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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A Comissão propõe integrar, por inteiro, a dimensão internacional da cooperação no ensino 
superior (incluindo a maior parte das iniciativas atualmente abrangidas pela decisão do PE e 
do Conselho sobre o "Erasmus Mundus" de 20081) no novo regulamento que institui o 
programa "Erasmus para Todos: o programa da União para o Ensino, a Formação, a 
Juventude e o Desporto". O financiamento de iniciativas de ensino superior em países 
terceiros provirá dos diversos instrumentos de financiamento externos, incluindo o futuro 
Instrumento de Cooperação para o Desenvolvimento (ICD) e do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento (FED), e será baseado em duas dotações plurianuais. A implementação 
seguirá os procedimentos estabelecidos no regulamento Erasmus para Todos. Com esta 
proposta, a Comissão pretende pôr fim à fragmentação e melhorar a previsibilidade nas 
universidades e institutos envolvidos nos programas.
Embora o objetivo geral da proposta em apreço mereça apoio, a relatora manifestou 
preocupação com o facto de o projeto de regulamento Erasmus para Todos ser muito pouco 
específico relativamente às iniciativas a serem financiadas nos países ICD e ACP, à ligação 
destes países com os objetivos da União e ainda relativamente às suas necessidades e 
estratégias de desenvolvimento. Além disso, o regulamento proposto não inclui quaisquer 
disposições que garantam que as iniciativas cujo financiamento provenha de programas 
geográficos ao abrigo do ICD sejam destinadas a preencher os critérios para a Ajuda Pública 
ao Desenvolvimento, nos termos da OCDE/DAC, como previsto no artigo 2.º, nº 2, da 
proposta da Comissão para o ICD 2014-2020. 

As alterações propostas pela relatora visam, portanto, os objetivos seguintes:
- Estabelecer pontos mais evidentes relativamente aos objetivos de desenvolvimento da 

União, em especial a erradicação da pobreza;
- Garantir que os critérios APD, definidos pela OCDE/DAC, sejam acompanhados de 

iniciativas cujo financiamento provém do ICD, em especial no que se refere a iniciativas de 
mobilidade externa; 

- Exigir mecanismos relacionados com iniciativas de mobilidade que reduzam os riscos de 
"fuga de cérebros";

- Garantir que as iniciativas sejam implementadas em total conformidade com os 
instrumentos de onde o financiamento provém;

- Exigir que os processos de programação respeitem o domínio dos países parceiros; 
- Avaliar os requisitos de avaliação e de apresentação de relatórios que garantam que os 

impactos de desenvolvimento sejam medidos e que seja mantida a transparência total.

A relatora gostaria ainda de referir uma ligeira discrepância entre a proposta legislativa da 
Comissão e a Ficha Financeira Legislativa relativamente ao nível de financiamento a ser 
coberto pelos instrumentos financeiros externos. A Ficha Financeira Legislativa refere, na 
página 59, que a quantia de 1.812 milhões de euros estaria apenas a cargo dos instrumentos 
financeiros externos a título da rubrica 4 (excluindo, portanto, o FED). Pelo contrário, a 
proposta legislativa da Comissão indica, no artigo 13.º, que este mesmo montante está a cargo 
de todos os instrumentos financeiros, incluindo, assim, o FED. A relatora considera válidos os 

                                               
1 Decisão nº1298/2008/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2008, que institui o 
programa de ação Erasmus Mundus 2009-2013 para o reforço da qualidade do ensino superior e para a promoção 
da compreensão intercultural, através da cooperação com países terceiros (JO L 340 de 19.12.2008, p. 83).
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dados constantes do artigo 13.º da proposta legislativa da Comissão.

ALTERAÇÕES

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

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Nos termos dos artigos 8.º e 10.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, bem como dos artigos 21.º e 23.º 
da Carta dos Direitos Fundamentais, o 
programa promoverá a igualdade entre 
homens e mulheres, bem como a luta 
contra a discriminação em razão do sexo, 
raça ou origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual.

