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Alteração 12
Mireille D'Ornano

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O mercado interno é uma pedra 
angular da União Europeia. Provou desde 
o início ser um fator determinante para o 
crescimento, a competitividade e o 
emprego. Gerou novas oportunidades e 
economias de escala para as empresas 
europeias, em especial as micro, pequenas 
e médias empresas (PME), e reforçou a 
sua competitividade industrial. O mercado 
interno contribuiu para a criação de 
postos de trabalho e proporcionou um 
maior leque de escolhas e a preços mais 
baixos aos consumidores. Continua a ser 
um importante motor para a construção 
de uma economia mais forte, mais 
equilibrada e mais justa. É uma das 
principais realizações da UE e o seu 
melhor ativo num mundo cada vez mais 
globalizado.

(1) O mercado interno é uma pedra 
angular da União Europeia. Não 
conseguiu, desde o início, criar o 
crescimento, a competitividade e o 
emprego previstos.

Or. fr

Alteração 13
Stefan Eck

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O mercado interno é uma pedra 
angular da União Europeia. Provou desde o 
início ser um fator determinante para o 
crescimento, a competitividade e o 
emprego. Gerou novas oportunidades e 
economias de escala para as empresas 
europeias, em especial as micro, pequenas 

(1) O mercado interno é uma pedra 
angular da União Europeia. Provou desde o 
início ser um fator determinante para o 
crescimento, a competitividade e o 
emprego. Gerou novas oportunidades e 
economias de escala para as empresas 
europeias. Continua a ser um importante 
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e médias empresas (PME), e reforçou a 
sua competitividade industrial. O mercado 
interno contribuiu para a criação de 
postos de trabalho e proporcionou um 
maior leque de escolhas e a preços mais 
baixos aos consumidores. Continua a ser 
um importante motor para a construção de 
uma economia mais forte, mais 
equilibrada e mais justa. É uma das 
principais realizações da UE e o seu 
melhor ativo num mundo cada vez mais 
globalizado.

motor para a construção de uma economia 
mais forte. É uma das principais 
realizações da UE e o seu melhor ativo 
num mundo cada vez mais globalizado.

Or. en

Alteração 14
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O mercado interno é uma pedra 
angular da União Europeia. Provou desde o 
início ser um fator determinante para o 
crescimento, a competitividade e o 
emprego. Gerou novas oportunidades e 
economias de escala para as empresas 
europeias, em especial as micro, pequenas 
e médias empresas (PME), e reforçou a sua 
competitividade industrial. O mercado 
interno contribuiu para a criação de postos 
de trabalho e proporcionou um maior leque 
de escolhas e a preços mais baixos aos 
consumidores. Continua a ser um 
importante motor para a construção de uma 
economia mais forte, mais equilibrada e 
mais justa. É uma das principais 
realizações da UE e o seu melhor ativo 
num mundo cada vez mais globalizado.

(1) O mercado interno é a pedra 
angular da União Europeia. Provou desde o 
início ser um fator determinante para o 
crescimento, a competitividade e o 
emprego. Gerou novas oportunidades e 
economias de escala para as empresas 
europeias, em especial as micro, pequenas 
e médias empresas (PME), e reforçou a sua 
competitividade industrial. O mercado 
interno contribuiu para a criação de postos 
de trabalho e proporcionou um maior leque 
de escolhas e a preços mais baixos aos 
consumidores. Continua a ser um 
importante motor para a construção de uma 
economia mais forte, mais equilibrada e 
mais justa. É uma das principais 
realizações da UE e o seu melhor ativo 
num mundo cada vez mais globalizado.

Or. en

Alteração 15
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Stefan Eck

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O significativo acervo legislativo 
da União alicerça o funcionamento do 
mercado interno. Abrange, em particular, a 
competitividade, a normalização, a 
proteção dos consumidores, a fiscalização 
do mercado e a regulamentação da cadeia 
alimentar, mas também disposições em 
matéria de transações empresariais, 
comerciais e financeiras, e a promoção de 
uma concorrência leal com condições 
equitativas essenciais para o 
funcionamento do mercado interno.

(3) O significativo acervo legislativo 
da União alicerça o funcionamento do 
mercado interno. Abrange, em particular, a 
competitividade, a normalização, a 
proteção dos consumidores, a proteção do 
ambiente, a proteção do bem-estar 
animal, a fiscalização do mercado e a 
regulamentação da cadeia alimentar, a 
sustentabilidade económica, mas também 
disposições em matéria de transações 
empresariais, comerciais e financeiras, e a 
promoção de uma concorrência leal com 
condições equitativas essenciais para o 
funcionamento do mercado interno.

Or. en

Alteração 16
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Contudo, subsistem barreiras ao 
bom funcionamento do mercado interno e 
estão a emergir novos obstáculos. O 
estabelecimento de regras constitui apenas 
um primeiro passo, sendo igualmente 
importante assegurar a sua eficácia. Em 
última análise, está em causa a confiança 
dos cidadãos na União, na sua capacidade 
de realização, na sua capacidade de gerar 
emprego e crescimento e, em simultâneo, 
proteger o interesse público.

