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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística).
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].



PR\914837PT.doc 3/31 PE496.681v01-00

PT

ÍNDICE

Página

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU..................5

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS...............................................................................................29



PE496.681v01-00 4/31 PR\914837PT.doc

PT



PR\914837PT.doc 5/31 PE496.681v01-00

PT

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece 
um programa de ação no domínio aduaneiro na União Europeia para o período de 
2014-2020 (Alfândega 2020) e revoga a Decisão n.º 624/2007/CE
(COM(2012)0464 – C7-0241/2012 – 2011/0341A(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2011)0706) e a proposta alterada (COM(2012)0464),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 33.º do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, nos termos dos quais a Comissão apresentou a proposta ao Parlamento 
(C7-0241/2012),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 
Consumidores e o parecer da Comissão dos Orçamentos (A7-0000/2012).

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O programa de ação plurianual para o 
setor aduaneiro em vigor antes de 2014 
contribuiu significativamente para 
facilitar e reforçar a cooperação entre as 
autoridades aduaneiras na União. Muitas 
das atividades no domínio aduaneiro são de 
natureza transfronteiriça e envolvem e 

(1) As autoridades aduaneiras são 
confrontadas diariamente com desafios 
múltiplos: têm, por um lado, de lidar com 
volumes comerciais cada vez maiores, 
devendo garantir a facilitação e a fluidez 
de circulação das mercadorias 
comercializadas legitimamente; por outro 
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afetam os 27 Estados-Membros, pelo que 
não podem ser realizadas com eficiência 
pelos Estados-Membros individualmente. 
O programa Alfândega 2020, 
implementado pela Comissão, proporciona 
aos Estados-Membros um quadro a nível 
da União para desenvolver estas atividades 
de cooperação, o que, em termos de custos, 
é mais eficaz do que se cada 
Estado-Membro definisse o seu próprio 
regime de cooperação bilateral ou 
multilateral. Convém, pois, assegurar a 
continuação desse programa mediante a 
instituição de um novo programa no 
mesmo domínio.

lado, são simultaneamente responsáveis 
por garantir a segurança.
Consequentemente, a eficácia da 
cooperação entre as autoridades 
aduaneiras da União tem assumido uma 
importância cada vez maior. O programa 
de ação plurianual para o setor aduaneiro 
em vigor antes de 2014 (Alfândega 2013) 
facilitou e reforçou a cooperação entre as 
autoridades aduaneiras na União, o que 
contribuiu substancialmente para o 
funcionamento adequado da união 
aduaneira e do mercado interno. Muitas 
das atividades no domínio aduaneiro são de 
natureza transfronteiriça e envolvem e 
afetam os 27 Estados-Membros, pelo que 
não podem ser realizadas com eficiência 
pelos Estados-Membros individualmente. 
O programa Alfândega 2020, 
implementado pela Comissão, proporciona 
aos Estados-Membros um quadro a nível 
da União para desenvolver estas atividades 
de cooperação, o que, em termos de custos, 
é mais eficaz do que se cada 
Estado-Membro definisse o seu próprio 
regime de cooperação bilateral ou 
multilateral. Convém, pois, assegurar a 
continuação desse programa mediante a 
instituição de um novo programa no 
mesmo domínio.

Or. en

Justificação

Esta alteração descreve o atual contexto aduaneiro que justifica a continuação do programa.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Espera-se que as atividades do 
programa, nomeadamente os sistemas de 

(2) Espera-se que as atividades do 
programa, nomeadamente os sistemas de 
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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.

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, de forma a que as 
empresas e os cidadãos possam beneficiar 
de todo o potencial do mercado interno e 
do comércio global.

Or. en

Justificação

A presente alteração salienta os benefícios de reforçar o funcionamento da união aduaneira.

Alteração 3

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, facilitando o
comércio e reforçando a capacidade 
administrativa das autoridades aduaneiras.
No entanto, dada a dinâmica dos novos 
desafios e a necessidade de proteger os 
cidadãos contra os riscos para a 
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segurança decorrentes do comércio 
internacional de bens, deve ser dada 
maior ênfase à luta contra a fraude. Além 
disso, em tempo de escassez de recursos, 
existe uma pressão ainda mais forte no 
sentido de a base dos controlos 
aduaneiros estar eficazmente orientada 
para os riscos, a fim de reforçar a gestão 
dos riscos aduaneiros.

