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ALTERAÇÕES

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 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 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) O projeto Europeu e o 
desenvolvimento da Europa têm um papel 
importante a desempenhar na superação 
da crise e no posicionamento da Europa 
num caminho sustentável para o 
crescimento, tendo por base a experiência 
adquirida ao longo de mais de 50 anos de 
esforços conjuntos, a disponibilidade para 
cooperar, a cooperação que vai além dos 
povos e das nações, a repartição dos 
encargos e a ajuda prestada pelos mais 
desenvolvidos aos mais desfavorecidos. A 
par de factos e de sensações adicionais, 
todos estes fatores compõem o espírito 
europeu que, para além da cooperação 
económica e social, constitui o motor 
fundamental da Europa enquanto 
comunidade a nível dos cidadãos 
europeus e que necessita de ser reforçado.

Justificação

A introdução da expressão "espírito europeu" no programa "Europa para os cidadãos" 
deverá impulsionar o planeamento e a execução dos projetos. Veja-se o caso dos projetos de 
geminação de cidades e das pessoas envolvidas em projetos de parceria internacional, que 
incorporam este espírito através das suas ações: se não existissem quaisquer fronteiras 
físicas e se partilhássemos o espaço europeu uns com os outros, a diversidade nacional e 
cultural tornar-nos-ia mais abertos e recetivos, e poderíamos assim basear-nos em mais de 
50 anos de História europeia e de êxito.

Alteração 2
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Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Para aproximar mais a Europa dos 
cidadãos e permitir que estes participem 
plenamente na construção de uma União 
cada vez mais próxima, há que empreender 
uma série de ações e envidar esforços 
coordenados, através de atividades 
transnacionais e a nível da União. A 
iniciativa de cidadania europeia constitui 
uma oportunidade única para permitir aos 
cidadãos participar diretamente na génese 
da legislação da UE3.

(4) Para aproximar mais a Europa dos 
cidadãos e permitir que estes participem 
plenamente na construção de uma União 
cada vez mais próxima, promovendo, ao 
mesmo tempo, uma consciência de 
cidadania comum europeia devido a um 
melhor entendimento e uma compreensão 
recíproca, há que empreender uma série de 
ações e envidar esforços coordenados, 
através de atividades transnacionais e a 
nível da União. A iniciativa de cidadania 
europeia constitui uma oportunidade única 
para permitir aos cidadãos participar 
diretamente na definição de políticas e na 
génese da legislação da UE.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 8
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Será dada preferência às subvenções 
para projetos de grande impacto, 
nomeadamente aqueles que estão 
diretamente relacionados com as políticas 
da UE, com vista à participação na 
definição da agenda política europeia. 
Além disso, de acordo com o princípio da 

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

com o princípio da boa gestão financeira, a 
execução do programa deverá ser 
simplificada através do recurso a 
montantes fixos, financiamentos a taxas 
fixas e aplicação de tabelas de custos 
unitários; ademais, devem ser 
estabelecidos anualmente vários prazos 
para a receção de propostas, deve ser 
aumentada a proporção relativa ao custo 
dos projetos financiados mediante 
subvenções da UE e o pré-financiamento 
dos projetos, e devem ser estipulados 
prazos mais longos e flexíveis relativos à 
execução de projetos.

Alteração 7

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

A introdução do termo "espírito" sugere uma espécie de ponte entre o passado e o presente. A 
memória é um elemento deste espírito, uma vez que alguns acontecimentos negativos do 
passado desempenharam um papel fundamental na instituição da União Europeia. O 
programa deve sugerir que a União Europeia se rege por um espírito comum e que é 
importante para essa União que o maior número de cidadãos possível sinta e professe esse 
espírito, pois tal deverá conduzir a uma maior coesão.

Alteração 8

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Reforçar a sensibilização em matéria de 
memória, da história, da identidade e dos 
valores comuns e dos objetivos da União 
na promoção da paz, dos seus valores, da 
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sua diversidade cultural e linguística e do 
bem-estar dos seus povos, estimulando o 
debate, a reflexão e o desenvolvimento de 
redes e unindo os povos para partilharem 
e trocarem experiências, aprenderem com 
a história e debaterem o futuro da 
Europa;

Alteração 9

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Deve ser conferida uma atenção 
especial aos ciganos e outras minorias na 
UE, a fim de facilitar a sua integração 
enquanto cidadãos da UE que gozam de 
plenos direitos.