(4) Contudo, subsistem barreiras ao 
bom funcionamento do mercado interno e 
estão a emergir novos obstáculos. O 
estabelecimento de regras constitui apenas 
um primeiro passo, sendo igualmente 
importante aplicar essas regras de forma 
integral e equitativa. Em última análise, 
está em causa a confiança dos cidadãos na 
União, na sua capacidade de realização, na 
sua capacidade de gerar um crescimento 
sustentável e empregos pertinentes, que 
respeitem todos os direitos e disposições 
legislativas laborais da União em vigor, e, 
em simultâneo, proteger o interesse 
público.
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Or. en

Alteração 17
Mireille D'Ornano

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Contudo, subsistem barreiras ao 
bom funcionamento do mercado interno e 
estão a emergir novos obstáculos. O 
estabelecimento de regras constitui apenas 
um primeiro passo, sendo igualmente 
importante assegurar a sua eficácia. Em 
última análise, está em causa a confiança 
dos cidadãos na União, na sua capacidade 
de realização, na sua capacidade de gerar 
emprego e crescimento e, em simultâneo, 
proteger o interesse público.

(4) Subsistem atualmente barreiras ao 
bom funcionamento do mercado interno e 
estão a emergir novos obstáculos. O 
estabelecimento de regras constitui apenas 
um primeiro passo, sendo igualmente 
importante assegurar a sua eficácia. Em 
última análise, está em causa a confiança 
dos cidadãos na União, na sua capacidade 
de realização, na sua capacidade de gerar 
emprego e crescimento e, em simultâneo, 
proteger o interesse público. 
Presentemente, as expectativas dos 
cidadãos em relação a estes domínios 
encontram-se largamente defraudadas.

Or. fr

Alteração 18
Mireille D'Ornano

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Contudo, subsistem barreiras ao 
bom funcionamento do mercado interno e 
estão a emergir novos obstáculos. O 
estabelecimento de regras constitui apenas 
um primeiro passo, sendo igualmente 
importante assegurar a sua eficácia. Em 
última análise, está em causa a confiança 
dos cidadãos na União, na sua capacidade 
de realização, na sua capacidade de gerar 
emprego e crescimento e, em simultâneo, 

(4) Contudo, subsistem barreiras ao 
bom funcionamento do mercado interno e 
estão a emergir novos obstáculos. O 
estabelecimento de regras constitui apenas 
um primeiro passo, sendo igualmente 
importante assegurar a sua eficácia. Em 
última análise, está em causa a confiança 
dos cidadãos na União, na sua capacidade 
de realização, na sua capacidade de gerar 
emprego e crescimento e, em simultâneo, 
proteger o interesse público, confiança 
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proteger o interesse público. essa fortemente abalada pelos fracassos 
económicos e sociais da União Europeia.

Or. fr

Alteração 19
Stefan Eck

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Contudo, subsistem barreiras ao 
bom funcionamento do mercado interno e 
estão a emergir novos obstáculos. O 
estabelecimento de regras constitui apenas 
um primeiro passo, sendo igualmente 
importante assegurar a sua eficácia. Em 
última análise, está em causa a confiança 
dos cidadãos na União, na sua capacidade 
de realização, na sua capacidade de gerar 
emprego e crescimento e, em simultâneo, 
proteger o interesse público.

(4) Contudo, subsistem barreiras ao 
bom funcionamento do mercado interno e 
estão a emergir novos obstáculos. O 
estabelecimento de regras constitui apenas 
um primeiro passo, sendo igualmente 
importante assegurar a sua eficácia. Em 
última análise, está em causa a confiança 
dos cidadãos na União, na sua capacidade 
de realização, na sua capacidade de gerar 
emprego e crescimento e, em simultâneo, 
proteger o interesse público e o planeta.

Or. en

Alteração 20
Stefan Eck

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Existem atualmente vários 
programas de ação da União nos domínios 
da competitividade das empresas, incluindo 
as PME, da proteção dos consumidores, 
dos clientes e utilizadores finais dos 
serviços financeiros, da elaboração de 
políticas em matéria de serviços 
financeiros e da cadeia alimentar. Existem 
ainda outras atividades financiadas 
diretamente no âmbito das rubricas 

(5) Existem atualmente vários 
programas de ação da União nos domínios 
da competitividade das empresas, incluindo 
as PME, da proteção dos consumidores, 
dos clientes e utilizadores finais dos 
serviços financeiros, da elaboração de 
políticas em matéria de serviços 
financeiros e da cadeia alimentar. Existem 
ainda outras atividades financiadas 
diretamente no âmbito das rubricas 
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orçamentais relativas ao mercado interno. 
É necessário simplificar e explorar as 
sinergias entre as várias ações e criar um 
quadro mais flexível e ágil para financiar 
atividades destinadas a assegurar o bom 
funcionamento do mercado interno da 
forma mais eficiente em termos de custos. 
Deste modo, é necessário estabelecer um 
novo programa que reúna as atividades 
previamente financiadas no âmbito desses 
outros programas e de outras rubricas 
orçamentais pertinentes. O programa deve 
incluir igualmente novas iniciativas 
destinadas a melhorar o funcionamento do 
mercado interno.