Or. en

Justificação

Esta alteração acentua o objetivo de proteger os cidadãos contra os riscos para a segurança 
colocados pelo comércio internacional, bem como de apoiar a luta contra o tráfico ilícito e a 
fraude através da melhoria da capacidade de ação da Comissão e dos Estados-Membros.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Os sistemas de informação europeus 
desempenham um papel fundamental no 
reforço dos sistemas aduaneiros na União 
Europeia, e devem, por conseguinte, 
continuar a ser financiados ao abrigo do 
programa. Além disso, deve ser possível 
incluir no programa novos sistemas de 
informação relacionados com o setor 
aduaneiro, estabelecidos ao abrigo da 
legislação da União. Os sistemas de 
informação europeus devem, quando 
necessário, assentar em modelos de 
desenvolvimento e arquitetura informática 
comuns.

(6) Os sistemas de informação europeus 
desempenham um papel fundamental no 
reforço dos sistemas aduaneiros na União 
Europeia, e devem, por conseguinte, 
continuar a ser financiados ao abrigo do 
programa. Além disso, deve ser possível 
incluir no programa novos sistemas de 
informação relacionados com o setor 
aduaneiro, estabelecidos ao abrigo da 
legislação da União. Os sistemas de 
informação europeus devem, quando 
necessário, assentar em modelos de 
desenvolvimento e arquitetura informática 
comuns, a fim de aumentar a flexibilidade 
e a eficiência das administrações 
aduaneiras.

Or. en

Justificação

Esta alteração acentua o objetivo de desenvolver nos sistemas de informação europeus 
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modelos e uma arquitetura de TI partilhados.

Alteração 5

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, dir-se-ia que a 
aquisição e a manutenção do 
equipamento necessário para o efeito (por 
exemplo, leitores óticos, equipamento de 
laboratório, etc.) constituem um desafio, 
que, consequentemente, representa uma 
ameaça para a proteção eficaz das 
fronteiras externas da União. É, por 
conseguinte, fundamental prestar apoio 
financeiro à aquisição e manutenção do 
equipamento técnico necessário.

Or. en

Justificação

A fim de garantir um apoio abrangente a diversos aspetos de ação das autoridades 
aduaneiras, convém que o programa abranja não apenas as ações conjuntas, o 
desenvolvimento das capacidades de TI e das competências humanas, mas também o reforço 
das capacidades técnicas.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Como os sistemas de informação 
europeus constituem um elemento 
fundamental do programa, é crucial 
atribuir fundos adequados ao seu 
desenvolvimento e funcionamento. Além 
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disso, o programa deve prever um certo 
grau de flexibilidade orçamental, a fim de 
responder à alteração das prioridades 
políticas.

Or. en

Justificação

A repartição do orçamento no sentido de apoiar ações elegíveis é uma decisão política 
essencial, pelo que os co-legisladores devem beneficiar da prerrogativa de prestar orientação 
política em termos da distribuição das despesas.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-B) A fim de medir o desempenho do 
programa, os indicadores relacionados 
com os objetivos gerais, específicos e 
operacionais do programa devem ser 
estabelecidos e, se necessário, 
posteriormente alterados no âmbito de um 
programa de trabalho anual.

Or. en

Justificação

Como a proposta da Comissão faz diversas referências aos indicadores, é importante 
estabelecer o processo de desenvolvimento destes, a fim de monitorizar e avaliar o valor e o 
impacto das medidas tomadas ao abrigo do Programa. A fim de garantir o necessário grau 
de flexibilidade neste processo, é adequado conferir poderes à Comissão para que possa 
realizar essa atividade no âmbito do programa de trabalho anual.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Em conformidade com o compromisso 
da Comissão de assegurar a coerência e a 

(10) Em conformidade com o compromisso 
da Comissão de assegurar a coerência e a 
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simplificação dos programas de 
financiamento, expresso na sua 
comunicação sobre a reapreciação do 
orçamento de 2010, se as atividades do 
programa previstas visarem objetivos que 
sejam comuns a vários instrumentos de 
financiamento os recursos devem ser 
partilhados com outros instrumentos de 
financiamento da UE, excluindo, no 
entanto, qualquer duplo do financiamento. 
As ações desenvolvidas no âmbito do 
presente programa devem assegurar a 
coerência na utilização dos recursos da 
União que apoiam o funcionamento da 
união aduaneira.