(7) Nos termos dos artigos 8.º e 10.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, bem como dos artigos 21.º e 23.º 
da Carta dos Direitos Fundamentais, o 
programa promoverá a igualdade entre 
homens e mulheres, bem como a luta 
contra a discriminação em razão do sexo, 
raça ou origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual. Na 
implementação do programa, é necessário 
alargar o acesso às pessoas oriundas de 
grupos desfavorecidos e vulneráveis, 
assim como atender de modo ativo às 
necessidades de aprendizagem das 
pessoas com deficiência.

Justificação

É particularmente importante que as iniciativas nos países em desenvolvimento garantam que 
as ações chegam aos mais pobres e vulneráveis. Este facto é igualmente importante na 
Europa.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O programa deve incluir uma forte 
dimensão internacional, em particular no 

(8) O programa deve incluir uma forte 
dimensão internacional, em particular no 
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que respeita ao ensino superior, não só para 
reforçar a qualidade do ensino superior 
europeu no quadro mais amplo da 
prossecução dos objetivos EF2020 e da 
atratividade da União como destino de 
estudos, mas também para promover a 
compreensão entre os povos e contribuir 
para o desenvolvimento sustentável do 
ensino superior em países terceiros.

que respeita ao ensino superior, não só para 
reforçar a qualidade do ensino superior 
europeu no quadro mais amplo da 
prossecução dos objetivos EF2020 e da 
atratividade da União como destino de 
estudos, mas também para promover a 
compreensão entre os povos e contribuir 
para a erradicação da pobreza e o 
desenvolvimento sustentável, incluindo no 
domínio do ensino superior em países 
terceiros, bem como em países e territórios 
ultramarinos associados à União. 

Justificação

O objetivo principal da cooperação para o desenvolvimento da UE, tal como definido no 
Tratado e no projeto de regulamento do ICD, deveria também ser explicitamente referido 
como um objetivo do regulamento Eramus para Todos. A atual decisão de associação 
ultramarina prevê a participação dos PTU aos programas de formação e de educação. A 
nova proposta de decisão recorda igualmente que os PTU são elegíveis para a globalidade 
dos programas horizontais da União Europeia. Por conseguinte, é oportuno especificar no 
presente texto a participação dos PTU no programa Erasmus Para Todos.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A ação do Fórum Europeu da 
Juventude, dos Centros Nacionais de 
Informação sobre o Reconhecimento 
Académico (NARIC), das redes Eurydice, 
Euroguidance e Eurodesk, bem como dos 
serviços de apoio nacional eTwinning, dos 
centros nacionais Europass e dos serviços 
nacionais de informação nos países 
vizinhos é essencial para alcançar os 
objetivos do programa, nomeadamente, 
dando à Comissão informação regular e 
atualizada sobre os vários domínios da sua 
atividade e através da divulgação dos 
resultados do programa na União e nos 
países terceiros que participam.

(17) A ação do Fórum Europeu da 
Juventude, dos Centros Nacionais de 
Informação sobre o Reconhecimento 
Académico (NARIC), das redes Eurydice, 
Euroguidance e Eurodesk, bem como dos 
serviços de apoio nacional eTwinning, dos 
centros nacionais Europass e dos serviços 
nacionais de informação nos países 
vizinhos é essencial para alcançar os 
objetivos do programa, nomeadamente, 
dando à Comissão informação regular e 
atualizada sobre os vários domínios da sua 
atividade e através da divulgação dos 
resultados do programa na União e nos 
países e territórios ultramarinos 
associados à União, bem como nos países 
terceiros que participam.
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Justificação

A atual decisão de associação ultramarina prevê a participação dos PTU aos programas de 
formação e de educação. A nova proposta de decisão recorda igualmente que os PTU são 
elegíveis para a globalidade dos programas horizontais da União Europeia. Por conseguinte, 
é oportuno especificar no presente texto a participação dos PTU no programa Erasmus Para 
Todos.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) É necessário garantir o valor 
acrescentado europeu de todas as ações 
realizadas no âmbito do programa e a 
complementaridade com as atividades dos 
Estados-Membros, em conformidade com 
o artigo 167.º, n.º 4, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, e com 
outras atividades, em especial no domínio 
da cultura, investigação, política de coesão 
e industrial, política de alargamento e das 
relações externas.