orçamentais relativas ao mercado interno. 
É necessário simplificar e explorar as 
sinergias entre as várias ações e criar um 
quadro mais flexível e ágil para financiar 
atividades destinadas a assegurar o bom 
funcionamento do mercado interno da 
forma mais eficiente em termos de custos, 
salvaguardando, ao mesmo tempo, o 
interesse público, sem, com isso, 
prejudicar o ambiente nem dar azo a um 
incumprimento das regras da UE nos 
domínios do desperdício alimentar e da 
fraude alimentar, do bem-estar animal, 
dos controlos oficiais e do combate às 
doenças humanas e animais.
Deste modo, é necessário estabelecer um 
novo programa que reúna as atividades 
previamente financiadas no âmbito desses 
outros programas e de outras rubricas 
orçamentais pertinentes. O programa deve 
incluir igualmente novas iniciativas 
destinadas a melhorar o funcionamento do 
mercado interno e a elevar o nível de 
proteção da saúde humana e animal, da 
dignidade dos animais, enquanto seres 
sensíveis, e do ambiente.

Or. en

Alteração 221
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Existem atualmente vários 
programas de ação da União nos domínios 
da competitividade das empresas, incluindo 
as PME, da proteção dos consumidores, 
dos clientes e utilizadores finais dos 
serviços financeiros, da elaboração de 
políticas em matéria de serviços 
financeiros e da cadeia alimentar. Existem 
ainda outras atividades financiadas 
diretamente no âmbito das rubricas 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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orçamentais relativas ao mercado interno. 
É necessário simplificar e explorar as 
sinergias entre as várias ações e criar um 
quadro mais flexível e ágil para financiar 
atividades destinadas a assegurar o bom 
funcionamento do mercado interno da 
forma mais eficiente em termos de custos. 
Deste modo, é necessário estabelecer um 
novo programa que reúna as atividades
previamente financiadas no âmbito desses 
outros programas e de outras rubricas 
orçamentais pertinentes. O programa deve 
incluir igualmente novas iniciativas 
destinadas a melhorar o funcionamento do 
mercado interno.

Or. en

Alteração 22
Bolesław G. Piecha

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O desenvolvimento, a produção e a 
divulgação das estatísticas europeias são 
abordados num Programa Estatístico 
Europeu distinto, estabelecido pelo 
Regulamento (UE) n.º 99/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho47. A 
fim de assegurar a continuidade da
produção e divulgação de estatísticas 
europeias, o novo programa deve incluir 
também as atividades abrangidas pelo 
Programa Estatístico Europeu 
estabelecendo um quadro para o 
desenvolvimento, produção e divulgação 
das estatísticas europeias. O novo 
programa deve estabelecer o quadro 
financeiro para a apresentação de 
estatísticas europeias de alta qualidade, 
comparáveis e fiáveis, que sustentem a 
formulação, o acompanhamento e a 
avaliação de todas as políticas da União.

(6) O desenvolvimento, a produção e a
divulgação das estatísticas europeias são 
abordados num Programa Estatístico 
Europeu distinto, estabelecido pelo 
Regulamento (UE) n.º 99/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho47. A 
fim de assegurar a continuidade da 
produção e divulgação de estatísticas
europeias, o novo programa deve incluir 
também as atividades abrangidas pelo 
Programa Estatístico Europeu 
estabelecendo um quadro para o 
desenvolvimento, produção e divulgação 
das estatísticas europeias. O novo 
programa deve estabelecer o quadro 
financeiro para a apresentação de 
estatísticas europeias de alta qualidade, 
comparáveis e fiáveis, que sustentem a 
formulação, o acompanhamento e a 
avaliação de todas as políticas da União. 
Contudo, a elaboração de estatísticas não 
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deve implicar um aumento da carga
administrativa das empresas ou das 
entidades públicas.

_________________ _________________

47 Regulamento (UE) n.º 99/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
15 de janeiro de 2013, relativo ao 
Programa Estatístico Europeu 2013-2017 
(JO L 39 de 9.2.2013, p. 12).

47 Regulamento (UE) n.º 99/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
15 de janeiro de 2013, relativo ao 
Programa Estatístico Europeu 2013-2017 
(JO L 39 de 9.2.2013, p. 12).

