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Alteração 96
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Em conformidade com o artigo 11.º do 
Tratado da União Europeia, as instituições 
da União devem dar aos cidadãos e às 
associações representativas a possibilidade 
de expressarem e partilharem publicamente 
os seus pontos de vista sobre todos os 
domínios de ação da União, bem como 
estabelecer um diálogo aberto, transparente 
e regular com as associações 
representativas e com a sociedade civil.

(1) Em conformidade com os artigos 10.º e
11.º do Tratado da União Europeia, todos 
os cidadãos têm o direito de participar na 
vida democrática da União e as 
instituições da União devem dar aos 
cidadãos e às associações representativas a 
possibilidade de expressarem e partilharem 
publicamente os seus pontos de vista sobre 
todos os domínios de ação da União, bem 
como estabelecer um diálogo aberto, 
transparente e regular com as associações 
representativas e com a sociedade civil.

Or. fr

Alteração 97
Helga Trüpel

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.

(2) A plena adesão dos cidadãos à vida 
democrática e à integração europeias 
implica um conjunto de ações comuns da 
União, no respeito do princípio da 
subsidiariedade, em prol das liberdades 
fundamentais, dos direitos humanos e da 
democracia, da diversidade cultural, da 
tolerância e da solidariedade, em 
conformidade com a Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia e com 
a CEDH (Convenção Europeia para a 
Proteção dos Direitos do Homem e das 
Liberdades Fundamentais). 
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Or. fr

Alteração 98
Marie-Christine Vergiat

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

Or. fr

Alteração 99
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Facilitar a participação dos 
cidadãos na vida democrática da União 
implica um conjunto de ações comuns da 
União em prol das liberdades 
fundamentais, dos direitos humanos e da 
democracia, da diversidade cultural, da 
tolerância e da solidariedade, em 
conformidade com a Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia e com 
a CEDH (Convenção Europeia para a 
Proteção dos Direitos do Homem e das 
Liberdades Fundamentais). 

Or. fr
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Alteração 100
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

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.

(3) Embora haja um valor essencial em ser 
cidadão da União com direitos 
consagrados, as instituições europeias nem 
sempre salientam de forma eficaz a ligação 
entre a causa de uma vasta gama de 
problemas económicos e sociais e as 
políticas da União. Por conseguinte, é 
necessário proceder a uma análise e 
reavaliação destas políticas, tendo em 
conta tanto os progressos alcançados na 
Europa em matéria de paz e estabilidade 
como os insucessos no que respeita à 
resposta eficaz à crise económica e 
sobretudo social com que se defrontam 
vários Estados-Membros da União.

Or. fr

Alteração 101
Helga Trüpel

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 

(3) Embora haja objetivamente um valor 
acrescentado claro em ser cidadão da 
União com direitos consagrados, a UE nem 
sempre salienta a ligação entre a resolução 
de uma vasta gama de problemas 
económicos e sociais e as políticas da 
União. Ao integrar plenamente os seus 
cidadãos nos processos de elaboração de 
políticas, a União deve reforçar o 
sentimento de pertença, de molde a 
contrabalançar o sentimento de fracasso 
que os cidadãos atribuem à forma como a 
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dos direitos fundamentais nem sempre 
suscitaram nos cidadãos um forte 
sentimento de pertença à União.

União enfrenta a crise e a deterioração 
crescente das disparidades sociais, através 
dos progressos alcançados em matéria de 
paz e estabilidade, defesa dos 
consumidores e do ambiente na Europa, 
bem como em matéria de promoção dos 
direitos fundamentais.

Or. en

Alteração 102
Lorenzo Fontana

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.

(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. 

Or. it

Alteração 103
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Considerando 3



AM\912800PT.doc 7/81 PE496.350v01-00

PT

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.

(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 nem sempre 
suscitaram nos cidadãos um forte 
sentimento de pertença à União.

Or. en

Justificação

O programa visa dar a conhecer aos cidadãos os progressos alcançados. Não se justifica 
enumerá-los neste texto.

Alteração 104
Georgios Papanikolaou

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 

(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 
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dos direitos fundamentais nem sempre 
suscitaram nos cidadãos um forte 
sentimento de pertença à União.

dos direitos fundamentais e das liberdades 
nem sempre suscitaram nos cidadãos um 
forte sentimento de pertença à União.

Or. el

Alteração 105
Chrysoula Paliadeli

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.

(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, 
especialmente quando, em contexto de 
crise, o ideal europeu começa a ser posto 
em causa por uma crescente onda de 
euroceticismo, comprometendo o futuro 
de uma Europa unida.

Or. el

Alteração 106
Marek Henryk Migalski

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(3-A) Convém votar especial atenção à 
ligação entre a história, a sensibilização e 
os conhecimentos dos cidadãos da União 
Europeia, a identidade e a resolução de 
problemas sociais que ainda persistem na 
União Europeia, tais como intolerância, 
xenofobia, discriminação e a falta de 
genuína reconciliação entre nações. 

Or. pl

Alteração 107
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

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 da legislação da UE.

(4) Para aproximar mais a Europa dos 
cidadãos e permitir que estes participem 
plenamente na construção de uma União 
cada vez mais recetiva às suas 
expectativas e preocupações, cumpre 
empreender uma série de ações destinadas 
a todas as pessoas residentes no território 
da União e associá-las a intercâmbios e a 
atividades de cooperação transnacionais. A 
iniciativa de cidadania europeia constitui 
uma oportunidade para participar 
diretamente na génese da legislação da UE.

Or. fr

Alteração 108
Marco Scurria

Proposta de regulamento
Considerando 4
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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 
da legislação da UE.

(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 para permitir aos 
cidadãos participar diretamente na génese 
da legislação da UE.

Or. it

Alteração 109
Isabelle Thomas

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 
da legislação da UE.

(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 locais, 
regionais, nacionais, transnacionais e a 
nível da União. A iniciativa de cidadania 
europeia constitui uma oportunidade única 
para permitir aos cidadãos participar 
diretamente na génese da legislação da UE.

Or. en

Alteração 110
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(4-A) O programa deverá também ter em 
conta, a fim de melhorar a participação 
dos cidadãos europeus nos assuntos da 
UE, a Resolução do Parlamento Europeu, 
de 14 de junho de 2012, sobre as 
consultas públicas e a sua disponibilidade 
em todas as línguas da União Europeia1, 
em cujo n.º 2  a Comissão é instada a 
garantir que o direito de cada cidadão da 
União a dirigir-se às instituições 
europeias em qualquer língua oficial da 
União seja integralmente respeitado e 
aplicado, velando por que todas as 
consultas públicas sejam objeto de um 
tratamento equitativo e por que não se 
verifiquem discriminações linguísticas 
entre as consultas.
__________________
Textos aprovados, 
P7_TA-PROV(2012)0256.

Or. es

Alteração 111
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A Decisão n.º 1904/2006/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 
de dezembro de 2006, que institui para o 
período 2007-2013 o programa «Europa 
para os cidadãos», destinado a promover a 
cidadania europeia ativa, definiu um 
programa de ação que confirmou a 
necessidade de promover um diálogo 
sustentado com as organizações da 
sociedade civil e com os municípios e de 
apoiar a participação ativa dos cidadãos.

(5) A Decisão n.º 1904/2006/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 
de dezembro de 2006, que institui para o 
período 2007-2013 o programa «Europa 
para os cidadãos», destinado a promover a 
cidadania europeia ativa, definiu um 
programa de ação que confirmou a 
necessidade de promover um diálogo 
sustentado com as organizações da 
sociedade civil e com as autoridades 
públicas em todos os níveis territoriais e 
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de apoiar a participação ativa dos cidadãos.

Or. fr

Alteração 112
Chrysoula Paliadeli

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A Decisão n.º 1904/2006/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 
de dezembro de 2006, que institui para o 
período 2007-2013 o programa «Europa 
para os cidadãos», destinado a promover a 
cidadania europeia ativa, definiu um 
programa de ação que confirmou a 
necessidade de promover um diálogo 
sustentado com as organizações da 
sociedade civil e com os municípios e de 
apoiar a participação ativa dos cidadãos.