simplificação dos programas de 
financiamento, expresso na sua 
comunicação sobre a reapreciação do 
orçamento de 2010, se as atividades do 
programa previstas visarem objetivos que 
sejam comuns a vários instrumentos de 
financiamento os recursos podem ser 
partilhados com outros instrumentos de 
financiamento da UE, excluindo, no 
entanto, qualquer duplo do financiamento. 
As ações desenvolvidas no âmbito do 
presente programa devem assegurar a 
coerência na utilização dos recursos da 
União que apoiam o funcionamento da 
união aduaneira.

Or. en

Justificação

É importante sublinhar a possibilidade de partilha dos recursos, mais do que incentivar tal 
prática, já que está relacionada com os objetivos almejados.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A fim de assegurar condições 
uniformes para a execução do presente 
regulamento, devem ser atribuídas 
competências de execução à Comissão. As 
referidas competências devem ser 
exercidas em conformidade com as 
disposições do Regulamento (UE) 
n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de fevereiro de 2011, que 
estabelece as regras e os princípios gerais 
relativos aos mecanismos de controlo 
pelos Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão.

Suprimido

Or. en
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Justificação

Uma vez que o programa de trabalho anual inclui elementos que constituem escolhas 
políticas importantes (prioridades, ajustamento da repartição do orçamento, indicadores de 
medição do desempenho) destinadas a complementar ou alterar elementos políticos 
essenciais, de acordo com o disposto no presente regulamento, afigura-se conveniente 
delegar poderes na Comissão, em conformidade com o artigo 290.º do TFUE relativo à 
adoção do programa de trabalho anual.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Por forma a responder 
adequadamente à alteração das 
prioridades políticas, devem ser 
conferidos à Comissão poderes para 
adotar atos, em conformidade com o 
disposto no artigo 290.º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia, no 
que respeita à adoção do programa de 
trabalho anual. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive a nível de peritos. 
Ao preparar e redigir atos delegados, a 
Comissão deverá garantir a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos relevantes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. en

Justificação

Uma vez que o programa de trabalho anual inclui elementos que constituem escolhas 
políticas importantes (por exemplo, prioridades, ajustamento à repartição do orçamento, 
indicadores de medição do desempenho) destinadas a complementar ou alterar elementos 
políticos essenciais, de acordo com o disposto no presente regulamento, afigura-se 
conveniente delegar poderes na Comissão, em conformidade com o artigo 290.º do TFUE 
relativo à adoção do programa de trabalho anual.



PR\914837PT.doc 13/31 PE496.681v01-00

PT

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Tendo em vista a execução do 
programa, a Comissão deve ser assistida 
pelo Comité Alfândega 2020.

Suprimido

Or. en

Justificação

Uma vez que o programa de trabalho anual inclui elementos que constituem escolhas 
políticas importantes (por exemplo, prioridades, ajustamento à repartição do orçamento, 
indicadores de medição do desempenho) destinadas a complementar ou alterar elementos 
políticos essenciais, de acordo com o disposto no presente regulamento, afigura-se 
conveniente delegar poderes na Comissão, em conformidade com o artigo 290.º do TFUE 
relativo à adoção do programa de trabalho anual.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 5 – título

Texto da Comissão Alteração

Objetivo geral e objetivo específico Objetivo geral

Or. en

Justificação

Por razões de maior visibilidade e de clareza jurídica, o delineamento dos objetivos gerais e 
específicos constantes dos artigos do regulamento significa para os co-legisladores uma 
escolha política crucial.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

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

em apoiar o funcionamento da união 
aduaneira e em reforçar o mercado interno 
através da cooperação entre os países 
participantes, as autoridades aduaneiras 
respetivas, os seus funcionários e os 
peritos externos.

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.

Este objetivo deve ser aferido através dos 
seguintes indicadores, entre outros:

3. O cumprimento deste objetivo deve ser 
avaliado com base nos seguintes 
indicadores:

- a evolução da perceção das partes 
interessadas no programa sobre a 
contribuição deste para o reforço do 
mercado interno;

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

- o funcionamento da união aduaneira;

(2) Reações de participantes nas ações do 
programa e utilizadores do programa.

– os procedimentos de harmonização e de 
normalização dos controlos aduaneiros.