Or. pl

Alteração 23
Stefan Eck

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O desenvolvimento, a produção e a 
divulgação das estatísticas europeias são 
abordados num Programa Estatístico 
Europeu distinto, estabelecido pelo 
Regulamento (UE) n.º 99/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho47. A 
fim de assegurar a continuidade da 
produção e divulgação de estatísticas 
europeias, o novo programa deve incluir 
também as atividades abrangidas pelo 
Programa Estatístico Europeu 
estabelecendo um quadro para o 
desenvolvimento, produção e divulgação 
das estatísticas europeias. O novo 
programa deve estabelecer o quadro 
financeiro para a apresentação de 
estatísticas europeias de alta qualidade, 
comparáveis e fiáveis, que sustentem a 
formulação, o acompanhamento e a 
avaliação de todas as políticas da União.

(6) O desenvolvimento, a produção e a 
divulgação das estatísticas europeias são 
abordados num Programa Estatístico 
Europeu distinto, estabelecido pelo 
Regulamento (UE) n.º 99/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho47. A 
fim de assegurar a continuidade da 
produção e divulgação de estatísticas 
europeias, o novo programa deve incluir 
também as atividades abrangidas pelo 
Programa Estatístico Europeu 
estabelecendo um quadro para o 
desenvolvimento, produção e divulgação 
das estatísticas europeias. O novo 
programa deve estabelecer o quadro 
financeiro para a apresentação, ao público 
em geral, a todos os agentes económicos e 
sociais e às administrações públicas, de 
estatísticas europeias de alta qualidade, 
comparáveis e fiáveis, que sustentem a 
formulação, o acompanhamento e a 
avaliação de todas as políticas da União.

_________________ _________________

47 Regulamento (UE) n.º 99/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 

47 Regulamento (UE) n.º 99/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 
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de janeiro de 2013, relativo ao Programa 
Estatístico Europeu 2013-2017 (JO L 39 de 
9.2.2013, p. 12).

de janeiro de 2013, relativo ao Programa 
Estatístico Europeu 2013-2017 (JO L 39 de 
9.2.2013, p. 12).

Or. en

Alteração 24
Stefan Eck

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O Programa deve apoiar a 
elaboração, aplicação e execução da 
legislação da União subjacente ao bom 
funcionamento do mercado interno. O 
Programa deve também apoiar a criação 
das condições adequadas para capacitar 
todos os intervenientes no mercado interno: 
as empresas, os cidadãos, incluindo os 
consumidores, a sociedade civil e as 
autoridades públicas. Para o efeito, o 
Programa deve procurar garantir a 
competitividade das empresas, em especial 
das PME, mas também apoiar a execução 
das regras em matéria de proteção e 
segurança dos consumidores e sensibilizar 
as empresas e os cidadãos, dotando-os de 
ferramentas, conhecimentos e 
competências adequados para tomarem 
decisões fundamentadas e reforçarem a sua 
participação na elaboração das políticas da 
União. Além disso, o Programa deve 
procurar reforçar a cooperação 
regulamentar e administrativa, em especial, 
incentivando o intercâmbio das melhores 
práticas e o desenvolvimento das bases de 
conhecimentos e competências, inclusive 
através de contratações públicas 
estratégicas. O Programa deve procurar 
igualmente apoiar o desenvolvimento de 
normas internacionais de elevada qualidade 
que alicercem a aplicação da legislação da 
União. Tal inclui também o 
estabelecimento de normas no domínio da 

(8) O Programa deve apoiar a 
elaboração, aplicação e execução da 
legislação da União subjacente ao bom 
funcionamento do mercado interno. O 
Programa deve também apoiar a criação 
das condições adequadas para capacitar 
todos os intervenientes no mercado interno: 
as empresas, os cidadãos, incluindo os 
consumidores, a sociedade civil e as 
autoridades públicas. Para o efeito, o 
Programa deve procurar garantir a 
competitividade das empresas, em especial 
das PME, mas também apoiar a execução 
das regras em matéria de proteção e 
segurança dos consumidores e sensibilizar 
as empresas e os cidadãos, dotando-os de 
ferramentas, conhecimentos e 
competências adequados para tomarem 
decisões fundamentadas e reforçarem a sua 
participação na elaboração das políticas da 
União. Além disso, o Programa deve 
procurar reforçar a cooperação 
regulamentar e administrativa, em especial, 
incentivando o intercâmbio das melhores 
práticas e o desenvolvimento das bases de 
conhecimentos e competências, inclusive 
através de contratações públicas 
estratégicas. O Programa deve procurar 
igualmente apoiar o desenvolvimento de 
normas internacionais de elevada qualidade 
que alicercem a aplicação da legislação da 
União. Tal inclui também o 
estabelecimento de normas no domínio da 
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informação financeira e da auditoria, 
contribuindo assim para a transparência e o 
bom funcionamento dos mercados de 
capitais da União e para uma maior 
proteção dos investidores. Além disso, o 
Programa deve apoiar a elaboração de 
regras e o estabelecimento de normas, 
garantindo, tanto quanto possível, a 
participação das partes interessadas no 
processo. O Programa deve ter também por 
objetivo apoiar a aplicação e a execução de 
legislação da União que garanta um 
elevado nível de saúde humana e animal e 
de fitossanidade ao longo da cadeia 
alimentar e a melhoria do bem-estar dos 
animais.