(24) É necessário garantir o valor 
acrescentado europeu de todas as ações 
realizadas no âmbito do programa e a 
complementaridade com as atividades dos 
Estados-Membros, em conformidade com 
o artigo 167.º, n.º 4, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, e com 
outras atividades, em especial no domínio 
da cultura, investigação, política de coesão 
e industrial, política de alargamento e das 
relações externas. É igualmente necessário 
garantir a coerência das políticas numa 
perspetiva de desenvolvimento, em 
conformidade com o artigo 208.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE).

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A necessidade de estabelecer critérios 
de desempenho aplicáveis à repartição do 
orçamento entre os Estados-Membros, no 
caso das ações geridas pelas agências 
nacionais.

(27) A necessidade de estabelecer critérios 
mensuráveis de desempenho aplicáveis à 
repartição do orçamento entre os Estados-
Membros, no caso das ações geridas pelas 
agências nacionais.
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Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-A) As pessoas singulares de um país 
ou território ultramarino (PTU) e os 
órgãos e instituições públicos e/ou 
privados competentes de um PTU podem 
participar em programas da União em 
conformidade com as disposições 
previstas na decisão do Conselho relativa 
à associação dos países e territórios 
ultramarinos à União Europeia.

Justificação

A atual decisão de associação ultramarina prevê a participação dos PTU aos programas de 
formação e de educação. A nova proposta de decisão recorda igualmente que os PTU são 
elegíveis para a globalidade dos programas horizontais da União Europeia. Por conseguinte, 
é oportuno especificar no presente texto a participação dos PTU no programa Erasmus Para 
Todos.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O programa abrange o ensino de todos 
os níveis, numa perspetiva de 
aprendizagem ao longo da vida, em 
especial o ensino superior, a educação e 
formação profissionais e a educação de 
adultos, bem como o ensino escolar e a 
juventude.

3. O programa abrange o ensino de todos 
os níveis, numa perspetiva de 
aprendizagem ao longo da vida, em 
especial o ensino superior, a educação e 
formação profissionais, a educação 
informal e a educação de adultos, bem 
como o ensino escolar e a juventude; 
apoiará igualmente as atividades no 
domínio do desporto.
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Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Inclui uma dimensão internacional em 
conformidade com o artigo 21.º do 
Tratado da União Europeia e apoiará 
igualmente atividades no domínio do 
desporto.

4. O programa inclui uma dimensão 
internacional com a finalidade de apoiar a 
ação externa da União, incluindo os seus 
objetivos de desenvolvimento, através da 
cooperação entre a União e países 
terceiros. 

Justificação

O ponto relativo à dimensão internacional deverá referir-se especificamente aos objetivos 
para o desenvolvimento da ação externa da União.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O programa visa contribuir para os 
objetivos da estratégia Europa 2020 e do 
quadro estratégico em matéria de educação 
e formação para 2020 (EF2020), incluindo 
os respetivos critérios de referência fixados 
nesses instrumentos, para o quadro 
renovado de cooperação europeia em 
matéria de juventude (2010-2018), para o 
desenvolvimento sustentável de países 
terceiros no domínio do ensino superior e 
para o desenvolvimento da dimensão 
europeia no desporto.

1. O programa visa contribuir para os 
objetivos da estratégia Europa 2020 e do 
quadro estratégico em matéria de educação 
e formação para 2020 (EF2020), incluindo 
os respetivos critérios de referência fixados 
nesses instrumentos, para o quadro 
renovado de cooperação europeia em 
matéria de juventude (2010-2018), para a 
erradicação da pobreza e o 
desenvolvimento sustentável em países 
terceiros, em especial no domínio do 
ensino superior, da formação e da 
emancipação, e para o desenvolvimento da 
dimensão europeia no desporto.
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Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea d) – parte 1

Texto da Comissão Alteração

(d) Reforçar a dimensão internacional da 
educação, formação e juventude, 
nomeadamente do ensino superior 
mediante o aumento da capacidade de 
atração das instituições de ensino superior 
da União e apoiar a sua ação externa, 
incluindo os seus objetivos de 
desenvolvimento, através da promoção da 
mobilidade e da cooperação entre e os 
estabelecimentos de ensino superior da 
União Europeia e de países terceiros e o
reforço de capacidades específicas em 
países terceiros

