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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Proposta da Comissão

A Comissão Europeia propôs um programa «Europa para os cidadãos» para o período de 
2014-2020.  A proposta leva em conta as experiências e a avaliações do atual 
programa"Europa para os Cidadãos" 2007-2013, bem como as consultas das partes 
interessadas.  Foi realizada uma exaustiva avaliação do impacto da proposta.

O objetivo geral do programa agora proposto pela Comissão consiste em «reforçar a memória 
e melhorar a capacidade de participação cívica a nível da União». Os objetivos específicos
propostos incluem "estimular o debate, a reflexão e a cooperação sobre a memória, a 
integração da União e a sua história" e "incrementar a compreensão dos cidadãos e a sua 
capacidade para participar do processo de elaboração de políticas da União, criar 
oportunidades de solidariedade, empenho social e voluntariado a nível da União". A 
Comissão definiu também um conjunto de objetivos operacionais que, em seu entender, irão 
aumentar a capacidade de estabelecer indicadores mais firmes para melhor avaliar o progresso 
e o impacto. Estes objetivos operacionais visam "apoiar organizações que promovam o debate 
e as atividades sobre a memória, os valores europeus e a história da Europa", "– apoiar 
organizações de interesse geral europeu, parcerias e redes transnacionais que promovam as 
interações dos cidadãos sobre questões relacionadas com a União" e "– introduzir uma 
dimensão horizontal: análise, divulgação e valorização dos resultados dos projetos através de 
atividades internas e externas".   Nessa base, a Comissão propõe três vertentes para o 
programa:  "Memória e cidadania europeia" e "Compromisso democrático e participação 
cívica" e "Valorização".

A proposta tem que ser vista, nomeadamente, no contexto dos princípios democráticos 
enunciados nos artigos 10 º e 11 º do TUE, sem substituir os diálogos específicos com os 
cidadãos, as partes interessadas e os grupos de interesse. A Comissão pretende igualmente 
estreitar a ligação entre as atividades realizadas ao abrigo deste programa com a elaboração de 
políticas concretas. Tal como o seu antecessor, o programa será executado através de 
subvenções de funcionamento e de subvenções de ação, mediante convites à apresentação de 
candidaturas e contratos de serviços com base em concursos. Está previsto continuar a 
recorrer a uma agência de execução para a implementação de determinadas funções de gestão 
do programa. O envelope financeiro proposto é 229 milhões de euros a preços correntes.

Avaliação e alterações propostas

A Comissão da Cultura e da Educação solicitou à comissão dos assuntos Jurídicos um parecer 
sobre a adequação da base jurídica escolhida pela Comissão para o programa (artigo 352.º do 
TFUE). A Comissão dos Assuntos Jurídicos decidiu, na sua reunião de 27 de março de 2012, 
recomendar que a base jurídica seja antes os artigos 167.º e 352.º do TFUE.  
Consequentemente, o presente projeto de parecer propõe alterações no âmbito do 
procedimento legislativo ordinário.

As alterações propostas visam principalmente complementar a proposta da Comissão com 
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elementos que podem carecer de mais alguma ênfase especial, como a importância de projetos 
com uma pluralidade de partes interessadas, projetos de pequena escala, redes, o princípio da 
diversidade geográfica e a necessidade de chegar a grupos difíceis de atingir.

Outras alterações abordam aspetos financeiros e administrativos em relação com a 
implementação do programa, tornam explícito que o programa não substitui os diálogos 
específicos horizontais para que podem ser usados os orçamentos administrativos da 
Comissão e excluem do âmbito deste programa ações de comunicação institucional sobre as 
prioridades políticas da União Europeia União, já que, sendo os fundos limitados, devem, na 
medida do possível, ser canalizados para iniciativas de baixo para cima.  

No mesmo espírito, tendo em conta as críticas expressas sobre "eventos de alto nível da 
União" nas avaliações do programa atual, os textos referentes às atividades a "nível da União" 
foram substituídos por "atividades que são implementadas a nível transnacional ou com uma 
clara dimensão europeia".  A ideia subjacente a esta formulação é que esta mantém todas as 
opções em aberto, incluindo as ações nacionais e locais, bem como certos eventos a nível da 
União, se for o caso.