informação financeira e da auditoria, 
contribuindo assim para a transparência e o 
bom funcionamento dos mercados de 
capitais da União e para uma maior 
proteção dos investidores, dos 
consumidores e dos animais. Além disso, 
o Programa deve apoiar a elaboração de 
regras e o estabelecimento de normas, 
garantindo, tanto quanto possível, a 
participação das partes interessadas no 
processo. O Programa deve ter também por 
objetivo apoiar a aplicação e a execução de 
legislação da União que garanta um 
elevado nível de saúde humana e animal e 
de fitossanidade ao longo da cadeia 
alimentar e a melhoria do bem-estar dos 
animais.

Or. en

Alteração 25
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O Programa deve apoiar a 
elaboração, aplicação e execução da 
legislação da União subjacente ao bom 
funcionamento do mercado interno. O 
Programa deve também apoiar a criação 
das condições adequadas para capacitar 
todos os intervenientes no mercado interno: 
as empresas, os cidadãos, incluindo os 
consumidores, a sociedade civil e as 
autoridades públicas. Para o efeito, o 
Programa deve procurar garantir a 
competitividade das empresas, em especial 
das PME, mas também apoiar a execução 
das regras em matéria de proteção e 
segurança dos consumidores e sensibilizar 
as empresas e os cidadãos, dotando-os de 
ferramentas, conhecimentos e 
competências adequados para tomarem 
decisões fundamentadas e reforçarem a sua 

(8) O Programa deve apoiar a 
elaboração, aplicação e execução da 
legislação da União subjacente ao bom 
funcionamento do mercado interno. O 
Programa deve também apoiar a criação 
das condições adequadas para capacitar 
todos os intervenientes no mercado interno: 
as empresas, os cidadãos, incluindo os 
consumidores, a sociedade civil e as 
autoridades públicas. Para o efeito, o 
Programa deve ter os seguintes objetivos:
1) garantir a competitividade das empresas, 
em especial das PME;
2) apoiar a execução das regras em matéria 
de proteção e segurança dos consumidores 
e sensibilizar as empresas e os cidadãos, 
dotando-os de ferramentas, conhecimentos 
e competências adequados para tomarem 
decisões fundamentadas e reforçarem a sua 
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participação na elaboração das políticas da 
União. Além disso, o Programa deve 
procurar reforçar a cooperação 
regulamentar e administrativa, em especial, 
incentivando o intercâmbio das melhores 
práticas e o desenvolvimento das bases de 
conhecimentos e competências, inclusive 
através de contratações públicas 
estratégicas. O Programa deve procurar 
igualmente apoiar o desenvolvimento de 
normas internacionais de elevada qualidade 
que alicercem a aplicação da legislação da 
União. Tal inclui também o 
estabelecimento de normas no domínio da 
informação financeira e da auditoria, 
contribuindo assim para a transparência e o 
bom funcionamento dos mercados de 
capitais da União e para uma maior 
proteção dos investidores. Além disso, o 
Programa deve apoiar a elaboração de 
regras e o estabelecimento de normas, 
garantindo, tanto quanto possível, a 
participação das partes interessadas no 
processo. O Programa deve ter também 
por objetivo apoiar a aplicação e a 
execução de legislação da União que 
garanta um elevado nível de saúde humana 
e animal e de fitossanidade ao longo da 
cadeia alimentar e a melhoria do bem-estar 
dos animais.

participação na elaboração das políticas da 
União;
3) reforçar a cooperação regulamentar e 
administrativa, em especial, incentivando o 
intercâmbio das melhores práticas e o 
desenvolvimento das bases de 
conhecimentos e competências, inclusive 
através de contratações públicas 
estratégicas;
4) apoiar o desenvolvimento de normas 
internacionais de elevada qualidade que 
alicercem a aplicação da legislação da 
União. Tal inclui o estabelecimento de 
normas no domínio da informação 
financeira e da auditoria, contribuindo 
assim para a transparência e o bom 
funcionamento dos mercados de capitais da 
União e para uma maior proteção dos 
investidores;
5) apoiar a elaboração de regras e o 
estabelecimento de normas, garantindo, 
tanto quanto possível, a participação das 
partes interessadas no processo;
6) apoiar a aplicação e a execução de 
legislação da União que garanta um 
elevado nível de saúde humana e animal e 
de fitossanidade ao longo da cadeia 
alimentar e a melhoria do bem-estar dos 
animais.