(d) Reforçar a dimensão internacional da 
educação, formação e juventude, 
nomeadamente do ensino superior 
mediante o aumento da capacidade de 
atração das instituições de ensino superior 
da União e apoiar a sua ação externa, 
incluindo os seus objetivos de 
desenvolvimento, através da promoção da 
mobilidade e da cooperação entre os 
estabelecimentos de ensino superior da 
União e dos países e territórios 
ultramarinos que lhe estão associados,
bem como de países terceiros, e do reforço 
de capacidades específicas em países 
terceiros, se necessário, em conformidade 
com os objetivos especificados nos 
instrumentos de financiamento externo, 
de onde provêm os fundos para as 
iniciativas. 

Justificação

O desenvolvimento deve ser um objetivo em si mesmo, e não apenas um meio para reforçar a 
dimensão internacional da educação. As iniciativas que recebem fundos dos instrumentos de 
financiamento externo devem igualmente reger-se pelos objetivos desses mesmos 
instrumentos. A atual decisão de associação ultramarina prevê a participação dos PTU aos 
programas de formação e de educação. A nova proposta de decisão recorda igualmente que 
os PTU são elegíveis para a globalidade dos programas horizontais da União Europeia. Por 
conseguinte, é oportuno especificar no presente texto a participação dos PTU no programa 
Erasmus Para Todos.

Alteração 11

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Relativamente às iniciativas ao 
abrigo do n.º 1, cujo financiamento 
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provém do ICD ou do FED, todas as 
ações devem estar em conformidade tanto 
com os objetivos e princípios do 
regulamento do ICD, como com o acordo 
de parceria ACP-UE. Em particular, 
quando o financiamento provém do ICD, 
são respeitados os critérios da APD 
fixados pelo CAD, tal como previsto no 
seu artigo 2.º, n.º 2.

Alteração 12

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

Texto da Comissão Alteração

2-B. No caso de se tratar de iniciativas 
cujo financiamento provém do ICD, as 
bolsas de mobilidade só poderão destinar-
se, no caso de mobilidade externa, a 
investigadores que produzam investigação 
ou a áreas de ensino que sejam relevantes 
para os problemas dos países em 
desenvolvimento. No caso da mobilidade 
vinda do exterior, as bolsas destinam-se a 
estudantes ou investigadores que estudam 
ou produzem investigação em áreas que 
são relevantes para os problemas que os 
países em desenvolvimento atravessam. 

Justificação

As iniciativas financiadas ao abrigo do ICD devem respeitar os critérios definidos pela 
OCDE/DAC para a Ajuda Pública ao Desenvolvimento. Estas condições não permitem o 
financiamento de mobilidade externa para estudantes da UE, e exigem que as áreas de estudo 
estejam relacionadas com o desenvolvimento.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-C. No caso de se tratar de iniciativas 
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cujo financiamento provém do ICD ou do 
FED, deverão ser acionados mecanismos 
que garantam que os critérios de seleção 
são baseados no mérito. Deve também ser 
dada prioridade à atribuição de bolsas de 
estudo a grupos social e economicamente 
mais desfavorecidos e a populações mais 
vulneráveis, e, por fim, deve encorajar-se 
os nacionais de países em 
desenvolvimento a regressar aos seus 
países de origem no final do período de 
estudo ou de investigação, de modo a que 
possam contribuir para o desenvolvimento 
económico e social do respetivo país. 

Justificação

A fuga de cérebros deve ser evitada através do estímulo ao regresso de estudantes e de 
investigadores aos seus países de origem. Uma atenção especial aos grupos desfavorecidos 
reforça a relação entre as iniciativas de ensino superior e a erradicação da pobreza.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Esta ação apoia igualmente o 
desenvolvimento e a criação de 
competências, a integração regional, os 
intercâmbios de conhecimentos e os 
processos de modernização, graças a 
parcerias entre os estabelecimentos de 
ensino superior da União e dos países 
terceiros, bem como no setor da juventude, 
nomeadamente no que toca aos projetos de 
aprendizagem entre pares e projetos 
educativos conjuntos que promovam a 
cooperação regional, sobretudo com os 
países vizinhos.