Alteração 10

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

A introdução do termo "espírito" sugere uma espécie de ponte entre o passado e o presente. A 
memória é um elemento deste espírito, uma vez que alguns acontecimentos negativos do 
passado desempenharam um papel fundamental na instituição da União Europeia. O 
programa deve sugerir que a União Europeia se rege por um espírito comum e que é 
importante para essa União que o maior número de cidadãos possível sinta e professe esse 
espírito, pois tal deverá conduzir a uma maior coesão.

Alteração 11
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) «Memória e cidadania europeia» (a) «Promoção da memória da história
europeia e desenvolvimento do sentimento 
de uma identidade e espírito europeus».

Alteração 12

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

Texto da Comissão Alteração

As duas vertentes serão complementadas 
por ações horizontais para a análise, 
divulgação e exploração dos resultados dos 
projetos (ações de «valorização»).

As duas vertentes serão complementadas 
por ações horizontais para a análise, 
divulgação e exploração dos resultados dos 
projetos (ações de "divulgação e 
multiplicação").

Justificação

Os resultados de alguns projetos podem ser divulgados, ao passo que outros se prestam à 
multiplicação (utilização frequente, repetida).

Alteração 13

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

A introdução da expressão "não em exclusivo" significa que a lista não se encontra 
encerrada.
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Alteração 14

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

Texto da Comissão Alteração

Criação e exploração de parcerias e redes 
transnacionais

– Criação e exploração de relações e redes 
transfronteiras de cooperação 
internacional.

Alteração 15

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

Texto da Comissão Alteração

– Apoio a organizações de interesse 
europeu geral

– Apoio a organizações de interesse 
europeu 

Alteração 16

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

Texto da Comissão Alteração

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

– Debates sobre questões de cidadania, 
como o reforço dos laços comunitários, 
com base na utilização das TIC e/ou dos 
meios de comunicação social

Alteração 17

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

Texto da Comissão Alteração

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

Debates/estudos e intervenções sobre os 
momentos decisivos da História europeia, 
com o intuito específico de manter viva a 
memória dos crimes cometidos por 
regimes totalitários
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Alteração 18

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

Texto da Comissão Alteração

– Reflexão/debates sobre os valores 
comuns 

Reflexão/debates sobre os valores comuns 
europeus, identidade e futuro e o espírito 
europeu

Justificação

Alteração proposta em conformidade com os outros artigos respeitantes à introdução do 
termo "espírito", que constitui um dos elementos fundamentais da construção europeia. 

Alteração 19

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

Texto da Comissão Alteração

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

– Iniciativas para aumentar o 
conhecimento entre os cidadãos das
instituições da UE e respetivo 
funcionamento

Alteração 20

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

Texto da Comissão Alteração

– Ações que explorem e valorizem os
resultados das iniciativas apoiadas

Ações que divulguem, explorem e 
promovam a multiplicação dos resultados 
das iniciativas apoiadas

Justificação

Para além da divulgação dos resultados, ao planear e executar os projetos deve ter-se o 
cuidado de decidir como é que os resultados podem ser reutilizados no futuro, contribuindo, 
assim, para um desenvolvimento mais dinâmico. Por exemplo, um projeto poderá ter como 
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resultado um estudo, porém o que poderá constituir uma nova metodologia desenvolvida 
aquando da produção desse estudo pode ser aplicável a muitos outros projetos.

Alteração 21

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

Texto da Comissão Alteração

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

– Publicidade e aconselhamento sobre o 
programa a nível dos Estados-Membros e 
disponibilização da estrutura institucional 
necessária nesse sentido

Justificação

A ênfase não deve ser colocada nas estruturas institucionais, mas na publicidade e no 
aconselhamento, para os quais essa estrutura institucional é necessária.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Os contratos públicos abrangerão a 
aquisição de serviços, tais como a 
organização de eventos, estudos e 
investigações, ferramentas de informação e 
divulgação, monitorização e avaliação.

(2) Os contratos públicos abrangerão a 
aquisição de serviços que permitirão a 
realização e/ou a organização de eventos, 
estudos e investigações, ferramentas de 
informação e divulgação e monitorização e 
avaliação.

Justificação

Uma vez que o termo "programa", tal como utilizado na presente decisão, se refere ao 
programa "Europa para os cidadãos", a sua utilização neste número poderia causar 
confusão. É importante salientar igualmente que os contratos públicos devem ser utilizados 
neste contexto sempre que esteja a ser considerada a realização de eventos a nível do 
programa (formulação direta).