Or. en

Justificação

Por razões de maior visibilidade e de clareza jurídica, o delineamento dos objetivos gerais e 
específicos constantes dos artigos do regulamento significa para os co-legisladores uma 
escolha política crucial. Deve ser dada especial ênfase à harmonização e normalização dos 
procedimentos de controlo aduaneiro.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 6 – título

Texto da Comissão Alteração

Prioridades Objetivos específicos

Or. en
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Justificação

Por razões de maior visibilidade e de clareza jurídica, o delineamento dos objetivos gerais e 
específicos constantes dos artigos do regulamento significa para os co-legisladores uma 
escolha política crucial.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

São as seguintes as prioridades do 
programa:

1. São os seguintes os objetivos específicos
do programa:

(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.

(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.

(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.

(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.

(3) Ajudar as alfândegas a proteger os 
cidadãos, a garantir a segurança e a 
defender o ambiente.

(c) Prevenir a fraude de forma a proteger 
os cidadãos, a garantir a segurança e a 
defender o ambiente.

(4) Garantir a proteção dos interesses 
financeiros e económicos da União 
Europeia e dos seus Estados-Membros.

(d) 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.

(5) Contribuir para a eficiência do 
funcionamento das autoridades 
aduaneiras, melhorando a respetiva 
capacidade administrativa;

(e) Reforçar a competitividade das 
empresas europeias 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 Europeia e dos seus 
Estados-Membros.

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

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. en

Justificação

Por razões de maior visibilidade e de clareza jurídica, o delineamento dos objetivos gerais e 
específicos constantes dos artigos do regulamento significa para os co-legisladores uma 
escolha política crucial. Além disso, é importante estabelecer o processo de desenvolvimento 
dos indicadores, a fim de monitorizar e avaliar o valor e o impacto das medidas tomadas ao 
abrigo do Programa.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-A
Objetivos operacionais do programa

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 para melhorar o 
entendimento comum e a aplicação do 
direito da União em matéria aduaneira;
(b) organizar ações destinadas a melhorar 
o controlo e a gestão das cadeias de 
abastecimento utilizadas para a 
circulação de mercadorias;
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(c) desenvolver e manter sistemas de 
informação europeus no setor aduaneiro;
(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 equipas de peritos para a 
realização em conjunto de tarefas 
operacionais específicas;
(i) apoiar e facilitar a realização com 
outras autoridades competentes de 
atividades operacionais conjuntas no 
setor aduaneiro.

Or. en

Justificação

Por razões de maior visibilidade e de clareza jurídica, cabe definir os objetivos gerais e 
específicos, bem como os objetivos operacionais, nos artigos subsequentes. Além disso, 
devem ser reforçadas as atividades operacionais conjuntas levadas a cabo pelas alfândegas e 
por outras autoridades competentes.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 7 – ponto 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) criar grupos diretores encarregados 
de orientar e coordenar as ações que 
recaem na sua esfera de competências;

Or. en
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Justificação

Este ponto já estava incluído na proposta da Comissão COM(2011)706.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 7 – 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. en

Justificação

A fim de garantir um apoio abrangente a diversos aspetos de ação das autoridades 
aduaneiras, convém que o programa abranja não apenas as ações conjuntas, o 
desenvolvimento das capacidades de TI e das competências humanas, mas também o reforço 
das capacidades técnicas.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 7 – ponto 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) quaisquer outras atividades de apoio aos 
objetivos e às prioridades estabelecidos 
nos artigos 5.º e 6.º.

(i) quaisquer outras atividades de apoio aos 
objetivos gerais, específicos e 
operacionais estabelecidos nos artigos 5.º e 
6.º.

Or. en

Justificação

Por uma questão de consonância com as alterações ao artigo 6.º e a uma nova alínea a) do 
artigo 6.º.
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Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão coordena, em cooperação 
com os países participantes, os aspetos da 
implantação e do funcionamento dos 
componentes da União e dos componentes 
não pertencentes à União dos sistemas e 
infraestruturas referidos nos pontos 1 e 2
do anexo que sejam necessários para 
assegurar a operabilidade, a 
interconectividade e o aperfeiçoamento 
constante desses sistemas e infraestruturas.