2. Esta ação apoia igualmente o 
desenvolvimento e a criação de 
competências, a integração regional, os 
intercâmbios de conhecimentos e os 
processos de modernização, graças a 
parcerias entre os estabelecimentos de 
ensino superior da União e dos países 
terceiros, bem como no setor da juventude, 
nomeadamente no que toca aos projetos de 
aprendizagem entre pares e projetos 
educativos conjuntos que promovam a 
cooperação regional, sobretudo com os 
países vizinhos. As iniciativas cujo 
financiamento provém do ICD ou do FED 
deverão contribuir para o 
desenvolvimento sustentável de países 
parceiros e deverão ser baseadas e 
alinhadas com as estratégias de 
desenvolvimento nacional e regional.
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Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Esta ação apoia igualmente o diálogo 
político com os países terceiros e as 
organizações internacionais.

2. Esta ação apoia igualmente o diálogo 
político com os países terceiros e as 
organizações internacionais. As iniciativas 
cujo financiamento provém do ICD ou do 
FED deverão contribuir para o 
desenvolvimento sustentável de países 
parceiros e deverão ser baseadas e 
alinhadas com as estratégias de 
desenvolvimento nacional e regional.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – parte 1

Texto da Comissão Alteração

2. Além do envelope financeiro, tal como 
indicado no n.º 1, e com o objetivo de 
promover a dimensão internacional do 
ensino superior, será atribuído um 
montante indicativo de EUR 1 812 100 000 
proveniente dos vários instrumentos 
externos (Instrumento de Cooperação para 
o Desenvolvimento, Instrumento Europeu 
de Vizinhança, Instrumento de Assistência 
de Pré-Adesão e Instrumento de Parceria), 
às ações de mobilidade para fins de 
aprendizagem dos ou para os países não 
referidos no artigo 18.º, n.º 1, bem como 
para o diálogo político com as 
autoridades/instituições/organizações 
destes países. As disposições do presente 
regulamento aplicam-se à utilização destes 
fundos. 

2. Além do envelope financeiro, tal como 
indicado no n.º 1, e com o objetivo de 
promover a dimensão internacional do 
ensino superior, será atribuído um 
montante indicativo correspondente a 2% 
do total dos montantes de referência 
financeira incluídos nos vários 
instrumentos de ação externa (Instrumento 
de Cooperação para o Desenvolvimento, 
Instrumento Europeu de Vizinhança, 
Instrumento de Assistência de Pré-Adesão, 
Instrumento de Parceria e Fundo Europeu 
de Desenvolvimento), às ações de 
mobilidade para fins de aprendizagem dos 
ou para os países não referidos no artigo
18.º, n.º 1, bem como para o diálogo 
político com as 
autoridades/instituições/organizações 
destes países. As disposições do presente 
regulamento aplicam-se à utilização destes 
fundos, garantindo a conformidade com a 
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base legal para os instrumentos externos 
de onde o financiamento é proveniente. 

Justificação

Apesar de a implementação das iniciativas Erasmus para Todos seguir os procedimentos do 
regulamento deste mesmo programa, deve ser garantida a conformidade com os respetivos 
instrumentos de financiamento externo.

Alteração 17

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

Texto da Comissão Alteração

O financiamento será disponibilizado 
através de duas dotações plurianuais que 
abrangem apenas os primeiros quatro 
anos e os restantes três anos, 
respetivamente. Este financiamento será 
refletido na programação indicativa 
multianual destes instrumentos, em 
conformidade com as necessidades 
identificadas e as prioridades dos países em 
questão. As dotações podem ser revistas 
em caso de circunstâncias imprevistas ou 
alterações políticas importantes decorrentes 
das prioridades externas da UE. A 
cooperação com os países não participantes 
estabelece-se, se necessário, por meio de 
dotações adicionais dos países parceiros, 
que devem ser disponibilizadas segundo os 
procedimentos a acordar com esses países. 

O financiamento será disponibilizado 
através de duas dotações plurianuais. Este 
financiamento será baseado na 
programação indicativa multianual destes 
instrumentos, em conformidade com as 
necessidades identificadas e as prioridades 
dos países em questão. No caso do ICD, 
deverá especificar a distribuição regional 
e o tipo de iniciativas a serem financiadas.
As dotações podem ser revistas em caso de 
circunstâncias imprevistas ou alterações 
políticas importantes decorrentes das 
prioridades externas da UE, em 
conformidade com os procedimentos 
previstos nos respetivos instrumentos de 
financiamento externo. A cooperação com 
os países não participantes estabelece-se, 
se necessário, por meio de dotações 
adicionais dos países parceiros, que devem 
ser disponibilizadas segundo os 
procedimentos a acordar com esses países. 