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 6
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Texto da Comissão Alteração

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

O programa está aberto a todas as partes 
interessadas que promovam a integração, a 
memória comum e a identidade e valores 
europeus, independentemente do número 
dos seus membros ou do montante dos 
seus orçamentos, nomeadamente 
autoridades e organizações locais, 
organizações de investigação sobre as 
políticas públicas europeias (grupos de 
reflexão), grupos de cidadãos e outras 
organizações da sociedade civil (tais como 
associações de sobreviventes), 
estabelecimentos de ensino e centros de 
investigação.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

A possibilidade de consulta em linha deve ser consolidada e dotada de maior relevância. 
Apesar de já estar contemplada na legislação, deve ser mencionada de forma mais explícita 
no regulamento.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As propostas formuladas durante as 
consultas serão tidas em conta pela 
Comissão ao elaborar os seus programas 
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de trabalho anuais.

Justificação

O regulamento forçará continuamente a Comissão a efetuar melhorias aos programas de 
trabalho anuais, até mesmo durante a execução dos programas.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

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

A Comissão zela pela coerência e 
complementaridade entre as medidas 
aplicadas no presente programa e 
instrumentos em outros domínios de ação 
da União, em especial a educação, a 
formação profissional, a cultura, o 
desporto, os direitos e as liberdades 
fundamentais, a inclusão social, a 
igualdade entre homens e mulheres, a 
solidariedade entre gerações, o trabalho 
voluntário, a luta contra a discriminação, a 
investigação e a inovação, a política de 
vizinhança e de alargamento e a ação 
externa da União.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 1 – Vertente 1 - Título

Texto da Comissão Alteração

1. Memória e cidadania europeia 1. Memória, cidadania e espírito europeus

Justificação

Alteração proposta em conformidade com o artigo 3.º, n.º 1.

Alteração 28
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Proposta de regulamento
Anexo – vertente 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

Pretende apoiar atividades que convidem a 
uma reflexão sobre a história europeia, a 
diversidade cultural e linguística e os 
valores comuns, no sentido mais lato 
Podem ser disponibilizados fundos para 
iniciativas que reflitam sobre as causas dos 
regimes totalitários na história moderna da 
Europa (em especial, mas não 
exclusivamente, o nazismo e o estalinismo) 
e para lembrar as suas vítimas. A vertente 
irá igualmente abranger atividades relativas 
a outros marcos da história europeia 
recente Dará preferência, em especial, a 
ações que promovam a tolerância, a 
compreensão recíproca através do diálogo 
intercultural e a reconciliação como meio 
de superar o passado e construir o futuro, 
nomeadamente com o intuito de chegar à 
geração mais jovem.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Anexo – vertente 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

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

Muito há ainda a fazer para abrir mais o 
processo de decisão político e económico 
às mulheres e às pessoas em posições 
vulneráveis. Há que escutar mais 
atentamente as suas vozes, devendo os 
decisores políticos tê-las em consideração 
ao tomar decisões que afetam a vida das 
pessoas.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Anexo – vertente 2 – parágrafo 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Dado que a plena integração das minorias 
constitui um objetivo permanente da UE, 
deve adotar-se uma abordagem mais 
construtiva para incentivar a sua 
participação política e cívica.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 1 – Ação Horizontal - Título

Texto da Comissão Alteração

ACÇÃO HORIZONTAL: Valorização ACÇÃO HORIZONTAL: Divulgação e 
multiplicação dos resultados

Justificação

Na medida em que se trata de ações horizontais e, em alguns casos mais abstratos, as suas 
designações devem explicar o que está em causa. Além disso, não são apenas próprios os 
resultados que deverão ser divulgados; devem ser explorados reiteradamente o seu impacto e 
valor acrescentado e, em alguns casos, noutros setores. A introdução da palavra 
"multiplicação" com corroborar esta ideia. Por exemplo, se a conceção de um novo método é 
um dos resultados do projeto, tal pode aplicar-se reiteradamente em projetos ulteriores. 

