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Alteração 35
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Espera-se que as atividades do 
programa, nomeadamente os sistemas de 
informação europeus, as ações conjuntas 
para funcionários dos serviços aduaneiros e 
as iniciativas de formação comum, 
contribuam para a realização da estratégia 
Europa 2020 para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo. Ao 
proporcionar um quadro para a realização 
de atividades que procuram conferir maior 
eficiência às autoridades aduaneiras, 
aumentar a competitividade das empresas, 
promover o emprego e contribuir para a 
proteção dos interesses financeiros e 
económicos da União, o programa irá 
reforçar ativamente o funcionamento da 
união aduaneira.

(2) Espera-se que as atividades do 
programa, nomeadamente os sistemas de 
informação europeus, as ações conjuntas 
para funcionários dos serviços aduaneiros e 
as iniciativas de formação comum, 
contribuam para a realização da estratégia 
Europa 2020 para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo. Ao 
proporcionar um quadro para a realização 
de atividades que procuram conferir maior 
eficiência e modernidade às autoridades 
aduaneiras, aumentar a competitividade das 
empresas, promover o emprego e 
contribuir para a proteção dos interesses 
financeiros e económicos da União, o 
programa irá reforçar ativamente o 
funcionamento da união aduaneira.

Or. en

Alteração 36
Patricia van der Kammen

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A fim de apoiar o processo de adesão e 
de associação de países terceiros, o 
programa deve estar aberto à participação 
dos países candidatos e dos países em vias 
de adesão, bem como dos países 
potencialmente candidatos e dos países 
parceiros da Política Europeia de 
Vizinhança, se estiverem reunidas certas 
condições. Tendo em conta a crescente 

Suprimido
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interconectividade da economia mundial, 
o programa continua a prever a 
possibilidade de participação de peritos 
externos, por exemplo funcionários de 
países terceiros, representantes de 
organizações internacionais ou 
operadores económicos em certas 
atividades. A criação de um SEAE sob a 
autoridade do Alto Representante/ Vice-
Presidente pode facilitar a coordenação e 
a coerência das políticas numa área que 
constitui uma componente relevante das 
estratégias e ações externas da UE, numa 
base bilateral e multilateral.

Or. nl

Justificação

Artigo 33.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE): no âmbito de 
aplicação dos Tratados, o Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o 
processo legislativo ordinário, tomarão medidas destinadas a reforçar a cooperação 
aduaneira entre os Estados-Membros e entre estes e a Comissão.

Alteração 37
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A fim de apoiar o processo de adesão e 
de associação de países terceiros, o 
programa deve estar aberto à participação 
dos países candidatos e dos países em vias 
de adesão, bem como dos países 
potencialmente candidatos e dos países 
parceiros da Política Europeia de 
Vizinhança, se estiverem reunidas certas 
condições. Tendo em conta a crescente 
interconectividade da economia mundial, o 
programa continua a prever a possibilidade 
de participação de peritos externos, por 
exemplo funcionários de países terceiros, 
representantes de organizações 

(3) A fim de apoiar o processo de adesão e 
de associação de países terceiros, o 
programa deve estar aberto à participação 
dos países candidatos e dos países em vias 
de adesão, bem como dos países 
potencialmente candidatos e dos países 
parceiros da Política Europeia de 
Vizinhança, se estiverem reunidas certas 
condições. Tendo em conta a crescente 
interconectividade da economia mundial, o 
programa continua a prever a possibilidade 
de participação de peritos externos, por 
exemplo funcionários de países terceiros, 
representantes de organizações 
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internacionais ou operadores económicos 
em certas atividades. A criação de um 
SEAE sob a autoridade do Alto 
Representante/ Vice-Presidente pode 
facilitar a coordenação e a coerência das 
políticas numa área que constitui uma 
componente relevante das estratégias e 
ações externas da UE, numa base bilateral 
e multilateral.

internacionais ou operadores económicos 
em certas atividades, como a recolha de 
informações sobre fraudes e 
irregularidades. A criação de um SEAE 
sob a autoridade do Alto Representante/ 
Vice-Presidente pode facilitar a 
coordenação e a coerência das políticas 
numa área que constitui uma componente 
relevante das estratégias e ações externas 
da UE, numa base bilateral e multilateral.