(5) A Decisão n.º 1904/2006/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 
de dezembro de 2006, que institui para o 
período 2007-2013 o programa «Europa 
para os cidadãos», destinado a promover a 
cidadania europeia ativa, definiu um 
programa de ação que confirmou a 
necessidade de promover um diálogo 
sustentado com as organizações da 
sociedade civil e com os municípios e de 
apoiar a participação ativa dos cidadãos, 
em particular dos jovens.

Or. el

Alteração 113
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

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 

(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 reforçar os 
meios de ação das organizações, melhorar 
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organizações e, por outro, aumentar o 
interesse dos indivíduos pelos assuntos 
relacionados com a União.

a divulgação e aumentar o interesse dos 
cidadãos pelos assuntos relacionados com 
a União.

Or. fr

Alteração 114
Chrysoula Paliadeli

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) No que diz respeito aos temas dos 
projetos, à sua incorporação no contexto 
local e regional e à composição das partes 
interessadas, devem ser criadas importantes 
sinergias com outros programas da União, 
designadamente nas áreas do emprego, dos 
assuntos sociais, da educação, da juventude 
e da cultura, da justiça, da igualdade entre 
homens e mulheres e da não discriminação, 
bem como da política regional.

(7) No que diz respeito aos temas dos 
projetos, à sua incorporação no contexto 
local e regional e à composição das partes 
interessadas, devem ser criadas importantes 
sinergias com outros programas da União, 
designadamente nas áreas do emprego, dos 
assuntos sociais, da educação, da 
juventude, do setor do voluntariado e da 
cultura, da justiça, da igualdade entre 
homens e mulheres e da não discriminação, 
bem como da política regional.

Or. el

Alteração 115
Georgios Papanikolaou

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) No que diz respeito aos temas dos 
projetos, à sua incorporação no contexto 
local e regional e à composição das partes 
interessadas, devem ser criadas importantes 
sinergias com outros programas da União, 
designadamente nas áreas do emprego, dos 
assuntos sociais, da educação, da juventude 
e da cultura, da justiça, da igualdade entre 

(7) No que diz respeito aos temas dos 
projetos, à sua incorporação no contexto 
local e regional e à composição das partes 
interessadas, devem ser criadas importantes 
sinergias com outros programas da União, 
designadamente nas áreas do emprego, dos 
assuntos sociais, da educação, da juventude 
e da cultura, do desporto, da justiça, da 
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homens e mulheres e da não discriminação, 
bem como da política regional.

igualdade entre homens e mulheres e da 
não discriminação, bem como da política 
regional.

Or. el

Alteração 116
Mitro Repo

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) No que diz respeito aos temas dos 
projetos, à sua incorporação no contexto 
local e regional e à composição das partes 
interessadas, devem ser criadas importantes 
sinergias com outros programas da União, 
designadamente nas áreas do emprego, dos 
assuntos sociais, da educação, da juventude 
e da cultura, da justiça, da igualdade entre 
homens e mulheres e da não discriminação, 
bem como da política regional.

(7) No que diz respeito aos temas dos 
projetos, à sua incorporação no contexto 
local e regional e à composição das partes 
interessadas, devem ser criadas importantes 
sinergias com outros programas da União, 
designadamente nas áreas do emprego, dos 
assuntos sociais, da educação, da juventude 
e da cultura, do desporto, da justiça, da 
igualdade entre homens e mulheres e da 
não-discriminação, bem como da política 
regional.

Or. fi

Alteração 117
Helga Trüpel

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 

(8) O novo programa deve abranger uma 
vasta gama de ações incluindo, 
nomeadamente, encontros de cidadãos, 
estabelecimento de redes e projetos 
conjuntos multilaterais, contactos e 
debates sobre questões de cidadania, 
eventos a nível da União, iniciativas de 
reflexão sobre os momentos decisivos da 
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instituições da União e o seu 
funcionamento, e debates sobre questões 
de política europeia, com vista a estimular 
todos os aspetos da vida pública.

história europeia, iniciativas destinadas a 
reforçar a sensibilização para as 
instituições da União e o seu 
funcionamento, e debates sobre questões 
de política europeia ou questões 
identificadas pelos cidadãos, com vista a 
estimular todos os aspetos da vida pública.

Or. en

Alteração 118
Georgios Papanikolaou

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 e de reforço da sensibilização 
sobre os momentos decisivos da história 
europeia, iniciativas destinadas a reforçar a 
sensibilização para as instituições da 
União, as suas responsabilidades e o seu 
funcionamento, e debates sobre questões 
de política europeia, com vista a estimular 
todos os aspetos da vida pública.

Or. el

Alteração 119
Lorenzo Fontana

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O novo programa deve abranger uma 
vasta gama de ações e incluir, entre outras 

(8) O novo programa deve abranger uma 
vasta gama de ações e incluir, entre outras 
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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.

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 e de estímulo ao debate 
crítico e construtivo sobre o futuro da UE, 
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.

Or. it

Alteração 120
Marek Henryk Migalski

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 votadas a não 
deixar cair no esquecimentos os regimes 
totalitários, 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".

Or. pl

Alteração 121
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Considerando 8
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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, mormente no que respeita 
aos jovens, e debates sobre questões de 
política europeia, com vista a estimular 
todos os aspetos da vida pública.

Or. fr

Alteração 122
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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, mormente visitas às 
instituições europeias, e debates sobre 
questões de política europeia, com vista a 
estimular todos os aspetos da vida pública.

Or. es



PE496.350v01-00 18/81 AM\912800PT.doc

PT

Alteração 123
Chrysoula Paliadeli

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 e sobre o futuro da 
Europa, iniciativas destinadas a reforçar a 
sensibilização para as instituições da União 
e o seu funcionamento, como, por 
exemplo, a Casa da História Europeia, 
traçando o progresso da Europa e da 
unificação europeia ao longo do século 
XX, e as instituições europeias 
responsáveis pela resolução de problemas 
devido à incapacidade das autoridades em 
implementar corretamente a legislação da 
UE, e debates sobre questões de política 
europeia, com vista a estimular todos os 
aspetos da vida pública.

Or. el

Alteração 124
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

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 

(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 
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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.

reforçar a sensibilização para as 
instituições da União e o seu 
funcionamento, e debates sobre questões 
de política europeia ou que possam ter um 
interesse transnacional, do ponto de vista 
de vários cidadãos europeus, com vista a 
estimular todos os aspetos da vida pública.

Or. fr

Alteração 125
Mitro Repo

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) A Resolução do Parlamento 
Europeu, de 2 de abril de 2009, sobre a 
consciência europeia e o totalitarismo, e 
as conclusões do Conselho, de 9-
10 de junho de 2011, sobre a memória dos 
crimes cometidos pelos regimes 
totalitários na Europa, frisaram a 
importância de manter viva a memória do 
passado enquanto meio de o superar e de 
construir o futuro, e destacaram a 
importância do papel da União Europeia 
para facilitar, partilhar e promover a 
memória coletiva desses crimes. Por 
conseguinte, há que ter também em conta 
a importância e desenvolvimento dos 
aspetos históricos, culturais e 
interculturais, dos laços entre memória e 
identidade europeia, bem como dos 
valores que unem os Estados-Membros da 
União.

Or. fi

Alteração 126
Mitro Repo
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Proposta de regulamento
Considerando 8-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-B) É simultaneamente desejável e 
necessário que os recursos financeiros 
sejam repartidos pelas duas vertentes do 
programa, de modo que o tratamento das 
heranças comuns aos europeus e a 
partilha de memórias coletivas, tanto do 
sofrimento como do sucesso, possa 
contribuir para a génese de uma cultura 
cívica europeia, juntamente com as ações 
diretas tomadas no âmbito do programa 
para incentivar a participação cívica.

