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ALTERAÇÕES

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes 
alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) A União Europeia vê-se 
atualmente confrontada com desafios 
consideráveis nos domínios da gestão e 
proteção das fronteiras e da política de 
vistos. Na sua resolução de 14 de março 
de 2018, o Parlamento Europeu reiterou a 
prioridade que atribui ao reforço das 
fronteiras externas e a uma provisão 
adequada dos futuros fundos no domínio 
do asilo e da migração. Uma Europa mais 
forte e mais ambiciosa só pode ser 
concretizada se for dotada de meios 
financeiros reforçados, para o que é 
necessário um apoio contínuo às políticas 
em vigor, um aumento dos recursos dos 
programas emblemáticos da União e a 
atribuição, para responsabilidades 
adicionais, de meios financeiros 
adicionais. As novas tarefas e os esforços 
adicionais exigem um aumento dos meios 
financeiros, do equipamento técnico e do 
pessoal atribuídos aos programas, às 
agências e aos Estados-Membros em 
causa.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Para promover a aplicação da 
gestão europeia integrada das fronteiras 
definida pelas suas componentes, em 

(10) Para promover a aplicação da 
gestão europeia integrada das fronteiras 
definida pelas suas componentes, em 
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conformidade com o artigo 4.º do 
Regulamento (UE) 2016/1624, ou seja, o 
controlo das fronteiras, as operações de 
busca e salvamento durante a vigilância 
das fronteiras, as análises de risco, a 
cooperação entre os Estados-Membros 
(apoiada e coordenada pela Agência 
Europeia da Guarda de Fronteiras e 
Costeira), a cooperação interagências 
(incluindo o intercâmbio regular de 
informações), a cooperação com países 
terceiros, as medidas técnicas e 
operacionais a nível do espaço Schengen 
relacionadas com o controlo das fronteiras 
e concebidas para dar uma melhor resposta 
à imigração ilegal e lutar contra a 
criminalidade transnacional, a utilização 
das tecnologias mais avançadas e o 
mecanismos de controlo da qualidade e os 
mecanismos de solidariedade, e para 
assegurar que essa gestão integrada se 
torne uma realidade operacional, os 
Estados-Membros devem beneficiar de 
apoio financeiro adequado da União.

conformidade com o artigo 4.º do 
Regulamento (UE) 2016/1624, ou seja, o 
controlo das fronteiras, as operações de 
busca e salvamento durante a vigilância 
das fronteiras, as análises de risco, a 
cooperação entre os Estados-Membros 
(apoiada e coordenada pela Agência
Europeia da Guarda de Fronteiras e 
Costeira), a cooperação interagências 
(incluindo o intercâmbio regular de 
informações) e a cooperação com a ação 
externa da UE, como a gestão civil de 
crises, a cooperação com países terceiros, 
as medidas técnicas e operacionais a nível 
do espaço Schengen relacionadas com o 
controlo das fronteiras e concebidas para 
dar uma melhor resposta à imigração 
irregular e lutar contra a criminalidade 
transnacional, a utilização das tecnologias 
mais avançadas e o mecanismos de 
controlo da qualidade e os mecanismos de 
solidariedade, e para assegurar que essa 
gestão integrada se torne uma realidade 
operacional, os Estados-Membros devem 
beneficiar de apoio financeiro adequado da 
União.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A fim de garantir um controlo 
uniforme e de elevada qualidade nas 
fronteiras externas e facilitar as viagens 
legítimas através destas fronteiras, o 
instrumento deve contribuir para o 
desenvolvimento da gestão europeia 
integrada das fronteiras, que inclui todas as 
medidas que impliquem a cooperação 
política, jurídica e sistemática, a partilha de 
encargos, a avaliação da situação e a 
alteração das condições nos pontos de 
passagem de migrantes em situação 
irregular, os efetivos, os equipamentos e as 
tecnologias adotadas a vários níveis pelas 