Outras alterações alargam o âmbito das ações e dos beneficiários elegíveis, ou, no caso da 
vertente sobre a memória, dão às ações um propósito mais específico.  Quanto à ligação com 
a agenda política europeia, propõe-se dar atenção especial a tais ações, mas não o tratamento 
preferencial que a Comissão propõe.

Os indicadores de progresso foram excluídos do âmbito de aplicação dos artigos que definem 
os objetivos do programa.   Afigura-se mais adequado incluir esses indicadores no anexo à 
proposta.   Além disso, é difícil especificá-los numa fase em que ainda não é claro qual o 
montante que estará disponível. A comissão pode também querer considerar a adição no 
Anexo de percentagens indicativas do orçamento total para as diferentes vertentes do 
programa.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Constitucionais insta a Comissão da Cultura e da Educação, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O objetivo fixado pela União e pelos 
Estados-Membros na estratégia «Europa 
2020» consiste em assegurar o 
crescimento, o emprego, a produtividade e 
a coesão social para a próxima década.

Suprimido
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Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Embora haja objetivamente um valor 
acrescentado claro em ser cidadão da 
União com direitos consagrados, a UE 
nem sempre salienta de forma eficaz a 
ligação entre a resolução de uma vasta 
gama de problemas económicos e sociais 
e as políticas da União. Por conseguinte, 
os notáveis progressos alcançados na 
Europa em matéria de paz e estabilidade, 
crescimento sustentável a longo prazo, 
estabilidade dos preços, defesa eficaz dos 
consumidores e do ambiente e promoção 
dos direitos fundamentais nem sempre 
suscitaram nos cidadãos um forte 
sentimento de pertença à União.

Suprimido

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Para aproximar mais a Europa dos 
cidadãos e permitir que estes participem 
plenamente na construção de uma União 
cada vez mais próxima, há que empreender 
uma série de ações e envidar esforços 
coordenados, através de atividades 
transnacionais e a nível da União. A 
iniciativa de cidadania europeia constitui 
uma oportunidade única para permitir aos 
cidadãos participar diretamente na génese 

(4) Nos termos do artigo 10.º, n.º 3, do 
Tratado da União Europeia todos os 
cidadãos têm o direito de participar na 
vida democrática da União Europeia; 
Para aproximar mais a Europa dos 
cidadãos e permitir que estes participem 
plenamente na construção de uma União 
cada vez mais próxima, há que empreender 
uma série de ações participativas e envidar 
esforços coordenados, através de atividades 
transnacionais ou que se revestem de uma 
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da legislação da UE. dimensão europeia evidente. A iniciativa 
de cidadania europeia constitui uma 
oportunidade nova e única para permitir 
aos cidadãos participar diretamente na 
génese da legislação da UE.

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O relatório de avaliação intercalar, a 
consulta pública em linha e duas reuniões 
consecutivas de consulta às partes 
interessadas confirmaram que um novo 
programa é considerado pertinente tanto 
pelas organizações da sociedade civil como 
pelos indivíduos participantes; há que 
estabelecer esse programa para, por um 
lado, reforçar as capacidades das 
organizações e, por outro, aumentar o 
interesse dos indivíduos pelos assuntos 
relacionados com a União.

(6) O relatório de avaliação intercalar, a 
consulta pública em linha e duas reuniões 
consecutivas de consulta às partes 
interessadas confirmaram que um novo 
programa é considerado pertinente tanto 
pelas organizações da sociedade civil como 
pelos indivíduos participantes; há que 
estabelecer esse programa para, por um 
lado, reforçar as capacidades das 
organizações e, por outro, aumentar o 
interesse dos indivíduos pelos assuntos 
relacionados com a União e favorecer a 
sua implicação ativa na matéria.

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) È também possível realizar essas 
sinergias utilizando os orçamentos 
administrativos adequados das diversas 
direções gerais da Comissão para garantir 
a participação do público, o diálogo e as 
parcerias de modo a aplicar os artigos 10.º 
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e 11.º do Tratado da União Europeia.

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O novo programa deve abranger uma 
vasta gama de ações e incluir, entre outras 
ações, encontros de cidadãos, contactos e 
debates sobre questões de cidadania, 
eventos a nível da União, iniciativas de 
reflexão sobre os momentos decisivos da 
história europeia, iniciativas destinadas a 
reforçar a sensibilização para as 
instituições da União e o seu 
funcionamento, e debates sobre questões 
de política europeia, com vista a estimular 
todos os aspetos da vida pública.