Or. fi

Alteração 127
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Os sucessivos alargamentos da 
União e os antigos e novos fluxos 
migratórios, juntamente com uma 
mobilidade acrescida e com a 
multiplicação dos intercâmbios entre os 
indivíduos, transformaram a União num 
território caracterizado por uma grande 
diversidade cultural e linguística. O 
exercício da cidadania assenta na 
compreensão mútua, que constitui um 
elemento principal no reforço da 
democracia e da coesão social, bem como 
da luta contra o racismo, a xenofobia e a 
intolerância. Cumpre, assim, incentivar 
ações que visem facilitar e reforçar o 
diálogo intercultural e o respeito da 
diversidade cultural e linguística, em 
conformidade com a Convenção da 
UNESCO de 2005, sobre a Proteção e a 
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Promoção da Diversidade das Expressões 
Culturais.

Or. fr

Alteração 128
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta de regulamento
Considerando 8-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-B) O papel da educação, 
designadamente não formal e informal, é 
fundamental tanto para o ensino como 
para o exercício da cidadania, na medida 
em que favorece a emancipação dos 
indivíduos, promove a solidariedade e a 
compreensão mútua e reforça a coesão 
social. Cumpre, por conseguinte, 
desenvolver o conhecimento das 
instituições europeias desde a mais tenra 
idade, bem como fomentar o 
reconhecimento da participação 
voluntária, valorizar as competências e 
aptidões adquiridas neste âmbito e 
eliminar os obstáculos existentes a nível 
transfronteiriço Além disso, o 
reconhecimento do estatuto de associação 
europeia deverá facilitar a elaboração de 
projetos transfronteiriços.

Or. fr

Alteração 129
Helga Trüpel, François Alfonsi

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A dimensão horizontal do programa (9) A dimensão horizontal do programa
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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.

deve assegurar a valorização e a 
transferibilidade de todas as ações, de 
todos os debates e projetos dos cidadãos 
que tenham uma relação clara com a 
agenda política europeia, intensifiquem a 
participação dos cidadãos no processo de 
decisão da União e promovam uma 
cultura de participação cívica. Além disso, 
é extremamente importante incentivar 
ações que visem reforçar o diálogo 
intercultural e respeitar a diversidade 
cultural e linguística, tal como consta da 
Convenção da UNESCO, de 2005, sobre a 
Proteção e a Promoção da Diversidade 
das Expressões Culturais.

Or. en

Alteração 130
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

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. Para o efeito, as atividades 
lançadas devem ser comunicadas de forma 
adequada e em todas as línguas da União.

Or. fr

Alteração 131
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Considerando 10
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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.

Suprimido

Or. en

Justificação

As subvenções de funcionamento ou de ação devem ser concedidas com base na qualidade do 
pedido e não em indicadores geográficos.

Alteração 132
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

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 equilibrada dos cidadãos e das 
organizações da sociedade civil de todos os 
Estados-Membros em projetos e atividades 
transnacionais, respeitando o caráter 
multilíngue da UE.

Or. fr

Alteração 133
Piotr Borys

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Há que prestar especial atenção à 
integração equilibrada dos cidadãos e das 

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

organizações da sociedade civil de todos os 
Estados-Membros em projetos e atividades 
transnacionais, tendo em conta o caráter 
multilíngue e a diversidade cultural da 
UE.

Or. en

Alteração 134
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Cumpre valorizar e incentivar a 
participação de pessoas singulares de um 
país ou território ultramarino (PTU) que 
possuem a cidadania europeia, bem como 
das instituições públicas e/ou privadas 
competentes de um PTU, a fim de 
reforçar os laços com a União e de 
assegurar uma melhor difusão dos seus 
valores nesses territórios, que constituem 
uma ponte entre a União e o mundo.

Or. fr

Justificação

Os nacionais dos PTU, enquanto cidadãos europeus, devem poder participar neste programa.
A nova decisão relativa à associação de países e territórios ultramarinos prevê que os PTU 
possam participar no conjunto de programas europeus.

Alteração 135
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Os países em vias de adesão, os países (11) Os países em vias de adesão, os países 
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candidatos e os potenciais candidatos que 
beneficiam de uma estratégia de pré-
adesão, por um lado, e os países da EFTA 
que são partes no Acordo sobre o EEE, por 
outro, são reconhecidos como potenciais 
participantes nos programas da UE, nos 
termos dos acordos com eles celebrados.

candidatos e os potenciais candidatos que 
beneficiam de uma estratégia de pré-
adesão, os países da EFTA que são partes 
no Acordo sobre o EEE e os países 
empenhados no quadro da Política 
Europeia de Vizinhança, são reconhecidos 
como potenciais participantes nos 
programas da UE, nos termos dos acordos 
com eles celebrados.

Or. fr

Alteração 136
Mitro Repo

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) 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. fi

Alteração 137
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) 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 

Suprimido
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objetivos gerais do presente regulamento.

Or. fr

Alteração 138
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) O programa deverá ser objeto de 
acompanhamento periódico e de avaliação 
independente, em regime de cooperação 
entre a Comissão e os Estados-Membros, 
de forma a permitir os ajustamentos 
necessários à correta execução das 
medidas.

(14) O programa deverá ser objeto de 
acompanhamento periódico e de avaliação 
independente, em regime de cooperação 
entre a Comissão e os Estados-Membros, 
de forma a permitir os ajustamentos 
necessários à correta execução das medidas
e a associar os representantes de todas as 
partes interessadas.

Or. fr

Alteração 139
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Os interesses financeiros da União 
Europeia devem ser protegidos através de 
medidas proporcionadas aplicadas ao longo 
do ciclo de despesa, nomeadamente por 
meio da prevenção, deteção e investigação 
de irregularidades, da recuperação de 
fundos perdidos, pagos indevidamente ou 
utilizados incorretamente e, se for caso 
disso, da aplicação de sanções.

(15) Os interesses financeiros da União 
Europeia devem ser protegidos através de 
medidas proporcionadas aplicadas ao longo 
do ciclo de despesa, tal como previsto no 
Regulamento Financeiro aplicável ao 
orçamento anual da União.

Or. en
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Justificação

Todas as medidas constam do novo Regulamento Financeiro. A presente alteração constitui 
uma atualização à luz do novo RF e reduz a dimensão da frase.

Alteração 140
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

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) Deve ser dada especial atenção aos 
projetos de pequenas ou médias 
dimensões, mesmo que sejam projetos de 
reduzida envergadura, designadamente 
nos Estados-Membros onde as atividades 
da sociedade civil ou a participação cívica 
e política sejam reduzidas. Os principais 
critérios de seleção do programa devem 
basear-se na dimensão transnacional e na 
participação dos cidadãos. 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.

Or. fr

Alteração 141
Helga Trüpel

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 

(16) Será dada especial atenção às 
subvenções para projetos de grande 
impacto, nomeadamente aqueles que estão 
diretamente relacionados com as políticas 
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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.

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 
forma a permitir também a inclusão de 
projetos de reduzida dimensão e de grupos 
difíceis de atingir, designadamente 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, o 
cofinanciamento, o pré-financiamento de 
projetos, a redução dos limiares e dos 
volumes do cofinanciamento, processos de 
candidatura de projetos em duas fases e 
prazos mais dilatados, sempre que 
adequado.

Or. en

Alteração 142
Mitro Repo

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 preferência às subvenções 
para projetos que, independentemente da 
sua dimensão, tenham um grande impacto 
ou demonstrem ter um grande potencial,
nomeadamente aqueles que estão 
relacionados com as políticas da União ou 
com questões de grande importância para 
os cidadãos, com vista à participação 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 através 
do recurso a uma combinação de 
montantes fixos, financiamentos a taxas 
fixas e aplicação de tabelas de custos 
unitários, de modo a ter mais em conta os 
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custos reais dos projetos, em especial os 
custos específicos decorrentes da respetiva 
localização geográfica.