(17) A fim de garantir um controlo 
uniforme e de elevada qualidade nas 
fronteiras externas e facilitar as viagens 
legítimas através destas fronteiras, o 
instrumento deve contribuir para o 
desenvolvimento da gestão europeia 
integrada das fronteiras, que inclui todas as 
medidas que impliquem a cooperação 
política, jurídica e sistemática, a partilha de 
encargos, a avaliação da situação e a 
alteração das condições nos pontos de 
passagem de migrantes em situação 
irregular, os efetivos, os equipamentos e as 
tecnologias adotadas a vários níveis pelas 
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autoridades competentes dos Estados-
Membros e pela Agência Europeia da 
Guarda de Fronteiras e Costeira, atuando 
em cooperação com outros intervenientes, 
tais como países terceiros e outros 
organismos da UE, em particular a Agência 
Europeia para a gestão operacional de 
sistemas informáticos de grande escala no 
domínio da liberdade, segurança e justiça 
(eu-LISA), a Europol e organizações 
internacionais.

autoridades competentes dos Estados-
Membros e pela Agência Europeia da 
Guarda de Fronteiras e Costeira, atuando 
em cooperação com outros intervenientes, 
tais como países terceiros e outros 
organismos da UE, em particular a Agência 
Europeia para a gestão operacional de 
sistemas informáticos de grande escala no 
domínio da liberdade, segurança e justiça 
(eu-LISA), a Europol, a gestão de crises da 
UE e organizações internacionais.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) Os novos desafios e as tarefas 
adicionais exigem que as agências 
incumbidas da gestão das fronteiras sejam 
dotadas dos necessários recursos 
financeiros e humanos. É igualmente 
necessário recrutar jovens profissionais e 
peritos experientes dos Estados-Membros 
e atribuir-lhes um escalão consentâneo 
com a sua experiência.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(27-A) Devido à forte interligação 
existente entre a gestão das fronteiras e 
dos vistos e outros domínios estratégicos, 
como o Fundo Europeu dos Assuntos 
Marítimos e das Pescas ou o Programa de 
Luta contra a Fraude da UE, a Comissão 
deve assegurar uma abordagem 
fortemente coordenada, eventuais 
sinergias e a transparência das despesas 
correspondentes. A existência de regras 
claras e transparentes deverá impedir o 
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duplo financiamento.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) As medidas aplicadas em países 
terceiros ou com estes relacionadas e 
apoiadas pelo instrumento devem ser 
executadas de modo a obter a plena
sinergia, coerência e complementaridade 
com outras ações fora da União, apoiadas 
por instrumentos de assistência externa da 
União. Em particular, na execução dessas 
ações, deve procurar-se obter a total 
coerência com os princípios e objetivos 
gerais da ação externa da União e da 
política externa relativa ao país ou região 
em causa. Relativamente à dimensão 
externa, o instrumento deve prestar apoio 
específico à melhoria da cooperação com 
países terceiros e ao reforço de 
determinados aspetos centrais das 
respetivas capacidades em matéria de 
vigilância e gestão das fronteiras, em 
domínios de interesse para a política de 
migração e para os objetivos de segurança 
interna da União.

(34) As medidas aplicadas em países 
terceiros ou com estes relacionadas e 
apoiadas pelo instrumento devem ser 
executadas de modo a obter a plena 
sinergia, coerência e complementaridade 
com outras ações fora da União, apoiadas 
por instrumentos de assistência externa da 
União. Em particular, na execução dessas 
ações, deve procurar-se obter a total 
coerência com os princípios e objetivos 
gerais da ação externa da União e da 
política externa relativa ao país ou região 
em causa. Relativamente à dimensão 
externa, o instrumento deve prestar apoio 
específico à melhoria da cooperação com 
países terceiros, incluindo através da 
participação na gestão civil de crises, e ao 
reforço de determinados aspetos centrais 
das respetivas capacidades em matéria de 
vigilância e gestão das fronteiras, em 
domínios de interesse para a política de 
migração e para os objetivos de segurança 
interna da União.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) O presente regulamento deve 
estabelecer os montantes iniciais para os 
programas dos Estados-Membros, 
calculados com base nos critérios 
estabelecidos no anexo I, que refletem a 
dimensão e os níveis de ameaça nas zonas 
das fronteiras terrestres e marítimas, a 