Or. en

Alteração 26
Mireille D'Ornano

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O Programa deve apoiar a 
elaboração, aplicação e execução da 
legislação da União subjacente ao bom 
funcionamento do mercado interno. O 
Programa deve também apoiar a criação 
das condições adequadas para capacitar 

(8) O Programa deve apoiar a 
elaboração, aplicação e execução da 
legislação da União subjacente ao bom 
funcionamento do mercado interno. O 
Programa deve também apoiar a criação 
das condições adequadas para capacitar 
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todos os intervenientes no mercado interno: 
as empresas, os cidadãos, incluindo os 
consumidores, a sociedade civil e as 
autoridades públicas. Para o efeito, o 
Programa deve procurar garantir a 
competitividade das empresas, em especial 
das PME, mas também apoiar a execução 
das regras em matéria de proteção e 
segurança dos consumidores e sensibilizar 
as empresas e os cidadãos, dotando-os de 
ferramentas, conhecimentos e 
competências adequados para tomarem 
decisões fundamentadas e reforçarem a sua 
participação na elaboração das políticas da 
União. Além disso, o Programa deve 
procurar reforçar a cooperação 
regulamentar e administrativa, em especial, 
incentivando o intercâmbio das melhores 
práticas e o desenvolvimento das bases de 
conhecimentos e competências, inclusive 
através de contratações públicas 
estratégicas. O Programa deve procurar 
igualmente apoiar o desenvolvimento de 
normas internacionais de elevada qualidade 
que alicercem a aplicação da legislação da 
União. Tal inclui também o 
estabelecimento de normas no domínio da 
informação financeira e da auditoria, 
contribuindo assim para a transparência e o 
bom funcionamento dos mercados de 
capitais da União e para uma maior 
proteção dos investidores. Além disso, o 
Programa deve apoiar a elaboração de 
regras e o estabelecimento de normas, 
garantindo, tanto quanto possível, a 
participação das partes interessadas no 
processo. O Programa deve ter também por 
objetivo apoiar a aplicação e a execução de 
legislação da União que garanta um 
elevado nível de saúde humana e animal e 
de fitossanidade ao longo da cadeia 
alimentar e a melhoria do bem-estar dos 
animais.

todos os intervenientes no mercado interno: 
as empresas, os cidadãos, incluindo os 
consumidores, a sociedade civil e as 
autoridades públicas. Para o efeito, o 
Programa deve procurar garantir a 
competitividade das empresas, em especial 
das PME, mas também apoiar a execução 
das regras em matéria de proteção e 
segurança dos consumidores e sensibilizar 
as empresas e os cidadãos, dotando-os de 
ferramentas, conhecimentos e 
competências adequados para tomarem 
decisões fundamentadas e reforçarem a sua 
participação na elaboração das políticas da 
União. Além disso, o Programa deve 
procurar reforçar a cooperação 
regulamentar e administrativa, em especial, 
incentivando o intercâmbio das melhores 
práticas e o desenvolvimento das bases de 
conhecimentos e competências, inclusive 
através de contratações públicas 
estratégicas. O Programa deve procurar 
igualmente apoiar o desenvolvimento de 
normas internacionais de elevada qualidade 
que alicercem a aplicação da legislação da 
União. Tal inclui também o 
estabelecimento de normas no domínio da 
informação financeira e da auditoria, 
contribuindo assim para a transparência e o 
bom funcionamento dos mercados de 
capitais da União e para uma maior 
proteção dos investidores. Além disso, o 
Programa deve apoiar a elaboração de 
regras e o estabelecimento de normas, 
garantindo, tanto quanto possível, a 
participação das partes interessadas no 
processo. O Programa deve ter também por 
objetivo apoiar a aplicação e a execução de 
legislação da União que garanta um 
elevado nível de saúde humana e animal e 
de fitossanidade ao longo da cadeia 
alimentar e a melhoria do bem-estar dos 
animais, que são questões em relação às 
quais as exigências dos cidadãos 
permanecem amplamente insatisfeitas.

Or. fr
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Alteração 27
Stefan Eck

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Um mercado interno moderno 
promove a concorrência e proporciona 
benefícios a consumidores, empresas e 
trabalhadores. Uma melhor utilização do 
mercado interno dos serviços, em constante 
evolução, permitirá ajudar as empresas 
europeias a criarem postos de trabalho e 
crescerem além-fronteiras, oferecer uma 
maior gama de serviços a melhores preços 
e manter normas elevadas de proteção dos 
consumidores e dos trabalhadores. Para 
isso, o Programa deverá contribuir para a 
eliminação dos obstáculos que ainda 
subsistem e para assegurar um quadro 
regulamentar capaz de integrar modelos de 
negócio novos e inovadores.

(9) Um mercado interno moderno 
promove a concorrência e proporciona 
benefícios a consumidores, empresas e 
trabalhadores, além de respeitar o 
ambiente e as regras da UE em matéria de 
bem-estar animal. Uma melhor utilização 
do mercado interno dos serviços, em 
constante evolução, permitirá ajudar as 
empresas europeias a criarem postos de 
trabalho e crescerem além-fronteiras, 
oferecer uma maior gama de serviços a 
melhores preços e manter normas elevadas 
de proteção dos consumidores, dos 
trabalhadores, do ambiente e dos animais. 
Para isso, o Programa deverá contribuir 
para assegurar um quadro regulamentar 
capaz de integrar modelos de negócio 
novos e inovadores.