Alteração 32

Proposta de regulamento
Anexo – Ação Horizontal – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Nela se inclui o «reforço de capacidades», 
que consiste na implementação de medidas 
de apoio com vista ao intercâmbio de 
melhores práticas, à comunhão de 
experiências entre partes interessadas a 
nível local e regional, incluindo as 
autoridades públicas, e ao desenvolvimento 
de novas competências, através, por 
exemplo, de ações de formação. Estas 
competências podem incluir o intercâmbio 
entre pares (peer-to-peer), a formação de 

Nela se inclui o «reforço de capacidades», 
que consiste na implementação de medidas 
de apoio com vista ao intercâmbio de 
melhores práticas, à comunhão de 
experiências entre partes interessadas a 
nível local e regional, incluindo as 
autoridades públicas, e ao desenvolvimento 
de novas competências, através, por 
exemplo, da comunicação social ou de 
ações de formação. Estas competências 
podem incluir o intercâmbio entre pares 
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formadores e, por exemplo, o 
desenvolvimento de uma base de dados 
sobre as organizações/projetos financiados 
pelo programa.

(peer-to-peer), a formação de formadores e, 
por exemplo, o desenvolvimento de uma 
base de dados sobre as 
organizações/projetos financiados pelo 
programa.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

Em geral, será dada preferência às 
subvenções para projetos de grande 
impacto, nomeadamente aqueles que estão 
relacionados com as políticas da UE ou 
com questões identificadas pelos cidadãos 
como sendo de maior relevância, com 
vista à participação na definição da agenda 
política europeia.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

O regulamento determinará que tipo de instituição coordena o programa.
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Alteração 35

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 2 – parágrafo 7

Texto da Comissão Alteração

As despesas administrativas globais do 
programa devem ser proporcionais às 
funções previstas no programa em causa.

As despesas administrativas globais do 
programa devem ser proporcionais às 
funções previstas no programa em causa e 
não devem abranger mais do que 12% do 
enquadramento financeiro do programa.

Justificação

O estabelecimento de um limite no regulamento servirá como mensagem e desencorajará os 
comentários acerca de uma burocracia europeia excessiva.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 2 – parágrafo 8

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode, se for caso disso, 
realizar atividades de informação, 
publicação e divulgação, assegurando 
desse modo um conhecimento aprofundado 
e um elevado impacto das atividades 
apoiadas pelo programa.

A Comissão deve, se for caso disso, 
realizar atividades de informação, 
publicação e divulgação, assegurando 
desse modo um vasto conhecimento e um 
elevado impacto das atividades apoiadas 
pelo programa. Tal conferirá destaque à 
informação e à publicidade assegurada a 
nível dos Estados-Membros em todas as 
línguas oficiais da UE.

Justificação

Embora o inglês, o francês e o alemão sejam línguas dominantes a nível da execução dos 
projetos, o programa diz respeito à cidadania europeia, pelo que deve ser encorajada a 
comunicação nas 23 (24 a partir de 2013) línguas oficiais; é este um dos princípios 
fundamentais da UE.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 3 – objetivo específico 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

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

reforçar a sensibilização em matéria de 
memória, história, identidade e valores 
comuns e objetivos da União na promoção 
da paz, dos seus valores, da sua 
diversidade cultural e linguística e do 
bem-estar dos seus povos, estimulando o 
debate, a reflexão e o desenvolvimento de 
redes e unindo os povos para partilharem 
e trocarem experiências, aprenderem com 
a história e debaterem o futuro da 
Europa.

Alteração 38

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 3 – objetivo específico 2 – Tabela – linha 6-A (nova) 

Texto da Comissão

Alteração

Percentagem de chefes de 
consórcios de países que 
aderiram à UE em 2004, 
2007 e 2013

n.d. Mínimo de 35% no total.

Justificação

No que se refere aos programas comunitários, é necessário salientar que a coordenação de 
projetos não deve ser assumida apenas pelos 15 Estados-Membros antigos, devendo ser 
repartida também neste domínio – por outras palavras, a cultura e a experiência de gestão de 
projetos relativos a parcerias internacionais deve ser desenvolvida nos 13 Estados-Membros 
novos, promovendo assim uma integração europeia realista.

Alteração 39

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 3 – Ação Horizontal (novo)

Texto da Comissão
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Alteração

ACÇÃO HORIZONTAL: Divulgação e multiplicação dos resultados
Indicadores de resultados Último resultado 

conhecido
Objetivo (resultado) a 
médio prazo

Justificação

A Comissão deve determinar igualmente indicadores de resultados para ações horizontais 
por si propostas.
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