Justificação

O processo de programação deverá seguir os procedimentos previstos nos respetivos 
instrumentos de financiamento externo, garantindo o necessário respeito pela apropriação 
nacional e coerência com estratégias gerais para países ou regiões. As dotações só podem 
ser definidas com base nestes pressupostos.

Alteração 18
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Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os fundos para a mobilidade individual 
para fins de aprendizagem referidos no 
artigo 6.º, n.º 1, alínea a), são atribuídos 
para serem geridos pelas agências 
nacionais com base na população e no 
custo de vida do Estado-Membro, na 
distância entre as capitais dos Estados-
Membros e no desempenho. O parâmetro 
de desempenho representa 25 % dos 
fundos totais, em conformidade com os 
critérios referidos nos n.ºs 7 e 8.

6. Os fundos para a mobilidade individual 
para fins de aprendizagem referidos no 
artigo 6.º, n.º 1, alínea a), são atribuídos 
para serem geridos pelas agências 
nacionais com base na população e no 
custo de vida do Estado-Membro, na 
distância entre as capitais dos Estados-
Membros e no desempenho. O 
afastamento particularmente acentuado 
dos estudantes das regiões ultraperiféricas 
e dos países e territórios ultramarinos é 
tido devidamente em conta aquando da 
afetação dos fundos. O parâmetro de 
desempenho representa 25 % dos fundos 
totais, em conformidade com os critérios 
referidos nos n.ºs 7 e 8.

Justificação

É oportuno prever disposições específicas para os estudantes das regiões ultramarinas 
europeias, nomeadamente a nível dos fundos para a mobilidade, tendo em conta o acentuado 
afastamento do continente europeu.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Contribuição para a erradicação da 
pobreza e desenvolvimento sustentável em 
países terceiros.

Justificação

O desenvolvimento é considerado um objetivo em si mesmo no artigo 4.º, pelo que deve 
igualmente reger a monitorização e avaliação.
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Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão deve incluir no seu 
relatório anual sobre a aplicação do 
regulamento ICD uma lista de todas as 
ações empreendidas no âmbito do 
programa «Erasmus para todos» cujo 
financiamento provém do ICD, bem como 
uma avaliação da conformidade dessas 
ações com os objetivos e princípios 
enunciados nos artigos 2.º e 3.º desse 
regulamento. 

Justificação

A implementação das iniciativas Erasmus Mundus costumava acompanhar os procedimentos 
do ICD. Dado que a implementação seguirá, no futuro, os procedimentos ao abrigo do 
regulamento Erasmus para Todos, a elaboração regular de relatórios deverá garantir 
transparência para o comité ICD e para o Parlamento em relação à conformidade com o 
regulamento ICD, e em especial com o objetivo APD (Ajuda Pública ao Desenvolvimento) no 
artigo 2.º.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

Justificação

A atual decisão de associação ultramarina prevê a participação dos PTU aos programas de 
formação e de educação. A nova proposta de decisão recorda igualmente que os PTU são 
elegíveis para a globalidade dos programas horizontais da União Europeia. Por conseguinte, 
é oportuno especificar no presente texto a participação dos PTU no programa Erasmus Para 
Todos.
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Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) As políticas pertinentes da União, em 
particular nos domínios da cultura e dos 
meios de comunicação, do emprego, da 
saúde, investigação e inovação, 
empresarial, da justiça, dos consumidores, 
e da política de desenvolvimento e coesão;

(a) as políticas pertinentes da União, em 
particular nos domínios da cultura e dos 
meios de comunicação, do emprego, da 
saúde, da investigação e inovação, 
empresarial, da justiça, dos consumidores,
da política de coesão e da política de 
desenvolvimento; 

Justificação

Esta mudança clarifica que o ponto se refere à política internacional de desenvolvimento da 
União, e não à política interna de desenvolvimento regional.
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