2. A Comissão coordena, em cooperação 
com os países participantes, os aspetos da 
implantação e do funcionamento dos 
componentes da União, indicados no 
ponto 2 da secção II do anexo, e dos 
componentes não pertencentes à União, 
descritos na alínea a) do ponto 1 da 
secção II do anexo, dos sistemas e 
infraestruturas referidos no ponto 1 da 
secção II do anexo que sejam necessários 
para assegurar a operabilidade, a 
interconectividade e o aperfeiçoamento 
constante desses sistemas e infraestruturas.

Or. en

Justificação

Para aumentar a segurança jurídica, é necessário fazer referência à disposição que prevê a 
descrição dos termos "componentes da União" e "componentes não pertencentes à União". 
Esta opção abrange também a alteração técnica.

Alteração 21

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. A União deve suportar as despesas de 
aquisição, desenvolvimento, instalação, 
manutenção e funcionamento corrente 
dos componentes da União, ao passo que 
as despesas de aquisição, 
desenvolvimento, instalação, manutenção 
e funcionamento quotidiano dos 
componentes não pertencentes à União 
devem ser suportados pelos países 
participantes.
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Or. en

Justificação

É necessário proceder a uma clara divisão das despesas entre a União e os países 
participantes, a fim de aumentar a segurança jurídica.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O enquadramento financeiro para a 
execução do programa é de 548 080 000 
EUR (a preços correntes).

1. A dotação financeira para a execução do 
programa é de EUR … (a preços 
correntes).

Or. en

Justificação

Nesta fase, o relator deixou em branco o montante da dotação financeira, de acordo com a 
abordagem horizontal, enquanto se aguarda o resultado das negociações relativas ao quadro 
financeiro plurianual.

Alteração 23

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

Texto da Comissão Alteração

A distribuição de fundos pelas ações 
elegíveis, em conformidade com o 
disposto no artigo 6 º, deve fazer-se tal 
como previsto na secção I do anexo.

Or. en

Justificação

A repartição do orçamento no sentido de apoiar ações elegíveis é uma decisão política 
essencial, pelo que os co-legisladores devem beneficiar da prerrogativa de prestar orientação 
política em termos da distribuição das despesas.
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Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 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. Um máximo de 0,25 % da dotação 
financeira indicada no primeiro 
parágrafo do n.º 1 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, bem como quaisquer outras 
despesas de assistência técnica e 
administrativa em que a Comissão possa 
incorrer para a gestão do programa.

Or. en

Justificação

É necessário estabelecer um limite para a atribuição de recursos financeiros destinados a 
cobrir despesas relativas a atividades de preparação, monitorização, controlo, auditoria e 
avaliação, de modo a garantir a atribuição de fundos adequados às ações que apoiam 
diretamente os objetivos do programa.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Sem prejuízo do disposto nos 
números 1, 2 e 3, os acordos-quadro, as 
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decisões do Conselho de Associação ou os 
acordos similares com países terceiros e 
organizações internacionais, assim como 
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, 
inspeções e verificações no local.

Or. en

Justificação

Número incluído no COM (2011)0706.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de dar execução ao programa, a
Comissão deve adotar programas de 
trabalho anuais que estabeleçam os 
objetivos a cumprir, os resultados 
esperados, o método de execução e o 
respetivo montante. Os programas em 
questão devem igualmente conter uma 
descrição das ações a financiar, uma 
indicação dos montantes afetados a cada 
ação e um calendário de execução 
indicativo. Deles devem constar, no caso 
de subvenções, as prioridades, os 
principais critérios de avaliação e a taxa 
máxima de cofinanciamento. Esse ato de 
execução é aprovado nos termos do 
procedimento de regulamentação a que se 
refere o artigo 14.º, n.º 2.

1. A Comissão deve ter poderes para
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 15.º, enquanto programas de 
trabalho anuais, que devem incluir as 
prioridades anuais do programa no que 
respeita aos seus objetivos gerais, 
específicos e operacionais, aos 
ajustamentos à repartição do orçamento 
por tipo de ação, aos critérios de 
avaliação para subvenções em apoio de 
ações e da organização e, se necessário, a 
alteração dos indicadores de aferição dos 
efeitos e dos impactos do programa.