Or. en

Alteração 38
Louis Grech

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Os objetivos do programa têm em conta 
os problemas e os desafios que o setor 
aduaneiro terá pela frente na próxima 
década. O programa deve continuar a 
desempenhar o seu papel em áreas 
estratégicas como a implementação 
coerente da legislação aduaneira e afim. 
Acresce que o programa deve focalizar-se 
na proteção dos interesses financeiros e 
económicos da União, na salvaguarda da 
segurança, na facilitação do comércio e 
outros aspetos, através de esforços de 
colaboração para combater a fraude e 
reforçar a capacidade administrativa das 
autoridades aduaneiras.

(4) Os objetivos do programa têm em conta 
os problemas e os desafios que o setor 
aduaneiro terá pela frente na próxima 
década. O programa deve continuar a 
desempenhar o seu papel em áreas 
estratégicas como a implementação 
coerente da legislação aduaneira e afim. 
Acresce que o programa deve focalizar-se 
na proteção dos interesses financeiros e 
económicos da União, na salvaguarda da 
segurança, na facilitação do comércio e 
outros aspetos, através de esforços de 
colaboração para combater a fraude e 
reforçar a capacidade administrativa das 
autoridades aduaneiras. A Comissão deve 
incentivar os Estados-Membros que ainda 
não desenvolveram técnicas adequadas de 
tratamento eletrónico dos dados a fazê-lo 
e a avançar no sentido dum mercado 
único mais digital.

Or. en
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Alteração 39
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Os objetivos do programa têm em conta 
os problemas e os desafios que o setor 
aduaneiro terá pela frente na próxima 
década. O programa deve continuar a 
desempenhar o seu papel em áreas 
estratégicas como a implementação 
coerente da legislação aduaneira e afim. 
Acresce que o programa deve focalizar-se 
na proteção dos interesses financeiros e 
económicos da União, na salvaguarda da 
segurança, na facilitação do comércio e 
outros aspetos, através de esforços de 
colaboração para combater a fraude e 
reforçar a capacidade administrativa das 
autoridades aduaneiras.

(4) Os objetivos do programa têm em conta 
os problemas e os desafios que o setor 
aduaneiro terá pela frente na próxima 
década. O programa deve continuar a 
desempenhar o seu papel em áreas 
estratégicas como a implementação 
coerente da legislação aduaneira 
modernizada e afim. Acresce que o 
programa deve focalizar-se na proteção dos 
interesses financeiros e económicos da 
União, na salvaguarda da segurança, na 
facilitação do comércio através de medidas 
de simplificação para as empresas 
cumpridoras e outros aspetos, através de 
esforços de colaboração para combater a 
fraude e reforçar a capacidade 
administrativa das autoridades aduaneiras.

Or. en

Alteração 40
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) O reforço das capacidades técnicas 
ajuda a garantir a segurança e facilita o 
comércio legítimo. No entanto, dadas as 
limitações financeiras em que se 
encontram atualmente numerosos 
Estados-Membros, a aquisição e 
manutenção do equipamento necessário 
para o efeito (por exemplo, leitores óticos, 
equipamento de laboratório, etc.) 
constituem um desafio que, 
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consequentemente, representa uma 
ameaça para a proteção eficaz das 
fronteiras externas da União. Portanto, é 
fundamental prestar apoio financeiro à 
aquisição e manutenção do equipamento 
técnico necessário. Tendo em conta a 
dotação financeira do programa é 
conveniente estabelecer que o apoio 
financeiro à aquisição e manutenção do 
equipamento técnico seja limitado a um 
cofinanciamento máximo de 10%. Isto 
deve também favorecer os investimentos 
nacionais em ações destinadas a reforçar 
as capacidades aduaneiras.

Or. it

Alteração 41
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O programa deve prever igualmente o 
desenvolvimento de competências 
humanas sob a forma de formação comum. 
Os funcionários dos serviços aduaneiros 
precisam de desenvolver e atualizar os 
conhecimentos e competências necessários 
para responder às necessidades da União. 
O programa deve dar um contributo 
decisivo para reforçar as capacidades 
humanas, através de um maior apoio em 
matéria de formação destinada aos 
funcionários aduaneiros, bem como aos 
operadores económicos. Para este efeito, a 
atual abordagem comum da União no 
domínio da formação, baseada sobretudo 
no desenvolvimento da aprendizagem 
eletrónica (eLearning) a nível central, deve 
dar lugar a um programa multifacetado de 
apoio à formação na União.