Or. en

Alteração 28
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Um mercado interno moderno 
promove a concorrência e proporciona
benefícios a consumidores, empresas e 
trabalhadores. Uma melhor utilização do 
mercado interno dos serviços, em constante 
evolução, permitirá ajudar as empresas 
europeias a criarem postos de trabalho e 
crescerem além-fronteiras, oferecer uma 
maior gama de serviços a melhores preços 
e manter normas elevadas de proteção dos 

(9) Um mercado interno moderno 
promove a concorrência e deve 
proporcionar benefícios a produtores,
consumidores, empresas e trabalhadores. 
Uma melhor utilização do mercado interno 
dos serviços, em constante evolução, 
permitirá ajudar as empresas europeias a 
criarem postos de trabalho pertinentes, que 
respeitem todos os direitos e disposições 
legislativas laborais da União em vigor, e 
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consumidores e dos trabalhadores. Para 
isso, o Programa deverá contribuir para a 
eliminação dos obstáculos que ainda 
subsistem e para assegurar um quadro 
regulamentar capaz de integrar modelos de 
negócio novos e inovadores.

a crescerem além-fronteiras, oferecendo
uma maior gama de serviços a melhores 
preços e mantendo normas elevadas de 
proteção dos produtores, dos consumidores 
e dos trabalhadores. Para isso, o Programa 
deverá contribuir para a eliminação dos 
eventuais obstáculos que ainda subsistem e 
assegurar um quadro regulamentar que 
cumpra todas as normas referidas acima e 
seja capaz de integrar modelos de negócio 
novos e inovadores.

Or. en

Alteração 29
Mireille D'Ornano

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Um mercado interno moderno 
promove a concorrência e proporciona
benefícios a consumidores, empresas e 
trabalhadores. Uma melhor utilização do 
mercado interno dos serviços, em constante 
evolução, permitirá ajudar as empresas 
europeias a criarem postos de trabalho e 
crescerem além-fronteiras, oferecer uma 
maior gama de serviços a melhores preços 
e manter normas elevadas de proteção dos 
consumidores e dos trabalhadores. Para 
isso, o Programa deverá contribuir para a 
eliminação dos obstáculos que ainda 
subsistem e para assegurar um quadro 
regulamentar capaz de integrar modelos de 
negócio novos e inovadores.

(9) Um mercado interno moderno deve 
promover a concorrência e proporcionar
benefícios a consumidores, empresas e 
trabalhadores. Uma melhor utilização do 
mercado interno dos serviços, em constante 
evolução, permitirá ajudar as empresas 
europeias a criarem postos de trabalho e 
crescerem além-fronteiras, oferecer uma 
maior gama de serviços a melhores preços 
e manter normas elevadas de proteção dos 
consumidores e dos trabalhadores. Para 
isso, o Programa deverá contribuir para a 
eliminação dos obstáculos que ainda 
subsistem e para assegurar um quadro 
regulamentar capaz de integrar modelos de 
negócio novos e inovadores.

Or. fr

Alteração 30
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
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Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Os novos desafios em termos de 
regulamentação e execução prendem-se 
com o contexto em rápida mutação da 
revolução digital, em especial questões 
como a cibersegurança, a «Internet das 
Coisas» ou a inteligência artificial. Caso 
ocorram danos, é essencial a existência de 
regras estritas em matéria de segurança e 
responsabilidade pelos produtos para 
garantir uma resposta, ao nível das 
políticas, que permita aos cidadãos 
europeus, nomeadamente aos 
consumidores e às empresas, beneficiarem 
dessas regras. Assim, o Programa deve 
contribuir para a rápida adaptação e 
execução de um regime de 
responsabilidade pelos produtos da União 
que fomente a inovação.

(11) Os novos desafios em termos de 
regulamentação e execução prendem-se 
com o contexto em rápida mutação da 
revolução digital, em especial questões 
como a cibersegurança, a «Internet das 
Coisas» ou a inteligência artificial. Caso 
ocorram danos, é essencial a existência de 
regras estritas em matéria de segurança e 
responsabilidade pelos produtos para 
garantir uma resposta, ao nível das 
políticas, que permita aos cidadãos 
europeus, nomeadamente aos produtores, 
aos consumidores e às empresas, 
beneficiarem dessas regras. Assim, o 
Programa deve contribuir para a rápida 
adaptação e execução de um regime de 
responsabilidade pelos produtos da União 
que fomente a inovação.