Or. en

Justificação

Uma vez que o programa de trabalho anual inclui elementos que constituem opções políticas 
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importantes (prioridades, ajustamento da repartição do orçamento, indicadores de medição 
do desempenho) destinadas a complementar ou alterar elementos políticos fundamentais, de 
acordo com o disposto no presente regulamento, afigura-se conveniente delegar poderes na 
Comissão, em conformidade com o artigo 290.º do TFUE relativo à adoção do programa de 
trabalho anual.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Na preparação do programa de trabalho 
anual, a Comissão deve ter em conta a 
abordagem comum em matéria de política 
aduaneira. A abordagem em questão deve 
ser regularmente revista e definida em 
parceria entre a Comissão e os 
Estados-Membros no Grupo de Política 
Aduaneira, composto pelos responsáveis 
das administrações aduaneiras dos 
Estados-Membros ou seus representantes e 
pelos representantes da Comissão.

2. Na preparação do programa de trabalho 
anual, a Comissão deve ter em conta a 
abordagem comum em matéria de política 
aduaneira. A abordagem em questão deve 
ser continuamente adaptada às novas 
evoluções em parceria entre a Comissão e 
os Estados-Membros no Grupo de Política 
Aduaneira, composto pela Comissão e
pelos responsáveis das administrações 
aduaneiras dos Estados-Membros ou seus 
representantes.

Or. en

Justificação

Como a formulação da mesma disposição estabelecida pela Decisão n.° 624/2007/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de maio de 2007, que cria um programa de ação 
no domínio aduaneiro na Comunidade (Alfândega 2013), é mais clara, deve ser mantida. 
Esta opção abrange também a alteração técnica.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 15

Texto da Comissão Alteração

Comitologia Exercício de delegação
1. Comissão é assistida por um comité.
Este comité deve ser entendido como 
comité na aceção do Regulamento (UE) 
n.º 182/2011.

1. O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão nas condições 
estabelecidas no presente artigo.
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2. Sempre que se faça referência ao 
presente número, é aplicável o artigo 5.º 
do Regulamento (UE) n.º 182/2011.

2. A delegação de poderes referida no 
artigo 14.º é conferida à Comissão pelo 
período de ...* a 31 de dezembro de 2020.
2-A. A delegação de poderes a que se 
refere o artigo 14.º pode ser revogada a 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes especificados nessa decisão. Esta 
decisão entra em vigor no dia seguinte ao 
da sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia ou numa data posterior 
nela especificada. A decisão de revogação 
não afeta os atos delegados já em vigor.
2-B. Assim que adotar um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
2-C. Um ato delegado adotado nos termos 
do artigo 14.º apenas entra em vigor se 
nem o Parlamento Europeu nem o 
Conselho formularem objeções no prazo 
de dois meses a contar da notificação do 
referido ato ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho ou se, antes do termo desse 
prazo, tanto o Parlamento Europeu como 
o Conselho tiverem informado a 
Comissão de que não têm objeções a 
formular. Esse prazo é prorrogável por 
dois meses por iniciativa do Parlamento 
Europeu ou do Conselho.

Or. en

Justificação

Uma vez que o programa de trabalho anual inclui elementos que constituem escolhas 
políticas importantes (por exemplo, prioridades, ajustamento da repartição do orçamento, 
indicadores de medição do desempenho) destinadas a complementar ou alterar elementos 
políticos essenciais, de acordo com o disposto no presente regulamento, afigura-se 
conveniente delegar poderes na Comissão, em conformidade com o artigo 290.º do TFUE 
relativo à adoção do programa de trabalho anual.
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Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os indicadores referidos no n.º 2 do artigo 
6.º devem ser utilizados, nomeadamente, 
para aferir os efeitos e os impactos do 
programa. Tais impactos e efeitos serão 
aferidos por comparação com bases de 
referência predefinidas que reflitam a 
situação antes da aplicação.

Or. en

Justificação

Como a proposta da Comissão faz várias referências aos indicadores, é importante 
estabelecer o processo de desenvolvimento destes, a fim de monitorizar e avaliar o valor e o 
impacto das medidas tomadas ao abrigo do Programa. A fim de garantir o necessário grau 
de flexibilidade neste processo, é adequado conferir poderes à Comissão para que possa 
realizar o mesmo no âmbito do programa de trabalho anual.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A Comissão deve apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório intercalar de avaliação até 31 de 
dezembro de 2018 e um relatório final de 
avaliação até 30 de junho de 2022.
Esses relatórios são transmitidos, para 
informação, ao Comité Económico e 
Social Europeu e ao Comité das Regiões.

