equipamentos de controlo nas fronteiras através do Fundo. Os 
objetivos dos dois instrumentos não devem ser confundidos.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Regulamento (UE) [2018/XXX] do 
Parlamento Europeu e do Conselho8 que 
estabelece o programa «Alfândega» para a 
cooperação no domínio aduaneiro de apoio 
à união aduaneira e às autoridades 
aduaneiras.  No intuito de preservar a 
coerência e coordenação horizontal das 
ações de cooperação, é conveniente 
implementar essas ações nos termos de um 
único ato jurídico e conjunto de regras. Por 
conseguinte, o presente Instrumento deve 
apoiar apenas a aquisição, manutenção e 
modernização dos equipamentos de 

(13) Regulamento (UE) [2018/XXX] do 
Parlamento Europeu e do Conselho8 que 
estabelece o programa «Alfândega» para a 
cooperação no domínio aduaneiro de apoio 
à união aduaneira e às autoridades 
aduaneiras. No intuito de preservar a 
coerência e coordenação horizontal das 
ações de cooperação, é conveniente 
implementar essas ações nos termos de um 
único ato jurídico e conjunto de regras. Por 
conseguinte, o presente Instrumento deve 
apoiar apenas a aquisição, manutenção e 
modernização dos equipamentos de 
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controlo aduaneiro elegíveis, ao passo que 
o programa Alfândega para a cooperação 
no domínio aduaneiro deve apoiar ações 
conexas, como ações de cooperação para a 
avaliação das necessidades ou de formação 
relativa ao equipamento em causa.

controlo aduaneiro elegíveis, ao passo que 
o programa Alfândega para a cooperação 
no domínio aduaneiro deve apoiar ações 
conexas, como ações de cooperação para a 
avaliação das necessidades ou de formação 
relativa ao equipamento em causa, e a 
definição de procedimentos de controlo 
comuns.

_________________ _________________

8 COM(2018) 442. 8 COM(2018) 442.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A maioria dos equipamentos de 
controlo aduaneiro podem igualmente 
servir para realizar, ou ajudar a realizar, 
controlos de conformidade com outras 
disposições, como as relativas à gestão das 
fronteiras, aos vistos e à cooperação das 
polícias. O Fundo de Gestão Integrada das 
Fronteiras foi, assim, concebido para 
englobar dois instrumentos 
complementares, com âmbitos de 
aplicação distintos mas coerentes, 
destinados à aquisição de equipamentos. 
Por um lado, o instrumento de gestão das 
fronteiras e dos vistos estabelecido pelo 
Regulamento [2018/XXX]10 excluirá os 
equipamentos que podem ser utilizados 
tanto para a gestão das fronteiras como 
para os controlos aduaneiros.  Por outro, o 
Instrumento de apoio financeiro aos 
equipamentos de controlo aduaneiro 
estabelecido pelo presente regulamento 
financiará não só os equipamentos 
destinados em primeiro lugar ao controlo 
aduaneiro mas também a utilização desses 
equipamentos para outros fins como os 
controlos e a segurança nas fronteiras. 
Esta repartição de funções promoverá a 
cooperação interagências enquanto um dos 
elementos da abordagem da gestão 

(15) A maioria dos equipamentos de 
controlo aduaneiro podem igualmente 
servir para realizar, ou ajudar a realizar, 
controlos de conformidade com outras 
disposições, como as relativas à gestão das 
fronteiras, aos vistos e à cooperação das 
polícias. O Fundo de Gestão Integrada das 
Fronteiras foi, assim, concebido para 
englobar dois instrumentos 
complementares, com objetivos gerais 
coerentes mas com objetivos específicos
distintos e separados, destinados à 
aquisição de equipamentos. Por um lado, o 
instrumento de gestão das fronteiras e dos 
vistos estabelecido pelo Regulamento 
[2018/XXX]10 excluirá os equipamentos 
que podem ser utilizados tanto para a 
gestão das fronteiras como para os 
controlos aduaneiros. Por outro, o 
Instrumento de apoio financeiro aos 
equipamentos de controlo aduaneiro 
estabelecido pelo presente regulamento 
financiará não só os equipamentos 
destinados em primeiro lugar ao controlo 
aduaneiro mas também a utilização desses 
equipamentos para outros fins como os 
controlos, a segurança e a proteção nas 
fronteiras. Esta repartição de funções 
promoverá a cooperação interagências 
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europeia integrada das fronteiras, como 
referido no artigo 4.º, alínea e), do 
Regulamento (UE) 2016/162411, 
permitindo assim que as autoridades 
aduaneiras e fronteiriças trabalhem em 
conjunto e maximizando o impacto do 
orçamento da União através da partilha e 
da interoperabilidade dos equipamentos de 
controlo.

enquanto um dos elementos da abordagem 
da gestão europeia integrada das fronteiras, 
como referido no artigo 4.º, alínea e), do 
Regulamento (UE) 2016/162411, 
permitindo assim que as autoridades 
aduaneiras e fronteiriças trabalhem em 
conjunto e maximizando o impacto do 
orçamento da União através da partilha e 
da interoperabilidade dos equipamentos de 
controlo.

__________________ __________________

10 COM(2018) 473. 10 COM(2018) 473.

11 Regulamento (UE) 2016/1624 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 
de setembro de 2016, relativo à Guarda
Europeia de Fronteiras e Costeira e altera o 
Regulamento (UE) 2016/399 do 
Parlamento Europeu e do Conselho e que 
revoga o Regulamento (CE) n.º 863/2007 
do Parlamento Europeu e do Conselho, o 
Regulamento (CE) n.º 2007/2004 do 
Conselho e a Decisão 2005/267/CE do 
Conselho (JO L 251 de 16.9.2016, p. 1).