(8) O novo programa deve abranger uma 
vasta gama de ações e incluir, entre outras 
ações, encontros de cidadãos, contactos e 
debates sobre questões de cidadania, 
eventos a nível da União, iniciativas de 
reflexão sobre os momentos decisivos da 
história europeia, iniciativas destinadas a 
reforçar a sensibilização para as 
instituições da União e o seu 
funcionamento, e debates sobre questões 
de política europeia, criação de redes e 
projetos conjuntos entre várias partes 
interessadas.

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A dimensão horizontal do programa 
deve assegurar a valorização e a 
transferibilidade dos resultados, de forma a 
reforçar o impacto e a sustentabilidade a 
longo prazo. Para o efeito, as atividades 
lançadas devem ter uma relação clara 
com a agenda política europeia e ser 
comunicadas de forma adequada.

(9) A dimensão horizontal do programa 
deve assegurar a valorização e a 
transferibilidade dos resultados, de forma a 
reforçar o impacto e a sustentabilidade a 
longo prazo, através, nomeadamente, da 
criação de redes, de plataformas para a
troca de informações ou a partilha de 
conhecimentos e de boas práticas, 
incluindo métodos específicos como a 
generalização da utilização das 
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tecnologias da informação, de bases de 
dados e dos meios de comunicação 
sociais.

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) O impacto do programa pode ser 
reforçado promovendo atividades que têm 
uma relação clara com a agenda política 
europeia, promovem a participação dos 
cidadãos no processo de decisão da União 
e promovem uma cultura de participação 
cívica.

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Há que prestar especial atenção à 
integração equilibrada dos cidadãos e das 
organizações da sociedade civil de todos os 
Estados-Membros em projetos e atividades 
transnacionais, tendo em conta o caráter 
multilíngue da UE.

(10) Há que prestar especial atenção à 
integração e participação equilibradas dos 
cidadãos e das organizações da sociedade 
civil de todos os Estados-Membros em 
projetos e atividades transnacionais, tendo
em conta a diversidade linguística e 
geográfica da União e a necessidade de 
incluir os grupos difíceis de atingir.

Or. en
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Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Será dada preferência às subvenções 
para projetos de grande impacto, 
nomeadamente aqueles que estão 
diretamente relacionados com as políticas 
da UE, com vista à participação na 
definição da agenda política europeia. 
Além disso, de acordo com o princípio da 
boa gestão financeira, a execução do 
programa deverá ser simplificada através 
do recurso a montantes fixos, 
financiamentos a taxas fixas e aplicação de 
tabelas de custos unitários.

(16) Será dada uma atenção particular às 
subvenções para projetos de grande 
impacto, nomeadamente aqueles que estão 
diretamente relacionados com as políticas 
da União e que têm um efeito participativo 
na definição da agenda política da União. 
Além disso, de acordo com o princípio da 
boa gestão financeira, a execução do 
programa deverá ser simplificada de modo 
a permitir igualmente a inclusão de 
projetos de pequena envergadura e de 
grupos difíceis de atingir, nomeadamente
através do recurso a montantes fixos, 
financiamentos a taxas fixas e aplicação de 
tabelas de custos unitários. Nos limites do 
regulamento financeiro, é oportuno 
considerar a inclusão do voluntariado 
como cofinanciamento, o pré-
financiamento dos projetos, a redução dos 
limiares e dos volumes do 
cofinanciamento, a aplicação em duas 
fases dos projetos e prazos mais dilatados, 
se for caso disso.

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. Reforçar a sensibilização em matéria de
memória e da história, da identidade e dos 
objetivos da União, estimulando o debate, 
a reflexão e o estabelecimento de redes.

1. Sensibilizar para a memória e a história 
da União e a história europeia recente, a 
fim de promover a tolerância, a 
compreensão mútua, uma identidade, 
valores e objetivos comuns, estimulando o 
debate, a reflexão e o estabelecimento de 
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redes.

Os progressos serão apreciados com base 
no número de beneficiários abrangidos 
direta e indiretamente, na qualidade dos 
projetos e na percentagem de requerentes 
que apresentam o primeiro pedido.

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. Encorajar a participação democrática e 
cívica dos cidadãos a nível da União, 
melhorando a compreensão destes sobre o 
processo de elaboração das políticas da 
União e promovendo oportunidades de 
empenho social e voluntariado a nível da 
União.