(38) O presente regulamento deve 
estabelecer os montantes iniciais para os 
programas dos Estados-Membros, 
calculados com base nos critérios 
estabelecidos no anexo I, que refletem a 
dimensão e os níveis de ameaça, com base 
em dados recentes e históricos, nas zonas 
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carga de trabalho nos aeroportos e 
consulados, bem como o número de 
consulados.

das fronteiras terrestres e marítimas, a 
carga de trabalho nos aeroportos e 
consulados, bem como o número de 
consulados.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 39-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(39-A) A avaliação intercalar deve ser 
utilizada para avaliar a eficácia e o valor 
acrescentado europeu dos programas, 
resolver os problemas ocorridos durante a 
primeira fase e fornecer uma visão geral 
transparente da execução.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 40-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(40-A) Tendo em conta a dramática 
experiência que a União Europeia teve 
nos últimos anos com os desafios no 
domínio da gestão das fronteiras e dos 
vistos e a falta de flexibilidade do 
financiamento para fazer face a esses 
desafios, deve ser disponibilizado um 
instrumento temático para futuros 
desafios e para criar valor acrescentado 
europeu sem utilizar as margens 
disponíveis e os instrumentos de 
flexibilidade.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração
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(43) Parte dos recursos disponíveis ao 
abrigo do instrumento pode também ser 
atribuída aos programas dos Estados-
Membros para a realização de ações 
específicas, para além da sua dotação 
inicial. Estas ações específicas devem ser 
identificados a nível da União e dizer 
respeito a medidas que exijam esforços de 
cooperação ou ações necessárias para fazer 
face a desenvolvimentos na União que 
exijam um financiamento suplementar a 
disponibilizar a um ou mais Estados-
Membros, designadamente a aquisição 
através dos programas nacionais dos 
Estados-Membros dos equipamentos 
técnicos necessários à Agência Europeia da 
Guarda de Fronteiras e Costeira para as 
suas atividades operacionais, a 
modernização do tratamento dos pedidos 
de visto, o desenvolvimento de novos 
sistemas informáticos de grande escala e a 
concretização da interoperabilidade entre 
esses sistemas. Estas ações específicas 
serão definidas pela Comissão nos seus 
programas de trabalho.

(43) Parte dos recursos disponíveis ao 
abrigo do instrumento pode também ser 
atribuída aos programas dos Estados-
Membros para a realização de ações 
específicas, para além da sua dotação 
inicial. Estas ações específicas devem ser 
identificadas a nível da União e dizer 
respeito a medidas que exijam esforços de 
cooperação ou ações necessárias para fazer 
face a desenvolvimentos na União ou a 
participação na sua ação externa, tal 
como a gestão civil de crises, que exijam 
um financiamento suplementar a 
disponibilizar a um ou mais Estados-
Membros, designadamente a aquisição 
através dos programas nacionais dos 
Estados-Membros dos equipamentos 
técnicos necessários à Agência Europeia da 
Guarda de Fronteiras e Costeira para as 
suas atividades operacionais, a 
modernização do tratamento dos pedidos 
de visto, o desenvolvimento de novos 
sistemas informáticos de grande escala e a 
concretização da interoperabilidade entre 
esses sistemas. Estas ações específicas 
serão definidas pela Comissão nos seus 
programas de trabalho.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 57