Or. fi

Alteração 143
Isabelle Thomas

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 preferência às subvenções 
para projetos que, independentemente da 
sua dimensão, tenham um grande impacto 
ou demonstrem ter um grande potencial,
nomeadamente aqueles que estão 
relacionados com as políticas da União ou 
com questões identificadas por cidadãos 
como revestindo um grande interesse, 
com vista à participação 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 através do recurso a 
montantes fixos, financiamentos a taxas 
fixas e aplicação de tabelas de custos 
unitários, em conformidade com o previsto 
no Regulamento Financeiro aplicável ao 
orçamento anual da União, no caso das 
subvenções de valor reduzido. Os 
beneficiários das subvenções de 
funcionamento terão a possibilidade de 
escolher entre financiamentos fixos ou 
baseados num orçamento.

Or. en

Justificação

Todas as simplificações relativas aos montantes fixos, etc., constam do novo Regulamento 
Financeiro. O novo programa deve manter a possibilidade de escolher entre financiamentos 
fixos ou baseados num orçamento, por forma a evitar que seja periclitada a base financeira 
de muitas OSC. As queixas por parte da EACEA relativas ao volume de trabalho acarretado 
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pelas subvenções de funcionamento baseadas em orçamentos não devem constituir uma base 
para que o financiamento passe a ser feito mediante montantes fixos.

Alteração 144
Chrysoula Paliadeli

Proposta de regulamento
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) Para garantir uma participação 
máxima no programa "Europa para os 
Cidadãos", a Comissão deve publicar 
convites explícitos, com procedimentos 
claros e transparentes, que facilitem as 
candidaturas diretas dos cidadãos. 

Or. el

Alteração 145
Helga Trüpel

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

Texto da Comissão Alteração

– reforçar a memória e melhorar a 
capacidade de participação cívica a nível
da União.

– reforçar  o contributo para a 
compreensão da União por parte dos 
cidadãos, bem como o respetivo 
contributo comunitário, incluindo a 
transmissão de memória e a criação de 
um sentimento de uma história comum.

Or. en

Alteração 146
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – travessão 1
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Texto da Comissão Alteração

– reforçar a memória e melhorar a 
capacidade de participação cívica a nível 
da União.

– promover a cidadania europeia e 
melhorar as condições da participação 
cívica a nível da União, bem como uma 
melhor compreensão das políticas da 
União e da sua vida política.

Or. en

Alteração 147
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

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

Texto da Comissão Alteração

– reforçar a memória e melhorar a 
capacidade de participação cívica a nível 
da União.

– reforçar a participação dos cidadãos na 
vida democrática da União;

Or. fr

Alteração 148
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

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

Texto da Comissão Alteração

– reforçar a memória e melhorar a 
capacidade de participação cívica a nível 
da União.

– reforçar a memória, promover uma 
Europa unida na diversidade cultural, e 
melhorar a capacidade de participação 
cívica a nível da União.

Or. fr

Alteração 149
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky



PE496.350v01-00 32/81 AM\912800PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – travessão 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– favorecer os intercâmbios, o diálogo 
intercultural e a compreensão mútua 
entre os cidadãos;

Or. fr

Alteração 150
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – travessão 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

– divulgar mais eficazmente a história da
União e as suas instituições.

Or. fr

Alteração 151
Mitro Repo

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 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. Reforçar a sensibilização para a
memória, para a história, os valores 
comuns e a identidade, bem como o 
objetivo da União de promover a paz, os 
seus valores, a sua diversidade cultural e 
linguística e o bem-estar dos seus 
cidadãos, estimulando o debate, a reflexão, 
o estabelecimento de redes e associando os 
membros de comunidades locais de toda a 
Europa para partilhar e trocar 
experiências e aprender com os 
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ensinamentos da História;

Or. fi

Alteração 152
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 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. Reforçar a sensibilização em matéria de 
memória, de história e valores comuns e 
dos objetivos da União no sentido de 
promover a paz, os seus valores, a sua 
diversidade cultural e linguística e o 
bem-estar dos seus povos, estimulando as 
ações, a reflexão, o desenvolvimento de 
redes e congregando os membros de 
comunidades locais de toda a Europa 
para partilhar e trocar experiências e 
aprender com os ensinamentos da 
história.

Or. en

Justificação

O termo "debate" limita o âmbito de forma desnecessária.

Alteração 153
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 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. Melhorar o conhecimento da história 
europeia e das instituições da União, 
estimulando o debate, a reflexão e o 
estabelecimento de redes.
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Or. fr

Alteração 154
Piotr Borys

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 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. Reforçar a sensibilização em matéria de 
memória e da história, do património 
cultural, da identidade e dos objetivos da 
União, estimulando o debate, a reflexão e o 
estabelecimento de redes.

Or. en

Alteração 155
Georgios Papanikolaou

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 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. Reforçar a sensibilização em matéria de 
memória e da história, da cultura, da 
identidade e dos objetivos da União, 
estimulando o debate, a reflexão e o 
estabelecimento de redes.

Or. el

Alteração 156
Lorenzo Fontana

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1
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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. Reforçar a sensibilização em matéria de 
memória, da história, da identidade local e 
regional e dos objetivos da União, 
estimulando o debate, a reflexão e o 
estabelecimento de redes.

Or. it

Alteração 157
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 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. Reforçar a sensibilização em matéria de 
memória e da história, da identidade e dos 
objetivos da União, ensinar a cidadania 
europeia, estimulando o debate, a reflexão 
e o estabelecimento de redes.

Or. fr

Alteração 158
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 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. 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,
para facilitar a aproximação entre 
cidadãos e associações de toda a Europa.

Or. es
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Alteração 159
Mitro Repo

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. fi

Alteração 160
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Reforçar a compreensão mútua, 
nomeadamente através do respeito da 
diversidade cultural e linguística e da 
promoção do diálogo intercultural entre 
todos quantos residem no território da 
União.

Or. fr

Alteração 161
Helga Trüpel

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Encorajar a participação democrática e 2. Encorajar e ampliar a participação dos 
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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.

cidadãos no processo de decisão da União 
e promover uma cultura de participação 
cívica, nomeadamente o desenvolvimento 
de novos processos e instrumentos 
democráticos.

Or. en

Alteração 162
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – parágrafo 1

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 a participação democrática e 
cívica dos cidadãos de forma direta ou 
através das organizações da sociedade 
civil que os representam, melhorando a 
compreensão e a participação destes no 
que se refere ao processo de elaboração 
das políticas da União, favorecendo o 
desenvolvimento do voluntariado e o 
reconhecimento das ações realizadas 
pelas organizações da sociedade civil.

Or. fr

Alteração 163
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – parágrafo 1

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 

2. Favorecer a aproximação dos cidadãos 
e o diálogo intercultural, bem como 
encorajar a participação democrática e 
cívica dos cidadãos a nível da União, 
melhorando a compreensão destes sobre o 
processo de elaboração das políticas da 
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União. União e promovendo oportunidades de 
empenho social e voluntariado a nível da 
União.

Or. fr

Alteração 164
Mitro Repo

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. fi

Alteração 165
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Reforçar a colaboração entre as 
instituições nacionais competentes pela 
cultura e a memória histórica.

Or. pl

Alteração 166
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta de regulamento
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Artigo 3 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Memória e cidadania europeia (a) História europeia e diálogo 
intercultural

Or. fr

Alteração 167
Helga Trüpel, François Alfonsi

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) «Memória e cidadania europeia» (a) Memória e criação de um sentimento 
de história e pertença comum, promoção 
da paz, dos valores comuns e do bem-estar 
dos seus povos, bem como do respeito da 
sua diversidade cultural e linguística, 
estimulando o debate, a reflexão, o 
estabelecimento de redes, os projetos 
societais, com vista a congregar os 
membros de comunidades locais de toda a 
Europa para partilhar e trocar 
experiências.

Or. en

Alteração 168
Helga Trüpel

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) «Compromisso democrático e 
participação cívica».

(b) Promoção da cidadania europeia 
através da participação dos cidadãos no 
processo decisório da União, 
nomeadamente do desenvolvimento de 
novos processos e instrumentos 
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democráticos.

Or. en

Alteração 169
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Compromisso democrático e 
participação cívica

(b) Cidadania europeia, compromisso 
democrático e participação cívica

Or. fr

Alteração 170
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Compromisso democrático e
participação cívica.