2. Encorajar e melhorar a participação dos 
cidadãos no processo de decisão da União 
e promover uma cultura de participação 
cívica, incluindo o desenvolvimento de 
novos processos e novos instrumentos 
democráticos. 

Os progressos serão apreciados com base 
no número de beneficiários abrangidos 
direta e indiretamente, na perceção que 
estes têm da UE e das suas instituições, na 
qualidade dos projetos e na percentagem 
de requerentes que apresentam o primeiro 
pedido.

Or. en

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– Reuniões de cidadãos, geminação de 
cidades

– Reuniões e painéis de cidadãos, 
geminação de cidades e projetos comuns 
entre as autoridades locais, a sociedade 
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civil e outros atores locais

Or. en

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– Criação e exploração de parcerias e redes 
transnacionais

– Criação e exploração de parcerias e redes 
transnacionais, cooperação entre 
diferentes tipos de organizações e diálogo 
entre a sociedade civil e as instituições da 
União 

Or. en

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– Reforço de laços comunitários e debates 
sobre questões de cidadania, com base na 
utilização das TIC e/ou dos meios de 
comunicação social

– Reforço de laços comunitários e debates 
sobre questões de cidadania, com base, 
nomeadamente, na utilização das TIC e/ou 
dos meios de comunicação social

Or. en

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – travessão 5

Texto da Comissão Alteração

– Eventos a nível da União Suprimido
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Or. en

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – travessão 6

Texto da Comissão Alteração

– Debates/estudos e intervenções sobre os 
momentos decisivos da História europeia, 
com o intuito específico de manter viva a 
memória dos crimes cometidos pelo 
nazismo e o estalinismo

– Debates/estudos e intervenções sobre os 
momentos decisivos da História e da 
integração europeias, com o intuito 
específico de manter viva a memória dos 
crimes cometidos pelo nazismo e o 
estalinismo e de promover a tolerância e a 
compreensão mútua

Or. en

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – travessão 7

Texto da Comissão Alteração

– Reflexão/debates sobre os valores 
comuns

– Reflexão/debates sobre os valores e uma 
identidade comuns

Or. en

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – travessão 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Debates/estudos sobre o futuro da 
União

Or. en
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Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – travessão 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Debates/estudos e sondagens de opinião 
sobre questões com impacto direto na vida 
dos cidadãos

Or. en

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – travessão 8

Texto da Comissão Alteração

– Iniciativas para reforçar a sensibilização 
para as instituições da UE e respetivo 
funcionamento

– Iniciativas para reforçar a sensibilização 
e desenvolver a compreensão pelos 
cidadãos das instituições da UE e respetivo 
funcionamento e destinadas a promover 
oportunidades de empenhamento social e 
de voluntariado a nível da União 

Or. en

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – travessão 9

Texto da Comissão Alteração

– Ações que explorem e valorizem os 
resultados das iniciativas apoiadas

– Atividades de sensibilização e de 
divulgação que valorizem os resultados 
das iniciativas apoiadas, nomeadamente 
através da criação de redes e de 
plataformas para a troca de informações 
ou a partilha de conhecimentos e de boas 



PE492.702v01-00 14/20 PA\907212PT.doc

PT

práticas

Or. en

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – travessão 10

Texto da Comissão Alteração

– Estudos sobre questões relacionadas com 
a cidadania e a participação cívica

– Debates e estudos sobre questões 
relacionadas com a cidadania e a 
participação cívica

Or. en

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

O programa está aberto a todas as partes 
interessadas que promovam a integração 
europeia, nomeadamente autoridades e 
organizações locais, organizações de 
investigação sobre as políticas públicas 
europeias (grupos de reflexão), grupos de 
cidadãos e outras organizações da 
sociedade civil (tais como associações de 
sobreviventes), estabelecimentos de ensino 
e centros de investigação.

O programa está aberto a todas as partes 
interessadas que promovam a integração 
europeia, nomeadamente autoridades 
locais, atores e organizações não estatais, 
organizações e institutos de investigação 
sobre as políticas públicas europeias 
(grupos de reflexão), grupos de cidadãos e 
outras organizações da sociedade civil (tais 
como associações de sobreviventes) e
estabelecimentos/instituições de ensino.