(7) O programa deve prever igualmente o 
desenvolvimento de competências 
humanas, tarefa vital que deve ser 
executada sob a forma de formação 
comum. Os funcionários dos serviços 
aduaneiros precisam de desenvolver e 
atualizar os conhecimentos e competências 
necessários para responder às necessidades 
da União. O programa deve dar um 
contributo decisivo para reforçar as 
capacidades humanas, através de um maior 
apoio em matéria de formação destinada 
aos funcionários aduaneiros, bem como aos 
operadores económicos. Para este efeito, a 
atual abordagem comum da União no 
domínio da formação, baseada sobretudo 
no desenvolvimento da aprendizagem 
eletrónica (eLearning) a nível central, deve 
dar lugar a um programa multifacetado de 
apoio à formação na União.
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Or. en

Alteração 42
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A cooperação em matéria de 
avaliação inteligente dos riscos é vital 
para permitir que as empresas 
cumpridoras e fiáveis tirem o máximo 
benefício das medidas de simplificação 
das administrações eletrónicas aduaneiras 
e para permitir visar as irregularidades.

Or. en

Alteração 43
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Considerando 12-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-B) O transporte ilegal de mercadorias 
é um problema grave na União que não 
só afeta os seus interesses financeiros mas 
também cria riscos importantes para os 
consumidores e cidadãos.

Or. en

Alteração 44
Patricia van der Kammen

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 2 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) representantes de autoridades 
governamentais, incluindo de países que 
não participam no programa, em 
conformidade com o artigo 3.º, n.º 2, 
ponto 1 e artigo 3.º, n.º 2, ponto 2;

(a) representantes de autoridades 
governamentais;

Or. nl

Justificação

Artigo 33.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE): no âmbito de 
aplicação dos Tratados, o Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o 
processo legislativo ordinário, tomarão medidas destinadas a reforçar a cooperação 
aduaneira entre os Estados-Membros e entre estes e a Comissão.

Alteração 45
Patricia van der Kammen

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os países participantes são os 
Estados-Membros e os países referidos no 
n.º 2, desde que sejam cumpridas as 
condições nele estabelecidas.

1. Os países participantes são os 
Estados-Membros.

Or. nl

Justificação

Artigo 33.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE): no âmbito de 
aplicação dos Tratados, o Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o 
processo legislativo ordinário, tomarão medidas destinadas a reforçar a cooperação 
aduaneira entre os Estados-Membros e entre estes e a Comissão.

Alteração 46
Patricia van der Kammen

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 2
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Texto da Comissão Alteração

2. O programa está aberto à participação 
de qualquer dos seguintes países:

Suprimido

(1) Países em vias de adesão, países 
candidatos e potenciais candidatos que
beneficiam de uma estratégia de pré-
adesão, em conformidade com os 
princípios e as condições gerais aplicáveis 
à participação destes países em programas 
da União que constem dos respetivos 
acordos-quadro e decisões do Conselho de 
Associação ou de acordos similares;
(2) Países parceiros da Política Europeia 
de Vizinhança, desde que esses países 
tenham atingido um nível de aproximação 
suficiente da legislação e dos métodos 
administrativos pertinentes relativamente 
aos da União. Os países parceiros em 
questão participam no programa em 
conformidade com as disposições a 
acordar com esses países após a 
celebração de acordos-quadro relativos à 
sua participação em programas da União.

Or. nl

Justificação

Artigo 33.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE): no âmbito de 
aplicação dos Tratados, o Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o 
processo legislativo ordinário, tomarão medidas destinadas a reforçar a cooperação 
aduaneira entre os Estados-Membros e entre estes e a Comissão.

Alteração 47
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de regulamento
Artigo 5 – título

Texto da Comissão Alteração

Objetivo geral e objetivo específico Objetivo geral
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Or. it

Alteração 48
Constance Le Grip

Proposta de regulamento
Artigo 5 – título

Texto da Comissão Alteração

Objetivo geral e objetivo específico Objetivos gerais

Or. fr

Alteração 49
Constance Le Grip

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. O objetivo geral do programa consiste 
em reforçar o mercado interno através de 
uma união aduaneira eficiente e eficaz.

1. O programa visa a realização dos 
seguintes objetivos gerais:

Or. fr

Alteração 50
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O objetivo geral do programa consiste 
em reforçar o mercado interno através de 
uma união aduaneira eficiente e eficaz.