Texto da Comissão Alteração

(57) Refletindo a importância de
combater as alterações climáticas em 
consonância com os compromissos da 
União de aplicar o Acordo de Paris e os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas, este instrumento 
contribuirá para a integração transversal 
das ações climáticas e a realização do 
objetivo global de utilizar 25 % das 
despesas do orçamento da UE para apoiar 
os objetivos em matéria de clima. Serão 
identificadas ações relevantes durante a 
elaboração e a aplicação do instrumento, 

(57) Refletindo a urgência em combater 
as alterações climáticas em consonância 
com os compromissos da União de aplicar 
o Acordo de Paris e estar na linha da 
frente no que toca à consecução dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas, incluindo em matéria 
de igualdade de género, este instrumento 
contribuirá para a integração transversal 
das ações climáticas e a realização do 
objetivo global de utilizar pelo menos 25
% das despesas do orçamento da UE para 
apoiar os objetivos em matéria de clima
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que serão reavaliadas no contexto das 
avaliações e processos de revisão 
relevantes.

durante o QFP para 2021-2027, 
passando, assim que possível e o mais 
tardar até 2027, para 30 %. Serão 
identificadas ações relevantes durante a 
elaboração e a aplicação do instrumento, 
que serão reavaliadas no contexto das 
avaliações e processos de revisão 
relevantes.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 58-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(58-A) É importante assegurar uma boa 
gestão financeira e segurança jurídica no 
período transitório e durante a execução 
do instrumento. As ações realizadas 
durante o período de 2014-2020 não 
devem ser interrompidas durante a fase de 
transição.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) (a) Apoiar uma efetiva gestão 
europeia integrada das fronteiras nas 
fronteiras externas por parte da Agência 
Europeia da Guarda de Fronteiras e 
Costeira, no quadro de uma 
responsabilidade partilhada desta Agência 
e das autoridades nacionais encarregadas 
de gestão das fronteiras, a fim de facilitar a 
passagem lícita das fronteiras, prevenir e 
detetar a imigração ilegal e a criminalidade 
transnacional e gerir eficazmente os fluxos 
migratórios;

(a) Apoiar uma efetiva gestão europeia 
integrada das fronteiras nas fronteiras 
externas por parte da Agência Europeia da 
Guarda de Fronteiras e Costeira, no quadro 
de uma responsabilidade partilhada desta 
Agência e das autoridades nacionais 
encarregadas de gestão das fronteiras, a fim 
de facilitar a passagem lícita das fronteiras, 
prevenir e detetar a imigração irregular e a 
criminalidade transnacional e gerir 
eficazmente os fluxos migratórios;

Alteração 14
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No âmbito dos objetivos 
específicos definidos no n.º 2, o 
instrumento deve ser executado através das 
medidas de execução indicadas no 
anexo II.

3. No âmbito dos objetivos 
específicos definidos no n.º 2, o 
instrumento deve ser executado, 
nomeadamente, através das medidas de 
execução indicadas no anexo II.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Relativamente aos objetivos 
referidos no artigo 3.º, e em conformidade 
com as medidas de execução indicadas no 
anexo II, o instrumento deve apoiar, em 
especial, as ações indicadas no anexo III.

1. Relativamente aos objetivos 
referidos no artigo 3.º e, se for caso disso,
em conformidade com as medidas de 
execução indicadas no anexo II, o 
instrumento deve apoiar, em especial, as 
ações indicadas no anexo III.

Alteração 16

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. A implementação do instrumento 
não deve implicar uma elevada carga 
administrativa que afete negativamente a 
sua eficácia ou impeça os Estados-
Membros de obter financiamento.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. A Comissão e os Estados-Membros 
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devem cooperar na execução do 
instrumento. A Comissão deve criar um 
serviço de assistência e um ponto de 
contacto para prestar apoio aos 
Estados-Membros e contribuir para uma 
atribuição eficaz do financiamento.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O enquadramento financeiro para a 
execução do instrumento para o período 
compreendido entre 2021 e 2027 é de 8 
018 000 000 EUR, a preços correntes.