Or. en
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Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os recursos atribuídos a ações de 
comunicação ao abrigo do presente 
regulamento devem igualmente contribuir 
para a comunicação institucional das 
prioridades políticas da União Europeia 
na medida em que se relacionem com os 
objetivos gerais do presente regulamento.

Suprimido

Or. en

Alteração 26

Proposta de regulamento
Anexo – Ponto 1 – título – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Pretende apoiar atividades que convidem a 
uma reflexão sobre os valores comuns, no 
sentido mais lato, tendo em conta a 
diversidade. Podem ser disponibilizados 
fundos para iniciativas que reflitam sobre 
as causas dos regimes totalitários na 
história moderna da Europa (em especial, 
mas não exclusivamente, o nazismo e o 
estalinismo) e para lembrar as suas vítimas. 
A vertente irá igualmente abranger 
atividades relativas a outros marcos da 
história europeia recente e dará 
preferência, em especial, a ações que 
promovam a tolerância e a reconciliação,
com o intuito de chegar à geração mais 
jovem.

Pretende apoiar atividades que convidem a 
uma reflexão sobre os valores comuns, no 
sentido mais lato, tendo em conta a 
diversidade. Podem ser disponibilizados 
fundos para iniciativas que reflitam sobre 
as causas dos regimes totalitários na 
história moderna da Europa (em especial, 
mas não exclusivamente, o nazismo e o 
estalinismo) e para lembrar as suas vítimas.
A vertente irá igualmente abranger 
atividades relativas a outros marcos e 
momentos decisivos da história europeia 
recente bem como às etapas importantes 
da integração europeia. Dará preferência,
em especial, a ações que promovam a 
tolerância, a compreensão mútua e a 
reconciliação.

Or. en
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Alteração 27

Proposta de regulamento
Anexo – Ponto 1 – título 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A título indicativo, aproximadamente 20 
% do orçamento total afetado ao
programa serão consagrados a esta 
vertente.

Or. en

Alteração 28

Proposta de regulamento
Anexo – Ponto 1 – título 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Esta vertente é definida pelos eventuais 
projetos e iniciativas que venham a ser 
lançados neste âmbito, e não pelo tipo de 
organizações da sociedade civil ou de 
intervenientes que podem concorrer. Nela 
ficarão integradas as atividades que 
abrangem a participação cívica no sentido 
mais lato, com particular ênfase nos 
métodos de estruturação que visam a 
sustentabilidade a longo prazo. Será dada 
preferência às iniciativas e aos projetos 
com uma ligação clara à agenda política 
europeia.

Esta vertente é definida pelos eventuais 
projetos e iniciativas que venham a ser 
lançados neste âmbito, e não pelo tipo de 
organizações da sociedade civil ou de 
intervenientes que podem concorrer. Nela 
ficarão integradas as atividades que 
abrangem a participação cívica no sentido 
mais lato, com particular ênfase nos 
métodos de estruturação que visam a 
sustentabilidade a longo prazo. Será dada a 
atenção adequada às iniciativas e aos 
projetos com uma ligação clara à agenda 
política europeia e que impliquem uma 
cooperação e estabelecimento de redes 
entre diferentes tipos de organizações, 
bem como o diálogo entre a sociedade 
civil e as instituições da União Tentará 
igualmente incluir os grupos difíceis de 
atingir.

Or. en
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Alteração 29

Proposta de regulamento
Anexo – Ponto 1 – título 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Esta vertente pode ainda abranger projetos 
e iniciativas suscetíveis de criar 
oportunidades de solidariedade, empenho 
social e voluntariado a nível da União.

Esta vertente pode ainda abranger projetos 
e iniciativas suscetíveis de criar 
oportunidades de solidariedade e de 
promoção da democracia participativa, 
empenho social, estabelecimento de redes
e voluntariado.

Or. en

Alteração 30

Proposta de regulamento
Anexo – Ponto 1 – título 2 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A título indicativo, aproximadamente 70 
% do orçamento total afetado ao 
programa serão consagrados a esta 
vertente.