11 Regulamento (UE) 2016/1624 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 
de setembro de 2016, relativo à Guarda 
Europeia de Fronteiras e Costeira e altera o 
Regulamento (UE) 2016/399 do 
Parlamento Europeu e do Conselho e que 
revoga o Regulamento (CE) n.º 863/2007 
do Parlamento Europeu e do Conselho, o 
Regulamento (CE) n.º 2007/2004 do 
Conselho e a Decisão 2005/267/CE do 
Conselho (JO L 251 de 16.9.2016, p. 1).

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Enquanto parte do Fundo de Gestão 
Integrada das Fronteiras, o Instrumento 
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. Enquanto parte do Fundo de Gestão 
Integrada das Fronteiras, o Instrumento 
tem por objetivo geral apoiar a união 
aduaneira e as autoridades aduaneiras, 
proteger os interesses financeiros da União 
e dos seus Estados-Membros, promover a 
cooperação entre as agências nas 
fronteiras da União no que diz respeito 
aos controlos de mercadorias e pessoas e 
protegê-la do comércio desleal e ilegal, 
facilitando simultaneamente as atividades 
económicas legítimas.
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Alteração 6

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. O Instrumento deve contribuir 
para a execução da gestão europeia 
integrada das fronteiras através do apoio 
à cooperação entre serviços, à partilha e à 
interoperabilidade dos novos 
equipamentos adquiridos através do 
Instrumento.

Alteração 7

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 
Instrumento e avaliação da consecução dos 
seus objetivos. Pode, além disso, cobrir 
despesas relacionadas com os estudos, 
reuniões de peritos, ações de informação e 
comunicação, na medida em que estejam 
relacionadas com os objetivos do 
Instrumento, 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 
Instrumento.

2. O montante referido no n.º 1 pode 
também cobrir despesas de preparação, 
monitorização, controlo, auditoria, 
avaliação e outras atividades de gestão do 
Instrumento e avaliação da consecução dos 
seus objetivos. Pode, além disso, cobrir 
despesas relacionadas com os estudos, 
reuniões de peritos, ações de informação e 
comunicação, na medida em que estejam 
relacionadas com os objetivos específicos 
do Instrumento, tendo em vista o objetivo 
geral, 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 
Instrumento.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Quando a ação apoiada envolve a 
aquisição ou a modernização de 
equipamentos, a Comissão institui um 
mecanismo de coordenação, garantindo a 
eficácia e a interoperabilidade de todos os 
equipamentos adquiridos com o apoio de 
programas e instrumentos da União.

3. Quando a ação apoiada envolve a 
aquisição ou a modernização de 
equipamentos, a Comissão institui um 
mecanismo de coordenação, garantindo a 
eficácia e a interoperabilidade de todos os 
equipamentos adquiridos com o apoio de 
programas e instrumentos da União, o que 
permitirá a consulta e a participação das 
agências da UE pertinentes, em especial 
da Agência Europeia da Guarda de 
Fronteiras e Costeira. O mecanismo de 
coordenação deve prever a participação e 
a consulta da Agência Europeia da 
Guarda Costeira e de Fronteiras, a fim de 
maximizar o valor acrescentado no 
domínio da gestão das fronteiras.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os equipamentos de controlo 
aduaneiro financiados no âmbito do 
presente Instrumento podem ser usados 
para outras finalidades que não os 
controlos aduaneiros, nomeadamente 
para o controlo de pessoas em apoio às 
autoridades nacionais de gestão das 
fronteiras e a investigação.

Suprimido

Justificação

O objetivo deste instrumento seria muito alargado se os equipamentos de controlo aduaneiro 
se tornassem efetivamente equipamentos de controlo nas fronteiras. Para o efeito, foi 
proposto o instrumento mais geral em matéria de gestão integrada das fronteiras. Esse 
instrumento incluirá as garantias adequadas para a compra e utilização de equipamentos de 
controlo nas fronteiras através do Fundo. Os objetivos dos dois instrumentos não devem ser 
confundidos.
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Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As circunstâncias excecionais a 
que se refere o n.º 2 podem incluir a 
aquisição de novos equipamentos de 
controlo aduaneiro e a respetiva inclusão 
na reserva de equipamentos técnicos da 
Agência Europeia da Guarda de 
Fronteiras e Costeira. A admissibilidade 
do equipamento de controlo aduaneiro 
para a reserva de equipamentos técnicos é 
avaliada em conformidade com o disposto 
no artigo 5.º, n.º 3.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve realizar ações de 
informação e comunicação sobre o 
Instrumento e as suas ações e resultados. 
Os recursos financeiros afetados ao 
Instrumento devem também contribuir para 
a comunicação institucional das 
prioridades políticas da União, na medida 
em que estejam relacionadas com os 
objetivos referidos no artigo 3.º.

2. A Comissão deve realizar ações de 
informação e comunicação sobre o 
Instrumento e as suas ações e resultados, a 
fim de assegurar a transparência. Os 
recursos financeiros afetados ao 
Instrumento devem também contribuir para 
a comunicação institucional das 
prioridades políticas da União, na medida 
em que estejam relacionadas com os 
objetivos referidos no artigo 3.º.
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