1. O enquadramento financeiro para a 
execução do instrumento para o período 
compreendido entre 2021 e -2027 é de 
7 087 760 000 EUR, a preços de 2018 
(8 018 000 000 EUR, a preços correntes).

Justificação

Propõe-se que a dotação financeira seja alterada em conformidade com as resoluções do PE 
de 14 de março e de 30 de maio sobre o próximo QFP, com base numa repartição técnica 
preliminar por programa que poderá ser objeto de novos ajustamentos, mas no respeito da 
posição geral do PE expressa nessas resoluções e o nível global de 1,3 % do RNB para a UE-
27.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) 4 811 000 000 de EUR são 
atribuídos aos programas executados em 
regime de gestão partilhada, dos quais 157 
200 000 de EUR para o regime de trânsito 
especial a que se refere o artigo 16.°, 
executado em regime de gestão partilhada;

(a) 4 252 833 000 EUR a preços de 
2018 (4 811 000 000 EUR a preços 
correntes) são atribuídos aos programas 
executados em regime de gestão partilhada, 
dos quais 138 962 000 de EUR a preços de 
2018 (157 200 000 de EUR a preços 
correntes) para o regime de trânsito 
especial a que se refere o artigo 16.°, 
executado em regime de gestão partilhada;
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Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) 3 207 000 000 EUR são atribuídos 
ao instrumento temático.

(b) 2 834 927 000 EUR a preços de 
2018 (3 207 000 000 EUR a preços 
correntes) são atribuídos ao instrumento 
temático.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) 4 009 000 000 EUR aos Estados-
Membros em conformidade com os 
critérios do anexo I;

(a) 3 543 880 000 EUR a preços de 
2018 (4 009 000 000 EUR a preços 
correntes) aos Estados-Membros em 
conformidade com os critérios do anexo I;

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) 802 000 000 EUR aos Estados-
Membros para o ajustamento das dotações 
no âmbito dos programas, como referido 
no artigo 13.°, n.° 1.

(b) 708 000 000 EUR a preços de 2018 
(802 000 000 EUR a preços correntes) aos 
Estados-Membros para o ajustamento das 
dotações no âmbito dos programas, como 
referido no artigo 13.°, n.° 1.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A contribuição do orçamento da 
União pode elevar-se até 100 % do total 

5. A contribuição do orçamento da 
União pode elevar-se até 100 % do total 
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das despesas elegíveis para a ajuda de 
emergência.

das despesas elegíveis para a ajuda de 
emergência, incluindo a participação na 
gestão civil de crises.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Sempre que um Estado-Membro 
decida executar projetos com um país 
terceiro ou no território deste último 
através do apoio do instrumento, o Estado-
Membro em causa deve consultar 
previamente a Comissão antes de iniciar o 
projeto.

10. Sempre que um Estado-Membro 
decida executar projetos com um país 
terceiro ou no território deste último 
através do apoio do instrumento, incluindo 
a participação na gestão civil de crises, o 
Estado-Membro em causa deve consultar 
previamente a Comissão antes de iniciar o 
projeto.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

11. Sempre que um Estado-Membro 
decida executar ações com um país terceiro 
ou no território deste último através do 
apoio do instrumento relativo ao controlo, 
deteção, identificação, localização, 
prevenção e interceção de passagens não 
autorizadas da fronteira para efeitos da 
deteção, prevenção e luta contra a 
imigração ilegal e a criminalidade 
transnacional, bem como contribuir para a 
proteção e o salvamento da vida de 
migrantes, deve assegurar que notificou à 
Comissão qualquer acordo de cooperação 
bilateral ou multilateral com o país terceiro 
em causa, em conformidade com o artigo 
20.° do Regulamento (UE) n.° 1052/2013.