1. O objetivo geral do programa consiste 
em reforçar o mercado interno através de 
uma modernização eficiente e eficaz da 
união aduaneira.

Or. en
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Alteração 51
Constance Le Grip

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a) reforçar o mercado interno através de 
uma união aduaneira eficiente e eficaz;

Or. fr

Alteração 52
Constance Le Grip

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 1 – alínea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b) Assegurar a interação entre as 
administrações aduaneiras dos 
Estados-Membros e o desempenho das 
respetivas atribuições de forma tão 
eficiente como se de uma única 
administração se tratasse, garantindo 
controlos com resultados equivalentes em 
todos os pontos do território aduaneiro da 
União e o apoio às atividades comerciais 
legais.

Or. fr

Alteração 53
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 2
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Texto da Comissão Alteração

2. O objetivo específico do programa 
consiste em apoiar o funcionamento da 
união aduaneira, em especial através da 
cooperação entre países participantes, 
autoridades aduaneiras respetivas, outras 
autoridades competentes, seus 
funcionários e peritos externos.

Suprimida

Or. it

Alteração 54
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Disponibilidade da rede comum de 
comunicações para os sistemas de 
informação europeus;

(1) Disponibilidade e funcionamento da 
rede comum de comunicações e dos 
componentes da União dos sistemas de 
informação europeus;

Or. it

Alteração 55
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 – ponto 1-a) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Evolução da avaliação efetuada 
pelas partes interessadas no programa 
acerca da contribuição deste último para 
o reforço do mercado interno;

Or. it
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Alteração 56
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Progresso do processo de 
harmonização e normalização nos 
controlos aduaneiros.

Or. it

Alteração 57
Constance Le Grip

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Objetivos específicos

1. São os seguintes os objetivos específicos 
do programa:
a) Apoiar a preparação, a aplicação 
coerente e a execução eficaz da legislação 
da União, tendo em vista o reforço da 
união aduaneira em termos de eficiência, 
eficácia e uniformidade.
b) Reforçar a competitividade das 
empresas europeias através da facilitação 
do comércio legítimo, da redução dos 
custos inerentes ao cumprimento da 
legislação e dos encargos administrativos, 
bem como da proteção contra a 
concorrência desleal.
c) Prevenir a fraude de forma a proteger 
os cidadãos, a garantir a segurança e a 
defender o ambiente.
d) Combater a contrafação e a pirataria, 
que provocam uma perda de receitas para 
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os operadores económicos da União e 
violam os direitos de propriedade 
intelectual.
e) Combater a fraude e melhorar a 
competitividade e a segurança mediante o 
reforço da cooperação com organizações 
internacionais, países terceiros, outras 
autoridades governamentais, operadores 
económicos e respetivas organizações.
f) Reforçar a competitividade das 
empresas da União através da facilitação 
das trocas comerciais e da redução dos 
custos inerentes ao cumprimento da 
legislação, de forma a garantir a proteção 
dos interesses financeiros e económicos 
da União e dos seus Estados-Membros.
g) Contribuir para a eficiência do 
funcionamento das autoridades 
aduaneiras, melhorando a respetiva 
capacidade administrativa.
2. Cada um dos objetivos específicos 
acima enunciados deve ser aferido através 
de um indicador baseado na perceção das 
partes interessadas no programa sobre a 
contribuição do programa para a 
realização dos objetivos específicos. Os 
indicadores devem ser definidos e, se 
necessário, alterados no âmbito de um 
programa de trabalho anual.

Or. fr

Alteração 58
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de regulamento
Artigo 6 – título

Texto da Comissão Alteração

Prioridades Objetivos específicos

Or. it
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Alteração 59
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

São as seguintes as prioridades do 
programa:

São os seguintes os objetivos específicos
do programa:

Or. it

Alteração 60
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Avaliar a contribuição do programa para 
a realização de cada um dos objetivos 
específicos referidos no primeiro 
parágrafo por meio duma série de 
indicadores descritos no programa de 
trabalho anual. Nesses indicadores 
incluem-se a avaliação da utilidade do 
programa em termos de concretização dos 
objetivos específicos pelas partes 
interessadas e pelos participantes nas 
ações financiadas, bem como os 
indicadores descritos no artigo 5.º, n.º 3.