Or. en

Justificação

Para garantir a transparência e a continuidade das disposições atualmente em vigor da 
Decisão n.° 624/2007/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de maio de 2007, que 
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cria um programa de ação no domínio aduaneiro na Comunidade (Alfândega 2013), os 
relatórios de avaliação intercalar e final devem ser transmitidos aos co-legisladores.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-B) Se o relatório de avaliação 
intercalar revelar grandes deficiências no 
programa, a Comissão deve considerar a 
apresentação de uma proposta de 
alteração do programa ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. en

Justificação

É importante prever a eventual alteração do programa, a fim de garantir que os objetivos do 
mesmo não sejam comprometidos.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Anexo – secção -I (nova)

Texto da Comissão Alteração

-I. Repartição indicativa dos fundos pelas 
ações elegíveis indicadas no artigo 6.º

Tipos de ação Repartição do 
orçamento em %

Reforço das 
capacidades de 
TI

No mínimo 75 %

Ações conjuntas No máximo 15%
Reforço das 
capacidades 
técnicas

No máximo 5%

Reforço das 
capacidades 

No máximo 5%
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humanas

Or. en

Justificação

A repartição do orçamento no sentido de apoiar ações elegíveis é uma decisão política 
essencial, pelo que os co-legisladores devem beneficiar da prerrogativa de prestar orientação 
política em termos da distribuição das despesas. Além disso, a formulação indicativa da 
repartição do orçamento permite a atribuição adicional para despesas técnicas e 
administrativas previstas no n.º 2 do artigo 10.º.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Anexo – secção I – título

Texto da Comissão Alteração

Sistemas de informação europeus e 
respetivos componentes da União

I. Sistemas de informação europeus e 
respetivos componentes da União

Or. en

Justificação
Relacionado com a alteração 34 do anexo – secção I (nova).

Alteração 34

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

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Os componentes não pertencentes à 
União, ou seja, todos os componentes não 
identificados como componentes da União 
no n.º 2.

Or. en

Justificação

É importante definir os "componentes não pertencentes à União" para garantir a segurança 
jurídica.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Historial

Em 9 de novembro de 2011, a Comissão propôs um projeto de regulamento sobre o programa 
Fiscus, que fundiu os dois atuais programas distintos em matéria fiscal (Fiscalis 2013) e 
aduaneira (Alfândega 2013) num só programa, com o objetivo de simplificar e cortar nas 
despesas da Comissão.

Membros da IMCO e da ECON, no entanto, exprimiram algumas preocupações em relação à 
fusão destes dois programas e duvidaram que tivesse quaisquer benefícios substanciais e 
tangíveis. Em 29 de fevereiro de 2012, os coordenadores da IMCO decidiram dividir a 
proposta da Comissão nos programas Alfândega e Fiscalis (os coordenadores da ECON 
tinham tomado a mesma decisão em 13 de fevereiro de 2012). 

Na sequência da decisão da Conferência dos Presidentes, em 16 de maio de 2012, 
questionando o pedido da IMCO e da ECON relativo à divisão, a Comissão adaptou o seu 
ponto de vista de forma a ter em conta a posição do Parlamento Europeu e do Conselho e, em 
29 de agosto de 2012, adotou uma proposta alterada relativa aos programas Alfândega 2020 e 
Fiscalis 2020.

A proposta do programa Alfândega 2020 baseia-se no artigo 33.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, que apela à ação da União Europeia no domínio da 
cooperação aduaneira e da união aduaneira da UE.

Em conformidade com a proposta de um novo quadro financeiro plurianual, alterado em 6 de 
julho de 2012, o presente regulamento relativo ao programa Alfândega 2020 estabelece um 
quadro orçamental de 548 080 000 euros (a preços correntes) para o período de 2014-2020.

Posição do relator

O deputado Baldassarre, relator do processo, exprime a sua grande satisfação pelo facto de a 
Comissão já ter tomado em consideração o pedido do Parlamento no sentido de dividir a 
proposta anterior relativa ao programa Fiscus nos programas Alfândega e Fiscalis. 

No entanto, o relator propõe que sejam feitas as seguintes alterações principais à proposta da 
Comissão, de 29 de agosto de 2012.