(b) «Fomento do compromisso 
democrático, da participação cívica e do 
sentimento de pertença à União».

Or. es

Alteração 171
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Compromisso democrático e 
participação cívica

(b) Compromisso democrático, diálogo 
intercultural e participação cívica



AM\912800PT.doc 41/81 PE496.350v01-00

PT

Or. fr

Alteração 172
Mitro Repo

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A fim de atingir os seus objetivos, o 
programa deve financiar, designadamente, 
os seguintes tipos de ações, executadas a 
nível transnacional ou com uma dimensão 
europeia clara:

2. A fim de atingir os seus objetivos, o 
programa deve financiar, designadamente, 
os seguintes tipos de ações, executadas a 
nível transnacional ou com uma dimensão 
europeia:

Or. fi

Alteração 173
Marie-Christine Vergiat

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

Texto da Comissão Alteração

– Reuniões de cidadãos, geminação de 
cidades

– Geminação de cidades

Or. fr

Alteração 174
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – travessão 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Projetos cívicos de cooperação sobre o 
tema da cidadania
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Or. fr

Alteração 175
Hans-Peter Martin

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 de particulares e 
organizações sem fins lucrativos

Or. de

Alteração 176
Georgios Papanikolaou

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 e de plataformas de 
cooperação da sociedade civil

Or. el

Alteração 177
Chrysoula Paliadeli

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

Texto da Comissão Alteração

– Medidas, ao nível estatal, para melhorar 
a cooperação entre as autoridades locais, 
regionais e nacionais, da sociedade civil e 
dos meios de comunicação na 
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sensibilização para o impacto das políticas 
europeias nas políticas nacionais e locais 

Or. el

Alteração 178
Hans-Peter Martin

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

Texto da Comissão Alteração

– Apoio a organizações de interesse 
europeu geral

Suprimido

Or. de

Alteração 179
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

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

Texto da Comissão Alteração

– Apoio a organizações de interesse 
europeu geral

– Apoio, designadamente estrutural, a 
organizações que desenvolvam atividades 
transnacionais

Or. fr

Alteração 180
Isabelle Thomas

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

Texto da Comissão Alteração

– Apoio a organizações de interesse 
europeu geral 

– Apoio a organizações de interesse 
europeu geral, conforme definido no 
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artigo ... das regras de execução do 
Regulamento n.º XX/2012 [Regulamento 
Financeiro], tais como o Movimento 
Europeu Internacional, a rede de Casas 
da Europa (EUNET), a Associação Jean 
Monnet e o Centro Europeu Robert 
Schuman

Or. en

Justificação

As referidas organizações constituem organizações da sociedade civil que têm por único 
objetivo promover o conceito de integração europeia, ou que estão relacionadas com os 
locais de memória das personalidades fundadoras da União Europeia. O seu desempenho, 
bem como o dos membros da respetiva rede, abrange, por si só, todos os objetivos do 
programa.

Alteração 181
Doris Pack

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

Texto da Comissão Alteração

– Apoio a organizações de interesse 
europeu geral

– Apoio estrutural a organizações, como 
sejam:

Or. en

Alteração 182
Doris Pack

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – travessão 3 – subtravessão  1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

– As redes europeias que perseguem um 
fim de interesse europeu:

Or. en
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Alteração 183
Doris Pack

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – travessão 3 – subtravessão 1 (novo) – marca 3 (nova)

Texto da Comissão Alteração

• Movimento Europeu Internacional 

Or. en

Alteração 184
Doris Pack

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – travessão 3 – subtravessão 1 (novo) – marca 1-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

• Rede das Casas da Europa (EUNET)

Or. en

Alteração 185
Doris Pack

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – travessão 3 – subtravessão 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Os centros de educação europeia que 
perseguem um fim de interesse europeu:

Or. en

Alteração 186
Doris Pack
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – travessão 3 – subtravessão 1-A (novo) – marca 1 (nova)

Texto da Comissão Alteração

• Associação Jean Monnet 

Or. en

Alteração 187
Doris Pack

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – travessão 3 – subtravessão 1-A (novo) – marca 1-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

• Centro Europeu Robert Schuman

Or. en

Alteração 188
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

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 e estudos sobre a História e a 
integração europeia

Or. fr

Alteração 189
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – travessão 6
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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 europeia e 
da integração europeia, designadamente
com o intuito de manter viva a memória 
dos crimes cometidos pelos regimes 
totalitários, como o nazismo e o 
estalinismo, bem como dos cometidos 
através do colonialismo, mas também com 
vista a promover a reflexão e ações que 
estimulem a compreensão recíproca, o 
respeito e a paz

Or. en

Alteração 190
Emilio Menéndez del Valle, Juan Fernando López Aguilar, Carmen Romero López, 
Raimon Obiols, Luis Yáñez-Barnuevo García, Iratxe García Pérez

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 europeia, 
com o intuito específico de manter viva a 
memória dos crimes cometidos pelo 
nazismo e o estalinismo e por todas as 
ditaduras que assolaram a Europa;

Or. es

Alteração 191
Marek Henryk Migalski

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

Texto da Comissão Alteração

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

momentos decisivos da História europeia, 
com o intuito específico de manter viva a 
memória dos crimes cometidos pelo 
nazismo e o comunismo, nomeadamente o 
estalinismo

Or. pl

Alteração 192
Marco Scurria

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 europeia, 
com o intuito específico de manter viva a 
memória dos crimes cometidos, em igual 
medida, pelo nazismo e pelo estalinismo

Or. it

Alteração 193
Chrysoula Paliadeli

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 europeia, 
com o intuito específico de manter viva a 
memória dos crimes cometidos pelo 
nazismo e o estalinismo com o objetivo 
último de preservar a coexistência 
pacífica na Europa

Or. el
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Alteração 194
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – travessão 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Comemorações, debates e valorização 
dos principais locais e arquivos que 
permitam uma sensibilização para a 
história colonial, para as guerras 
religiosas, para os confrontos entre 
Estados europeus e para as consequências 
do nazismo, cujo caráter particular, 
devido à sua vontade de exterminar, não 
deve ser banalizado de forma alguma, do 
estalinismo e dos regimes totalitários, 
designadamente fascistas e militares

Or. fr

Alteração 195
Chrysoula Paliadeli

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – travessão 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Iniciativas para a participação dos 
idosos na manutenção da memória viva 
dos acontecimentos marcantes da história 
da Europa 

Or. el

Alteração 196
Marek Henryk Migalski

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

– Comemoração de efemérides e 
promoção do conhecimento das mesmas,

Or. pl

Alteração 197
Marek Henryk Migalski

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

Texto da Comissão Alteração

- Apoio a organizações que promovam a 
divulgação da verdade histórica,

Or. pl

Alteração 198
Chrysoula Paliadeli

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

Texto da Comissão Alteração

– Reflexões relativas às dúvidas 
crescentes sobre as ideias europeias, 
particularmente entre os jovens, e sobre a 
forma de conter a onda de euroceticismo

Or. el

Alteração 199
Hans-Peter Martin
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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 tornar compreensível a 
estrutura da UE e o funcionamento das 
suas instituições a um maior número de 
cidadãos

Or. de

Alteração 200
Iosif Matula

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 
para as instituições da UE e respetivo 
funcionamento, ações que visem elevar o 
nível de conhecimento dos direitos e das 
obrigações inerentes à cidadania europeia, 
bem como dos direitos humanos em geral

Or. ro

Alteração 201
Chrysoula Paliadeli

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – travessão 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Iniciativas de sensibilização para 
combater a discriminação e a xenofobia

Or. el

Alteração 202
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – travessão 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Programas educativos desenvolvidos 
nos estabelecimentos de ensino, a todos os 
níveis e desde a mais tenra idade

Or. fr

Alteração 203
Iosif Matula

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

Texto da Comissão Alteração

– Ações que explorem e valorizem os 
resultados das iniciativas apoiadas

– Medidas que visem conferir mais 
visibilidade pública e melhor divulgação 
ao programa, bem como ações que 
explorem e valorizem os resultados das 
iniciativas apoiadas