Or. it

Alteração 61
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – ponto 1
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Texto da Comissão Alteração

(1) Apoiar a preparação, a aplicação 
coerente e a execução eficaz da legislação 
da União, tendo em vista o reforço da 
união aduaneira em termos de eficiência, 
eficácia e uniformidade.

(1) Apoiar a preparação, a aplicação 
coerente e a execução eficaz da legislação 
da União, tendo em vista o reforço da 
união aduaneira em termos de eficiência, 
eficácia e uniformidade e contribuir, em 
particular, para a informatização total dos 
procedimentos dentro dos prazos 
definidos no Código Aduaneiro da União.

Or. it

Alteração 62
Olle Schmidt

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

Texto da Comissão Alteração

(2) Reforçar a competitividade das 
empresas europeias através da facilitação 
do comércio legítimo, da redução dos 
custos inerentes ao cumprimento da 
legislação e dos encargos administrativos, 
bem como da proteção contra a 
concorrência desleal.

(2) Reforçar a competitividade das 
empresas europeias através da facilitação 
do comércio legítimo, da redução dos 
custos inerentes ao cumprimento da 
legislação e dos encargos administrativos 
através de verdadeiras medidas de 
simplificação para os operadores 
cumpridores e fiáveis, bem como da 
proteção contra a concorrência desleal.

Or. en

Alteração 63
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 5-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Manter um sistema de avaliação do 
desempenho das administrações 
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aduaneiras dos Estados-Membros com 
vista à melhoria da sua eficiência e 
eficácia;

Or. en

Alteração 64
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Combater a fraude e melhorar a 
competitividade e a segurança mediante o 
reforço da cooperação com organizações 
internacionais, países terceiros, outras 
autoridades governamentais, operadores 
económicos e respetivas organizações.

(6) Combater a fraude e defender a 
propriedade intelectual e melhorar a 
competitividade e a segurança mediante o 
reforço da cooperação com organizações 
internacionais, países terceiros, outras 
autoridades governamentais e os
operadores económicos.

Or. it

Alteração 65
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Combater a fraude e melhorar a 
competitividade e a segurança mediante o 
reforço da cooperação com organizações 
internacionais, países terceiros, outras 
autoridades governamentais, operadores 
económicos e respetivas organizações.

(6) Combater a fraude e melhorar a 
competitividade e a segurança mediante o 
reforço da cooperação com autoridades da 
UE, nomeadamente o OLAF,
organizações internacionais, países 
terceiros, outras autoridades 
governamentais, operadores económicos e 
respetivas organizações.

Or. en



AM\918119PT.doc 19/24 PE500.428v01-00

PT

Alteração 66
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – ponto 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) atividades de avaliação comparativa 
organizadas por dois ou mais países 
participantes com a eventual colaboração 
da Comissão, sob a forma de comparações 
entre métodos de trabalho, procedimentos 
ou processos, relativamente a indicadores 
acordados com vista a determinar as 
melhores práticas e as carências;

Or. it

Alteração 67
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de regulamento
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-A
Objetivos operacionais

Os objetivos operacionais para a execução 
e o acompanhamento de um ou vários 
objetivos específicos previstos no artigo 5.º 
são os seguintes:
a) Lançar ações que promovam a 
compreensão geral e a execução da 
legislação da União em matéria 
aduaneira e contribuam, em particular, 
para a informatização total dos 
procedimentos dentro dos prazos 
definidos no Código Aduaneiro da União;
b) Desenvolver e manter sistemas de 
informação da União no setor aduaneiro;
c) Organizar ações destinadas a melhorar 
o controlo e a gestão das cadeias de 
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abastecimento utilizadas para a 
circulação de mercadorias;
d) Reforçar as qualificações e as 
competências dos funcionários 
aduaneiros e dos peritos externos em 
matéria aduaneira;
e) Apoiar o desenvolvimento de uma 
administração eletrónica para as 
autoridades aduaneiras e partes 
interessadas externas;
f) Lançar ações relativas ao setor 
aduaneiro que envolvam países terceiros e 
peritos externos;
g) Apoiar a identificação e a partilha de 
boas práticas;
h) Criar grupos de peritos para a 
realização em conjunto de tarefas 
operacionais específicas; e
i) Apoiar e flexibilizar as atividades 
operacionais efetuadas pelas alfândegas 
em conjunto com outras autoridades 
competentes, em particular, as 
responsáveis pela fiscalização do mercado 
interno.