Objetivos específicos e operacionais

Por razões de maior visibilidade e de clareza jurídica, cabe definir os objetivos gerais e 
específicos, bem como os objetivos operacionais, nos artigos do regulamento.

Objetivo: Controlos e combate à fraude

Tendo em conta a dinâmica dos novos desafios em matéria aduaneira e a necessidade de 
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proteger os cidadãos contra os riscos para a segurança decorrentes do comércio internacional 
de bens, deve ser dada maior ênfase à harmonização e normalização dos procedimentos de 
controlo aduaneiro e à luta contra a fraude. 
Repartição do orçamento 

Nesta fase, o relator deixou em branco o montante da dotação financeira, de acordo com a 
abordagem horizontal, enquanto se aguarda o resultado das negociações relativas ao quadro 
financeiro plurianual.

A repartição do orçamento no sentido de apoiar ações elegíveis é uma decisão política 
essencial, pelo que os co-legisladores devem beneficiar da prerrogativa de prestar orientação 
política em termos da distribuição das despesas.

Além disso, como os sistemas de TI são essenciais no orçamento (ver o anterior programa 
Alfândega 2013, em que cerca de 75 % a 80 % do orçamento global são atribuídos às TI), 
deve assegurar-se a atribuição de um montante mínimo ao desenvolvimento e à manutenção 
de sistemas de TI.

As percentagens propostas foram calculadas com base na ficha financeira legislativa relativa 
à secção aduaneira:

Além disso, deve ser mantido um certo grau de flexibilidade, a fim de responder à alteração 
das prioridades políticas (ou seja, a possibilidade de adaptação à repartição do orçamento do 
programa de trabalho anual).

Dado que a repartição do orçamento é formulada de modo indicativo: "no mínimo xx %" e "no 
máximo ... %", permite a atribuição adicional para despesas técnicas e administrativas.

Indicadores

Como a proposta da Comissão faz diversas referências aos indicadores, é importante 
estabelecer o processo de desenvolvimento destes, a fim de monitorizar e avaliar o valor e o 
impacto das medidas tomadas ao abrigo do programa. Por forma a garantir o necessário grau 
de flexibilidade neste processo, é adequado conferir poderes à Comissão para que possa 
realizar esta atividade no âmbito do programa de trabalho anual.

Programa de trabalho anual - Atos delegados

Uma vez que o programa de trabalho anual inclui elementos que constituem opões políticas 
importantes (por exemplo, prioridades, ajustamento da repartição do orçamento, indicadores 
de medição do desempenho) destinadas a complementar ou alterar elementos políticos 
essenciais, de acordo com o disposto no presente regulamento, afigura-se conveniente delegar 
poderes na Comissão, em conformidade com o artigo 290.º do TFUE relativo à adoção do 
programa de trabalho anual.

O recurso a atos delegados protege as prerrogativas do Parlamento Europeu. O Parlamento 
Europeu terá a oportunidade de vetar o ato proposto ou de revogar a delegação de poderes na 
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Comissão.

Apresentação de relatórios

Para garantir a transparência e a continuidade das disposições atualmente em vigor da Decisão 
n.° 624/2007/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de maio de 2007, que cria um 
programa de ação no domínio aduaneiro na Comunidade (Alfândega 2013), os relatórios de 
avaliação intercalar e final devem ser transmitidos aos co-legisladores.
Apoio das capacidades técnicas

A fim de garantir um apoio abrangente a diversos aspetos de ação das autoridades aduaneiras, 
convém que o programa abranja não apenas as ações conjuntas, o desenvolvimento das 
capacidades de TI e das competências humanas, mas também o reforço das capacidades 
técnicas.

Reforçar as capacidades técnicas significa auxiliar os países participantes no âmbito da 
aquisição e da manutenção do equipamento (por exemplo, leitores óticos, equipamento de 
laboratório).

Este facto reveste-se de particular importância em termos de assegurar uma proteção eficaz 
das fronteiras externas da UE.

Componentes dos sistemas de informação europeus

Cabe definir claramente não só que componentes são considerados componentes da União, 
mas também quais são os componentes não pertencentes à União.

Acresce tornar claro que a União deve suportar as despesas relacionadas com o 
desenvolvimento e a manutenção dos componentes da União, ao passo que as despesas com 
os componentes não pertencentes à União devem ser suportadas pelos países participantes.