11. Sempre que um Estado-Membro 
decida executar ações com um país terceiro 
ou no território deste último através do 
apoio do instrumento relativo ao controlo, 
deteção, identificação, localização, 
prevenção e interceção de passagens não 
autorizadas da fronteira para efeitos da 
deteção, prevenção e luta contra a 
imigração irregular e a criminalidade 
transnacional, bem como contribuir para a 
proteção e o salvamento da vida de 
migrantes, deve assegurar que notificou à 
Comissão qualquer acordo de cooperação 
bilateral ou multilateral com o país terceiro 
em causa, em conformidade com o artigo 
20.º do Regulamento (UE) n.º 1052/2013.

Alteração 26
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Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 12 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Os Estados-Membros podem 
decidir adquirir artigos para operações 
marítimas polivalentes com o apoio do 
presente instrumento, desde que tais 
artigos sejam utilizados pelas autoridades 
nacionais competentes em operações de 
vigilância das fronteiras durante, pelo 
menos, 60 % do período total de utilização 
para fins nacionais no espaço de um ano. 
Esses artigos devem ser registados na 
reserva de equipamentos técnicos da 
Agência Europeia da Guarda de Fronteiras 
e Costeira para serem disponibilizados, em 
conformidade com o artigo 39.º, n.º 8, do 
Regulamento (UE) 2016/1624.

c) Os Estados-Membros podem 
decidir adquirir ativos polivalentes ou 
desenvolver sistemas de TIC, desde que 
tais artigos sejam utilizados pelas 
autoridades nacionais competentes em 
operações de vigilância das fronteiras 
durante, pelo menos, 60 % do período total 
de utilização para fins nacionais no espaço 
de um ano. Os artigos devem ser registados 
na reserva de equipamentos técnicos da 
Agência Europeia da Guarda de Fronteiras 
e Costeira para serem disponibilizados, em 
conformidade com o artigo 39.º, n.º 8, do 
Regulamento (UE) 2016/1624;

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros podem 
decidir adquirir equipamento ou 
desenvolver sistemas de TIC polivalentes, 
desde que esses artigos e sistemas, quando 
operados pelas autoridades nacionais 
competentes, sejam utilizados para ações 
que recaem no âmbito de aplicação do 
Fundo ou do instrumento. Os custos 
dessas ações podem ser totalmente 
incluídos no Fundo ou no instrumento.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A fim de assegurar uma avaliação 5. A fim de assegurar uma avaliação 
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eficaz dos progressos do instrumento tendo 
em vista a realização dos seus objetivos, a 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 29.º, para alterar o Anexo III, para 
reexaminar e completar os indicadores, 
sempre que necessário, e para completar o 
presente regulamento com disposições 
relativas à elaboração de um quadro de 
acompanhamento e de avaliação, incluindo 
as informações a comunicar pelos 
Estados-Membros.

eficaz dos progressos do instrumento tendo 
em vista a realização dos seus objetivos, a 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 29.º, para alterar o Anexo III, para 
reexaminar e completar os indicadores, 
sempre que necessário, e para completar o 
presente regulamento com disposições 
relativas à elaboração de um quadro de 
acompanhamento e de avaliação, incluindo 
as informações a comunicar pelos 
Estados-Membros. Para o reexame, a 
Comissão deve ter em conta aspetos 
básicos como uma melhor execução dos 
projetos, a pertinência das despesas, a 
eliminação de carga administrativa 
desnecessária, a eficácia do apoio aos 
Estados-Membros e as prioridades globais 
do Fundo para a Segurança Interna no 
que diz respeito às fronteiras e aos vistos.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 7 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

7. Para efeitos da atribuição inicial do 
financiamento, a avaliação da carga de 
trabalho baseia-se nos últimos números 
médios, correspondentes aos 36 meses 
precedentes, disponíveis na data em que o 
presente regulamento se torna aplicável. 
Para efeitos da avaliação intercalar, a 
avaliação da carga de trabalho baseia-se 
nos últimos números médios, 
correspondentes aos 36 meses 
precedentes, disponíveis na data da 
avaliação intercalar em 2024. A avaliação 
da carga de trabalho deve basear-se nos 
fatores seguintes:

7. Para efeitos da atribuição inicial do 
financiamento, a avaliação da carga de 
trabalho baseia-se nos últimos números 
médios, correspondentes aos 36 meses 
precedentes, e em dados históricos, 
disponíveis na data em que o presente 
regulamento se torna aplicável. Para efeitos 
da avaliação intercalar, a avaliação da 
carga de trabalho baseia-se nos últimos 
números médios e históricos disponíveis 
na data da avaliação intercalar em 2024. A 
avaliação da carga de trabalho deve basear-
se nos fatores seguintes:

Alteração 30

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 11 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

11. Para efeitos da atribuição inicial do 
financiamento, o relatório referido no 
ponto 10 determina o nível médio da 
ameaça para cada troço de fronteira com 
base nos últimos números médios, 
correspondentes aos 36 meses precedentes 
disponíveis na data em que o presente 
regulamento se torna aplicável. Para efeitos 
da revisão intercalar, o relatório referido no 
ponto 10 determina o nível médio da 
ameaça para cada troço de fronteira com 
base nos últimos números médios, 
correspondentes aos 36 meses 
precedentes, disponíveis na data da 
avaliação intercalar em 2024. Deve 
determinar os seguintes fatores de 
ponderação específicos para cada troço, 
aplicando os níveis de ameaça definidos no 
Regulamento (UE) n.º 1052/2013:

11. Para efeitos da atribuição inicial do 
financiamento, o relatório referido no 
ponto 10 determina o nível médio da 
ameaça para cada troço de fronteira com 
base nos últimos números médios, 
correspondentes aos 36 meses precedentes, 
e em dados históricos disponíveis na data 
em que o presente regulamento se torna 
aplicável. Para efeitos da revisão intercalar, 
o relatório referido no ponto 10 determina 
o nível médio da ameaça para cada troço 
de fronteira com base nos números médios
mais recentes e históricos disponíveis na 
data da avaliação intercalar em 2024. Deve 
determinar os seguintes fatores de 
ponderação específicos para cada troço, 
aplicando os níveis de ameaça definidos no 
Regulamento (UE) n.º 1052/2013:

Alteração 31

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Reforçar a cooperação 
interagências, a nível nacional, entre as 
autoridades nacionais responsáveis pelo 
controlo das fronteiras ou outras funções 
exercidas nas fronteiras e, a nível da UE, 
entre os Estados-Membros, ou entre os 
Estados-Membros, por um lado, e os 
organismos, serviços e agências 
competentes da União ou países terceiros, 
por outro;

(c) Reforçar a cooperação 
interagências, a nível nacional, entre as 
autoridades nacionais responsáveis pelo 
controlo das fronteiras ou outras funções 
exercidas nas fronteiras e, a nível da UE, 
entre os Estados-Membros, ou entre os 
Estados-Membros, por um lado, e os 
organismos, serviços e agências 
competentes da União, incluindo a ação e 
as medidas externas, ou países terceiros, 
por outro;

Alteração 32

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 1 – alínea c)



AD\1168015PT.docx 17/19 PE626.953v02-00

PT

Texto da Comissão Alteração

c) A formação no terreno em matéria 
de gestão europeia integrada das fronteiras, 
ou que contribua para o desenvolvimento 
dessa gestão, tendo em conta as 
necessidades operacionais e as análises de 
risco e no pleno respeito dos direitos 
fundamentais;

c) A formação no terreno em matéria 
de gestão europeia integrada das fronteiras, 
ou que contribua para o desenvolvimento 
dessa gestão, inclusivamente para fins de 
gestão civil de crises, tendo em conta as 
necessidades operacionais e as análises de 
risco e no pleno respeito dos direitos 
fundamentais;

Alteração 33

Proposta de regulamento
Anexo IV – ponto 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Medidas destinadas a melhorar a 
interoperabilidade dos sistemas 
informáticos e das redes de comunicação.
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