Or. ro

Alteração 204
Chrysoula Paliadeli

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

Texto da Comissão Alteração

– Ações que explorem e valorizem os 
resultados das iniciativas apoiadas

– Ações que explorem e valorizem os 
resultados das iniciativas apoiadas e 
destaquem as boas práticas de várias 
entidades e organismos

Or. el
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Alteração 205
Marco Scurria

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

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

Or. it

Alteração 206
Chrysoula Paliadeli

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – travessão 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Protagonismo das medidas e dos órgãos 
de resolução de problemas, como o 
SOLVIT, a Comissão das Petições do PE 
e o Provedor de Justiça Europeu

Or. el

Alteração 207
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – travessão 11

Texto da Comissão Alteração

– Apoio às estruturas de 
informação/aconselhamento do programa 
nos Estados-Membros

– Apoio às estruturas de 
informação/aconselhamento, aos centros 
de recursos do programa nos 
Estados-Membros

Or. fr
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Alteração 208
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – travessão 11

Texto da Comissão Alteração

– Apoio às estruturas de 
informação/aconselhamento do programa 
nos Estados-Membros

– Apoio às estruturas de 
informação/aconselhamento do programa 
nos Estados-Membros tanto a nível 
nacional e regional como local.

Or. es

Alteração 209
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – travessão 11

Texto da Comissão Alteração

– Apoio às estruturas de 
informação/aconselhamento do programa 
nos Estados-Membros

– Apoio às estruturas de 
informação/aconselhamento do programa 
nos Estados-Membros, cujos resultados 
devem ser acompanhados com particular 
atenção antes de os renovar ou tornar 
perenes

Or. fr

Alteração 210
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – travessão 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Colaboração entre instituições culturais 
em matéria de intercâmbio de mostras 
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históricas.

Or. pl

Alteração 211
Mitro Repo

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – travessão 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Seminários

Or. fi

Alteração 212
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Estados-Membros; (a) Estados-Membros e respetivos países e 
territórios ultramarinos enumerados no 
Anexo II do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia;

Or. fr

Justificação

Os nacionais dos PTU, enquanto cidadãos europeus, devem poder participar neste programa.
A nova decisão relativa à associação de países e territórios ultramarinos prevê que os PTU 
possam participar no conjunto de programas europeus.

Alteração 213
Georgios Papanikolaou

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) países em vias de adesão, países 
candidatos e países potencialmente 
candidatos, em conformidade com os 
princípios gerais e com os termos e 
condições gerais aplicáveis à participação 
destes países em programas da União, 
estabelecidos nos respetivos acordos-
quadro, decisões do Conselho de 
Associação e acordos similares;

b) países em vias de adesão, países 
candidatos e países potencialmente 
candidatos, em conformidade com os 
princípios gerais e com os termos e 
condições gerais aplicáveis à participação 
destes países em programas da União, 
estabelecidos nos respetivos acordos-
quadro, decisões do Conselho de 
Associação e acordos similares; os projetos 
ou programas que beneficiem de 
financiamento têm de obedecer e estar em 
conformidade com os princípios e os 
valores da UE, nomeadamente as relações 
de boa vizinhança, de cooperação, de 
reconciliação e de respeito mútuo entre as 
nações;

Or. el

Alteração 214
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) os países participantes na Política 
Europeia de Vizinhança.

Or. fr

Alteração 215
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1
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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 cidadania e
a integração europeia, o diálogo 
intercultural e a compreensão mútua 
entre os cidadãos, nomeadamente 
autoridades e organizações locais, 
organizações de investigação sobre as 
políticas públicas e organizações da 
sociedade civil locais e regionais, 
nomeadamente instituições culturais,
associações de juventude, 
estabelecimentos de ensino, centros de 
investigação e grupos de cidadãos.

Or. fr

Alteração 216
Marek Henryk Migalski

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1

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 ou que cultivem a história dos 
Estados-Membros e a sua influência na 
identidade dos cidadãos da União 
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.

Or. pl
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Alteração 217
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1

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 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 
voluntários e de sobreviventes), 
estabelecimentos de ensino e centros de 
investigação.

Or. es

Alteração 218
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1

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 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, instituições 
culturais e institutos históricos.

Or. pl
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Alteração 219
Marco Scurria

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1

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 e 
organizações locais, organizações de 
investigação sobre as políticas públicas 
europeias (grupos de reflexão), grupos de 
cidadãos, ONG e outras organizações da 
sociedade civil (tais como associações de 
sobreviventes), estabelecimentos de ensino 
e centros de investigação. A Comissão 
assegura a simplificação dos 
procedimentos administrativos, de molde 
a facilitar o acesso ao programa.

Or. it

Alteração 220
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão zela pela participação no 
comité de um vasto leque de 
representantes da sociedade civil, 
designadamente das associações de 
juventude e dos movimentos de educação 
popular, bem como de representantes das 
autoridades públicas locais.

Or. fr

Alteração 221
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela
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Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão mantém um diálogo regular 
com os beneficiários do programa, bem 
como com as partes interessadas e os 
peritos pertinentes.

A Comissão mantém um diálogo regular 
com os beneficiários do programa, bem 
como com os parceiros e os peritos 
pertinentes.

Or. fr

Alteração 222
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 11 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão zela pela coerência e 
complementaridade entre o presente 
programa e instrumentos em outros 
domínios de ação da União, em especial a 
educação, a formação profissional, a 
cultura, o desporto, os direitos e as 
liberdades fundamentais, a inclusão social, 
a igualdade entre homens e mulheres, a 
luta contra a discriminação, a investigação 
e a inovação, a política de alargamento e a 
ação externa da União.

A Comissão zela pela coerência e 
complementaridade entre o presente 
programa e instrumentos em outros 
domínios de ação da União, em especial a 
educação, a formação profissional, a 
cultura, o desporto, os direitos e as 
liberdades fundamentais, a inclusão social, 
a igualdade entre homens e mulheres, a 
luta contra a discriminação, a investigação 
e a inovação, a política de alargamento, a 
política de vizinhança, mormente na sua 
vertente transfronteiras, e a ação externa 
da União.

Or. fr

Alteração 223
Hannu Takkula

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. O enquadramento financeiro para a 
execução do programa é de 229 milhões de 
euros.

1. O enquadramento financeiro para a 
execução do programa é, no mínimo, de 
229 milhões de euros.

Or. en

Alteração 224
Mitro Repo

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. fi

Alteração 225
Marie-Christine Vergiat

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. fr
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Alteração 226
Marco Scurria

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O Organismo Europeu de Luta Antifraude 
(OLAF) pode efetuar inspeções e 
verificações no local em relação aos 
operadores económicos abrangidos direta 
ou indiretamente por tais financiamentos, 
em conformidade com os procedimentos 
estabelecidos no Regulamento (Euratom, 
CE) n.º 2185/96, a fim de verificar a 
existência de fraudes, atos de corrupção ou 
quaisquer outras atividades ilegais que 
prejudiquem os interesses financeiros da 
União e estejam ligados a uma convenção 
ou decisão de subvenção ou a um contrato 
relativo a um financiamento concedido 
pela União.

O Organismo Europeu de Luta Antifraude 
(OLAF) pode efetuar inspeções e 
verificações no local em relação aos 
operadores económicos abrangidos direta 
ou indiretamente por tais financiamentos 
destinados ao programa, em conformidade 
com os procedimentos estabelecidos no 
Regulamento (Euratom, CE) n.º 2185/96, a 
fim de verificar a existência de fraudes, 
atos de corrupção ou quaisquer outras
atividades ilegais que prejudiquem os 
interesses financeiros da União e estejam 
ligados a uma convenção ou decisão de 
subvenção ou a um contrato relativo a um 
financiamento concedido pela União para 
o programa.