Or. it

Alteração 68
Patricia van der Kammen

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) visitas de trabalho organizadas pelos 
países participantes ou por um país 
terceiro para permitir aos funcionários 
adquirir ou aumentar os seus 
conhecimentos ou competências 
especializadas em matéria aduaneira; no 
caso das visitas de trabalho organizadas 
em países terceiros, só são elegíveis no 

(c) visitas de trabalho organizadas pelos 
países participantes para permitir aos 
funcionários adquirir ou aumentar os seus 
conhecimentos ou competências 
especializadas em matéria aduaneira;
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âmbito do programa as despesas de 
deslocação e de estadia (alojamento e 
ajudas de custo);

Or. nl

Justificação

Artigo 33.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE): no âmbito de 
aplicação dos Tratados, o Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o 
processo legislativo ordinário, tomarão medidas destinadas a reforçar a cooperação 
aduaneira entre os Estados-Membros e entre estes e a Comissão.

Alteração 69
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – ponto 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) reforço das capacidades técnicas, 
sobretudo a aquisição e a manutenção de 
equipamento técnico;

Or. it

Alteração 70
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – ponto 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) atividades de cooperação e 
intercâmbio de informações entre as 
autoridades de fiscalização do mercado 
interno nacionais e da UE e as 
autoridades aduaneiras de dois ou mais 
países participantes;

Or. it
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Alteração 71
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A repartição indicativa da dotação 
financeira pelas ações elegíveis indicadas 
no artigo 6.º é especificada na secção I do 
anexo.

Or. it

Alteração 72
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. A dotação financeira do programa pode 
cobrir igualmente despesas relativas às 
atividades de preparação, 
acompanhamento, controlo, auditoria e 
avaliação necessárias à gestão do programa 
e à realização dos seus objetivos. São de 
referir, em especial, as despesas com 
estudos, reuniões de peritos, ações de 
informação e de comunicação, incluindo 
a comunicação institucional das 
prioridades políticas da União Europeia, 
na medida em que estas estejam 
relacionadas com os objetivos gerais do 
presente regulamento, as despesas ligadas 
às redes das tecnologias da informação 
destinadas ao processamento e 
intercâmbio de informações, bem como 
quaisquer outras despesas de assistência 
técnica e administrativa em que a 
Comissão possa incorrer para a gestão do 
programa.

2. A dotação financeira do programa pode 
cobrir igualmente as despesas relativas às 
atividades de preparação, 
acompanhamento, controlo, auditoria e 
avaliação necessárias à gestão do programa 
e à realização dos seus objetivos, bem 
como quaisquer outras despesas de 
assistência técnica e administrativa em que 
a Comissão possa incorrer para a gestão do 
Programa. Deve ser indicada no programa 
de trabalho anual uma estimativa dessas 
despesas, que em caso algum devem 
ultrapassar 0,4% da dotação financeira 
indicada no primeiro parágrafo do n.º 1.

Or. it
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Alteração 73
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A taxa de cofinanciamento atribuída 
através deste programa para a aquisição e 
manutenção de equipamento técnico deve 
ser definida no programa de trabalho 
anual e não pode, em caso algum, 
ultrapassar 10%. 

Or. it

Alteração 74
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão, em cooperação com os países 
participantes, deve acompanhar o programa 
e respetivas ações, a fim de supervisionar a 
execução das ações realizadas.

A Comissão, em cooperação com os países 
participantes, deve acompanhar o programa 
e respetivas ações, a fim de supervisionar a 
execução das ações realizadas. No 
acompanhamento do funcionamento do 
programa a Comissão utiliza também os 
indicadores descritos nos artigos 5.º e 6.º e 
nos programas de trabalho anuais.

Or. it

Alteração 75
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de regulamento
Anexo – Secção -I (novo)
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Texto da Comissão Alteração

-I. Repartição indicativa dos fundos pelas 
ações elegíveis indicadas no artigo 6.º:
– Reforço das capacidades de TI:
no mínimo 70%;
Ações conjuntas:
no máximo 15%;
– Reforço das capacidades técnicas:
no máximo 5%;
– Reforço das capacidades humanas:
no máximo 5%.
(Esta alteração deve constituir a secção I 
do anexo ao presente Regulamento.)

Or. it