Or. en

Alteração 31

Proposta de regulamento
Anexo – Ponto 1 – título 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Nela se inclui o «reforço de capacidades», 
que consiste na implementação de medidas 
de apoio com vista ao intercâmbio de 
melhores práticas, à comunhão de 
experiências entre partes interessadas a 
nível local e regional, incluindo as 
autoridades públicas, e ao desenvolvimento 
de novas competências, através, por 

Nela se inclui o "reforço de capacidades", 
que consiste na implementação de medidas 
de apoio tendo em vista o intercâmbio de 
melhores práticas, a partilha de 
experiências e de conhecimentos entre 
partes interessadas, incluindo a nível local 
e regional e incluindo as autoridades 
públicas, e o desenvolvimento de novas 
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exemplo, de ações de formação. Estas 
competências podem incluir o intercâmbio 
entre pares (peer-to-peer), a formação de 
formadores e, por exemplo, o 
desenvolvimento de uma base de dados 
sobre as organizações/projetos 
financiados pelo programa.

competências, através, por exemplo, de 
ações de formação. Estas competências 
podem incluir o intercâmbio entre pares 
(peer-to-peer) e a formação de formadores.

Or. en

Alteração 32

Proposta de regulamento
Anexo – Ponto 1 – título 3 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A título indicativo, aproximadamente 10 
% do orçamento total afetado ao 
programa serão consagrados a esta 
vertente.

Or. en

Alteração 33

Proposta de regulamento
Anexo – Parte 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em geral, será dada preferência às 
subvenções para projetos de grande 
impacto, nomeadamente aqueles que estão 
diretamente relacionados com as políticas 
da UE, com vista à participação na 
definição da agenda política europeia.

Em geral, será dada preferência às 
subvenções para projetos de grande 
impacto, incluindo projetos de pequena 
envergadura, e nomeadamente aqueles que 
estão relacionados com as políticas 
europeias atuais da UE e projetos que 
encorajam a participação na definição da 
agenda política europeia atual e futura.

Or. en
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Alteração 34

Proposta de regulamento
Anexo – Parte 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Todas as ações serão realizadas numa base 
transnacional ou devem ter uma dimensão 
europeia clara. O objetivo é que fomentem 
a mobilidade dos cidadãos e o intercâmbio 
de ideias na União Europeia.

Todas as ações serão realizadas numa base 
transnacional ou devem ter uma dimensão 
europeia clara. O objetivo é que fomentem 
a participação dos cidadãos e o 
intercâmbio de ideias na União Europeia.

Or. en

Alteração 35

Proposta de regulamento
Anexo – Parte 2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

O estabelecimento de redes e a tónica posta 
nos efeitos multiplicadores, incluindo o 
recurso às mais recentes tecnologias da
informação e da comunicação (TIC) e aos 
meios de comunicação social, são 
elementos importantes que se refletirão 
tanto no tipo de atividades como no leque 
de organizações envolvidas. A criação de 
interações e sinergias entre os diversos 
tipos de intervenientes que participam no 
programa será fortemente encorajada.

O estabelecimento de redes e a tónica posta 
nos efeitos multiplicadores, incluindo o 
recurso às mais recentes tecnologias da 
informação e da comunicação (TIC) e aos 
meios de comunicação social, são 
elementos importantes que se refletirão 
tanto no tipo de atividades como no leque 
de organizações envolvidas. A criação de 
interações e sinergias entre os diversos 
tipos de intervenientes que participam no 
programa e a participação de grupos 
difíceis de atingir serão fortemente 
encorajadas.

Or. en
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Alteração 36

Proposta de regulamento
Anexo – Parte 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Objetivo específico n.º 1: reforçar a 
sensibilização em matéria de memória e 
da história, da identidade e dos objetivos 
da União, estimulando o debate, a reflexão 
e o estabelecimento de redes.

Objetivo específico n.º 1: sensibilizar para 
a memória e a história da União e a 
história europeia recente, a fim de 
promover a tolerância, a compreensão 
mútua, uma identidade, valores e 
objetivos comuns, estimulando o debate, a 
reflexão e o estabelecimento de redes.

Or. en

Alteração 37

Proposta de regulamento
Anexo – Parte 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Objetivo específico n.º 2: encorajar a 
participação democrática e cívica dos 
cidadãos a nível da União, melhorando a 
compreensão destes sobre o processo de 
elaboração das políticas da União e 
promovendo oportunidades de empenho 
social e voluntariado a nível da União.

Objetivo específico n.º 2: Encorajar e 
melhorar a participação dos cidadãos no 
processo de decisão da União e promover 
uma cultura de participação cívica, 
incluindo o desenvolvimento de novos 
processos e novos instrumentos 
democráticos. 

Or. en