Or. it

Alteração 227
Marco Scurria

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo dos primeiro e segundo 
parágrafos, os acordos de cooperação com 
países terceiros e organizações 
internacionais, as convenções e decisões de 
subvenção e os contratos resultantes da 
execução do presente regulamento devem 
conferir expressamente à Comissão, ao 
Tribunal de Contas e ao OLAF poderes 
para procederem às referidas auditorias, 

Sem prejuízo dos primeiro e segundo 
parágrafos, os acordos de cooperação com 
países terceiros e organizações 
internacionais, as convenções e decisões de 
subvenção e os contratos resultantes da 
execução do presente regulamento devem 
conferir expressamente à Comissão, ao 
Tribunal de Contas e ao OLAF poderes 
para procederem às referidas auditorias, 
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inspeções e verificações no local. inspeções e verificações no local de 
projetos abrangidos pelo programa.

Or. it

Alteração 228
Hannu Takkula

Proposta de regulamento
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-A
Subvenções concedidas em 2014

Para as subvenções concedidas em 2014, 
o período de elegibilidade das despesas 
poderá começar em 1 de janeiro de 2014, 
desde que as despesas não sejam 
anteriores à data de apresentação do 
pedido de subvenção, nem ao início do 
exercício orçamental do beneficiário.

Or. en

Justificação

A presente alteração assegura que o programa possa começar em 1 de janeiro de 2014, não 
obstante os eventuais atrasos do processo.

Alteração 229
Mitro Repo

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 1 – secção 1 – título

Texto da Comissão Alteração

VERTENTE 1: Memória e cidadania
europeia

VERTENTE 1: Promoção da memória da 
história da Europa e desenvolvimento da 
identidade europeia.

Or. fi
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Alteração 230
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 1 – secção 1 – título

Texto da Comissão Alteração

VERTENTE 1: Memória e cidadania
europeia

VERTENTE 1: História europeia e 
diálogo intercultural

Or. fr

Alteração 231
Mitro Repo

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 1 – secção 1 – 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.

Suprimido

Or. fi

Alteração 232
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 1 – secção 1 – 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.

Suprimido
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Or. fr

Alteração 233
Helga Trüpel

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 1 – secção 1 – 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.

Esta vertente pretende apoiar atividades 
que convidem a uma reflexão sobre a 
história europeia e sobre os valores 
comuns, no sentido mais lato, tendo em 
conta a igualdade dos géneros. Podem ser 
disponibilizados fundos para iniciativas 
que instem à reflexão sobre as causas que
deram origem aos regimes totalitários na 
história moderna da Europa (em especial, 
mas não exclusivamente, o nazismo, o 
estalinismo, os regimes totalitários 
comunistas), bem como ao colonialismo, e 
para lembrar as suas vítimas. A vertente irá 
igualmente abranger atividades relativas a 
outros momentos determinantes da 
história europeia recente, bem como a 
etapas importantes da integração 
europeia e dará preferência, em especial, a 
ações que promovam a compreensão 
recíproca através do diálogo intercultural
e a reconciliação como meio de superar o 
passado e construir o futuro, 
nomeadamente com o intuito de chegar à 
geração mais jovem.

Or. en

Alteração 234
François Alfonsi

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 1 – secção 1 – parágrafo 2
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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.

Esta vertente pretende apoiar atividades 
que convidem a uma reflexão sobre a
história, a diversidade cultural e 
linguística europeias e sobre os valores 
comuns, no sentido mais lato, tendo em 
conta a igualdade entre mulheres e 
homens. Podem ser disponibilizados 
fundos para iniciativas que instem à 
reflexão sobre as causas que deram 
origem aos regimes totalitários na história 
moderna da Europa (em especial, mas não 
exclusivamente, o nazismo, que conduziu 
ao Holocausto, o estalinismo e os regimes 
totalitários comunistas) e para lembrar as 
vítimas dos seus crimes. A vertente irá 
igualmente abranger atividades relativas a 
outros momentos importantes e marcos da 
história europeia recente e dará 
preferência, em especial, a ações que 
promovam a tolerância, a compreensão 
recíproca através do diálogo intercultural
e a reconciliação a fim de superar o 
passado e construir o futuro, 
nomeadamente com o intuito de chegar à 
geração mais jovem.

Or. fr

Alteração 235
Mitro Repo

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – secção 1 – 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, 

Pretende apoiar atividades que convidem a 
uma reflexão sobre a história da Europa, a 
diversidade cultural europeia e os valores 
comuns, no sentido mais lato, tendo em 
conta a igualdade de género. Podem ser 
disponibilizados fundos para iniciativas 
que estimulem a reflexão sobre as causas 
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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.

que conduziram aos regimes totalitários na 
história moderna da Europa (em especial, 
mas não exclusivamente, o nazismo, que 
levou ao holocausto, o estalinismo e os 
regimes comunistas totalitários) e para 
lembrar as vítimas dos seus crimes. A 
vertente irá igualmente abranger atividades 
relativas a outros momentos importantes e
marcos da história europeia recente. e dará 
preferência, em especial, a ações que 
promovam a tolerância, a compreensão 
recíproca através do diálogo intercultural
e a reconciliação como meio de superar o 
passado e construir o futuro, 
nomeadamente com o intuito de chegar à 
geração mais jovem.

Or. fi

Alteração 236
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 1 – secção 1 – 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.

Esta vertente pretende apoiar atividades 
que convidem a uma reflexão sobre os 
valores comuns, no sentido mais lato, 
tendo em conta a diversidade cultural e 
linguística, no intuito de promover o 
diálogo e o respeito recíprocos. Podem ser 
disponibilizados fundos para iniciativas 
que reflitam sobre as causas do nazismo, 
cujo caráter particular, devido à sua 
vontade de exterminar, não deve ser 
banalizado de forma alguma, bem como 
do fascismo, assegurando que seja 
eliminada qualquer forma de banalização 
desses regimes. Além disso, a presente 
vertente deverá prever a análise das 
causas da emergência de regimes 
ditatoriais, incluindo o estalinismo, e a 
análise das consequências do 
colonialismo, bem como iniciativas em 
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memória das vítimas. A vertente irá 
igualmente apoiar atividades que 
promovam a diversidade cultural e 
linguística e a compreensão mútua 
através do diálogo intercultural na 
Europa e com o mundo e dará preferência, 
em especial, a ações que promovam o 
conhecimento da História, o despontar de 
um trabalho em prol da memória, a 
tolerância e a reconciliação, com o intuito 
de chegar à geração mais jovem.

Or. fr

Alteração 237
Emilio Menéndez del Valle, Juan Fernando López Aguilar, Carmen Romero López, 
Raimon Obiols, Luis Yáñez-Barnuevo García, Iratxe García Pérez

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 1 – vertente 1 – 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 e 
autoritários na história moderna da Europa 
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.

Or. es

Alteração 238
Marek Henryk Migalski
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Proposta de regulamento
Anexo – ponto 1 – vertente 1 – 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 
comunismo, nomeadamente 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, a 
reconciliação e a memória histórica com o 
intuito de chegar à geração mais jovem.

Or. pl

Alteração 239
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 1 – vertente 1 – 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 

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 
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promovam a tolerância e a reconciliação, 
com o intuito de chegar à geração mais 
jovem.

promovam a tolerância e a reconciliação, 
bem como o sentimento de pertença à 
União , com o intuito de chegar à geração 
mais jovem.

Or. es

Alteração 240
Georgios Papanikolaou

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 1 – secção 1 – 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 da 
história europeia recente e dará 
preferência, e dará preferência, em 
especial, a ações que promovam a 
tolerância e a reconciliação, com o intuito 
de chegar à geração mais jovem e, em 
simultâneo, que combatam o racismo e a 
intolerância.

Or. el

Alteração 241
Lorenzo Fontana

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – secção 1 – parágrafo 2



AM\912800PT.doc 71/81 PE496.350v01-00

PT

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 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. Além disso, as atividades 
financiadas também devem incluir a 
apresentação de propostas e ideias que 
contribuam para que a UE possa sair do 
atual “défice democrático” (tendo assim 
em conta a diversidade de ideias 
existentes na União e evitando o erro de 
só prestar atenção às ideias auto-
referenciais). 

Or. it

Alteração 242
Mitro Repo

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 1 – secção 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

25% do orçamento total do programa é 
afetado a esta vertente. 

Or. fi
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Alteração 243
Marek Henryk Migalski

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 1 – vertente 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A título indicativo, aproximadamente 35 
% do orçamento total afetado ao 
programa serão consagrados a esta 
vertente.

Or. pl

Alteração 244
Mitro Repo

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 1 – secção 2 – título

Texto da Comissão Alteração

VERTENTE 2: Compromisso democrático 
e participação cívica

VERTENTE 2: Promover a cidadania 
europeia através do compromisso 
democrático e da participação cívica

Or. fi

Alteração 245
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 1 – secção 2 – título

Texto da Comissão Alteração

VERTENTE 2: Compromisso democrático 
e participação cívica

VERTENTE 2: Compromisso 
democrático, participação cívica e 
cidadania europeia

Or. fr
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Alteração 246
Mitro Repo

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 1 – secção 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.

Nela ficarão integradas as atividades que 
abrangem a participação cívica no sentido 
mais lato, com particular ênfase nos 
métodos de estruturação que visam 
garantir que as atividades financiadas têm 
um efeito duradoiro. Será dada preferência 
às iniciativas e aos projetos da sociedade 
civil e das PME com uma ligação clara à 
agenda política europeia e às questões 
mais importantes para os cidadãos.

Or. fi

Alteração 247
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 1 – secção 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.
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Or. fr

Alteração 248
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 1 – vertente 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 
preferência às iniciativas e aos projetos 
com uma ligação clara à agenda política 
europeia, particularmente aos projetos de 
pequena dimensão.

Or. es

Alteração 249
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 1 – secção 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.

Não se aplica à versão portuguesa.

Or. fr
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Alteração 250
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 1 – vertente 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Muito há ainda a fazer para atrair mais
mulheres para o processo de decisão 
político e económico. Há que escutar mais 
atentamente a voz das mulheres, devendo 
os decisores políticos tê-la em 
consideração ao tomar decisões que 
afetam a vida das pessoas.

O programa tem de ser especialmente 
apelativo para os jovens e as mulheres, 
por forma garantir o seu total 
envolvimento nos processos de decisão 
políticos e económicos, bem como a sua 
participação democrática e social.

Or. es

Alteração 251
Mitro Repo

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 1 – secção 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Muito há ainda a fazer para atrair mais 
mulheres para o processo de decisão 
político e económico. Há que escutar mais 
atentamente a voz das mulheres, devendo 
os decisores políticos tê-la em 
consideração ao tomar decisões que afetam 
a vida das pessoas.

Muito há ainda a fazer para envolver mais 
jovens e mulheres na participação 
democrática e no processo de decisão 
político e económico. Há que escutar mais 
atentamente as suas vozes, devendo os 
decisores políticos tê-las em consideração 
ao tomar decisões que afetam a vida das 
pessoas.

Or. fi

Alteração 252
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 1 – secção 2 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

Muito há ainda a fazer para atrair mais 
mulheres para o processo de decisão 
político e económico. Há que escutar mais 
atentamente a voz das mulheres, devendo 
os decisores políticos tê-la em 
consideração ao tomar decisões que afetam 
a vida das pessoas.

Muito há ainda a fazer para atrair mais 
jovens, mulheres, minorias culturais e 
populações que são vítimas de 
discriminação para o processo de decisão 
político e económico. Há que escutar mais 
atentamente a voz das mulheres, devendo 
os decisores políticos tê-la em 
consideração ao tomar decisões que afetam 
a vida quotidiana das populações. A 
história da sua luta deverá ser valorizada.

Or. fr

Alteração 253
Mitro Repo

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 1 – secção 2 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

60% do orçamento total do programa é 
afetado a esta vertente. 

Or. fi

Alteração 254
Marek Henryk Migalski

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 1 – vertente 2 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A título indicativo, aproximadamente 50 
% do orçamento total afetado ao 
programa serão consagrados a esta 
vertente.

Or. pl
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Alteração 255
Mitro Repo

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – secção 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O objetivo consiste em apoiar iniciativas 
que aumentem a transferibilidade dos 
resultados, proporcionem um melhor 
retorno do investimento e otimizem os 
ensinamentos retirados da experiência 
adquirida. A razão de ser da presente ação 
é a melhoria da valorização e a exploração 
dos resultados das iniciativas lançadas com 
o propósito de reforçar a sustentabilidade 
a longo prazo.

O objetivo consiste em apoiar ações no 
âmbito do Programa Europa para os 
cidadãos e iniciativas que aumentem a 
transferibilidade dos resultados, 
proporcionem um melhor retorno do 
investimento e otimizem os ensinamentos 
retirados da experiência adquirida. A razão 
de ser da presente ação é a melhoria da 
valorização e a exploração dos resultados 
das iniciativas lançadas com o propósito de 
garantir um impacto duradouro.

Or. fi

Alteração 256
Mitro Repo

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – secção 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 
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.

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 
exemplo, de ações de formação. Estas 
competências podem incluir o intercâmbio 
entre pares (peer-to-peer), a formação de 
formadores e, por exemplo, a criação e o 
desenvolvimento de ferramentas TI (como 
a base de dados Eve) que proporcionem 
informações sobre as 
organizações/projetos financiados pelo 
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programa. Em relação a esta ação, é 
especialmente importante garantir um 
financiamento suficiente a nível nacional, 
de modo que as informações, a formação 
e o aconselhamento de clientes destinados 
à sociedade civil no contexto deste 
programa possam continuar a ser 
garantidas nos países que participam no 
programa, de forma descentralizada e na 
própria língua dos clientes.

Or. fi

Alteração 257
Mitro Repo

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 1 – secção 3 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

10% do orçamento total do programa é 
afetado a esta vertente. 

Or. fi

Alteração 258
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 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.

Suprimido

Or. fr
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Alteração 259
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 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, nomeadamente aqueles que estão 
diretamente relacionados com as políticas 
da UE, com vista à participação na 
definição da agenda política europeia. Não 
obstante, cumpre assegurar que seja 
facilitada a participação de projetos de 
pequena dimensão.

Or. fr

Alteração 260
Mitro Repo

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A gestão do programa e da maioria das 
ações pode ser efetuada de forma 
centralizada, através de uma agência de 
execução.

A gestão do programa e da maioria das 
ações pode ser efetuada de forma 
centralizada, através de uma agência de 
execução. Ao selecionar os projetos, esta 
agência deverá assegurar um equilíbrio 
geográfico na atribuição das dotações e 
zelar por que a compensação do 
financiamento do projeto tenha por base 
as despesas reais. Deverá igualmente ser 
possível obter, junto da agência, 
informações, aconselhamento e formação 
na própria língua.

Or. fi
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Alteração 261
Mitro Repo

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 2 – parágrafo 9

Texto da Comissão Alteração

O orçamento atribuído abrange também a 
comunicação institucional sobre as 
prioridades políticas da União.

Suprimido

Or. fi

Alteração 262
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 2 – parágrafo 9

Texto da Comissão Alteração

O orçamento atribuído abrange também a 
comunicação institucional sobre as 
prioridades políticas da União.

Suprimido

Or. fr

Alteração 263
Mitro Repo

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 3 – secção 1 – parte introdutória

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: Reforçar a 
sensibilização para a memória, para a 
história, a identidade e os valores comuns, 
assim como o objetivo da União de
promover a paz, os seus valores, a sua 
diversidade cultural e linguística e o 
bem-estar dos seus cidadãos, estimulando 
o debate e a reflexão, o estabelecimento de 
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redes e associando os membros de 
comunidades locais de toda a Europa, 
especialmente jovens e mulheres, para 
partilhar e trocar experiências e aprender 
com os ensinamentos da História;

Or. fi

Alteração 264
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 3 – Objetivo específico 1 – parte introdutória

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: 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 para facilitar a 
aproximação entre cidadãos e associações 
de toda a Europa. 

Or. es