Or. en

Alteração 31
Guillaume Balas

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A colocação no mercado de 
produtos não conformes com o direito da 
União deixa aqueles que o cumprem em 
desvantagem e pode pôr os consumidores 
em perigo. Seja por desconhecimento, seja 
deliberadamente, para obterem uma 
vantagem concorrencial, muitos 
empresários ignoram as regras. Em muitos 
casos, as autoridades de fiscalização do 
mercado encontram-se subfinanciadas e 
limitadas pelas fronteiras nacionais, ao 
passo que os empresários exercem a sua 
atividade comercial ao nível da União ou 
mesmo a nível mundial. Mais 

(12) A colocação no mercado de 
produtos não conformes com o direito da 
União deixa aqueles que o cumprem em 
desvantagem e pode pôr os consumidores 
em perigo e ser prejudicial ao ambiente. 
Seja por desconhecimento, seja 
deliberadamente, para obterem uma 
vantagem concorrencial, muitos 
empresários ignoram as regras. Em muitos 
casos, as autoridades de fiscalização do 
mercado encontram-se subfinanciadas e 
limitadas pelas fronteiras nacionais, ao 
passo que os empresários exercem a sua 
atividade comercial ao nível da União ou 
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concretamente, no caso do comércio 
eletrónico, as autoridades de fiscalização 
do mercado têm grande dificuldade em 
detetar a origem de produtos não 
conformes importados a partir de países 
terceiros e em identificar a entidade 
responsável na sua jurisdição. Por 
conseguinte, o Programa deve procurar 
reforçar a conformidade dos produtos 
concedendo incentivos adequados aos 
empresários, intensificando os controlos da 
conformidade e promovendo uma 
cooperação transfronteiriça mais estreita 
entre as autoridades que controlam a 
aplicação da lei. O Programa deve também 
contribuir para a consolidação do atual 
quadro aplicável às atividades de 
fiscalização do mercado, incentivar ações 
conjuntas de autoridades de fiscalização do 
mercado de diferentes Estados-Membros, 
melhorar o intercâmbio de informações e 
promover a convergência e uma maior 
integração das atividades de fiscalização do 
mercado.

mesmo a nível mundial. Mais 
concretamente, no caso do comércio 
eletrónico, as autoridades de fiscalização 
do mercado têm grande dificuldade em 
detetar a origem de produtos não 
conformes importados a partir de países 
terceiros e em identificar a entidade 
responsável na sua jurisdição. Por 
conseguinte, o Programa deve procurar 
reforçar a conformidade dos produtos 
concedendo incentivos adequados aos 
empresários, intensificando os controlos da 
conformidade e promovendo uma 
cooperação transfronteiriça mais estreita 
entre as autoridades que controlam a 
aplicação da lei no seio da União e entre 
essas e os países terceiros. O Programa 
deve também contribuir para a 
consolidação do atual quadro aplicável às 
atividades de fiscalização do mercado, 
incentivar ações conjuntas de autoridades 
de fiscalização do mercado de diferentes 
Estados-Membros, melhorar o intercâmbio 
de informações e promover a convergência 
e uma maior integração das atividades de 
fiscalização do mercado.

Or. en

Alteração 32
Stefan Eck

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A colocação no mercado de 
produtos não conformes com o direito da 
União deixa aqueles que o cumprem em 
desvantagem e pode pôr os consumidores 
em perigo. Seja por desconhecimento, seja 
deliberadamente, para obterem uma 
vantagem concorrencial, muitos 
empresários ignoram as regras. Em muitos 
casos, as autoridades de fiscalização do 
mercado encontram-se subfinanciadas e 

(12) A colocação no mercado de 
produtos não conformes com o direito da 
União deixa aqueles que o cumprem em 
desvantagem e pode pôr os consumidores e 
o ambiente em perigo. Seja por 
desconhecimento, seja deliberadamente, 
para obterem uma vantagem concorrencial, 
muitos empresários ignoram as regras. Em 
muitos casos, as autoridades de 
fiscalização do mercado encontram-se 
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limitadas pelas fronteiras nacionais, ao 
passo que os empresários exercem a sua 
atividade comercial ao nível da União ou 
mesmo a nível mundial. Mais 
concretamente, no caso do comércio 
eletrónico, as autoridades de fiscalização 
do mercado têm grande dificuldade em 
detetar a origem de produtos não 
conformes importados a partir de países 
terceiros e em identificar a entidade 
responsável na sua jurisdição. Por 
conseguinte, o Programa deve procurar 
reforçar a conformidade dos produtos 
concedendo incentivos adequados aos 
empresários, intensificando os controlos da 
conformidade e promovendo uma 
cooperação transfronteiriça mais estreita 
entre as autoridades que controlam a 
aplicação da lei. O Programa deve também 
contribuir para a consolidação do atual 
quadro aplicável às atividades de 
fiscalização do mercado, incentivar ações 
conjuntas de autoridades de fiscalização do 
mercado de diferentes Estados-Membros, 
melhorar o intercâmbio de informações e 
promover a convergência e uma maior 
integração das atividades de fiscalização do 
mercado.

subfinanciadas e limitadas pelas fronteiras 
nacionais, ao passo que os empresários 
exercem a sua atividade comercial ao nível 
da União ou mesmo a nível mundial. Mais 
concretamente, no caso do comércio 
eletrónico, as autoridades de fiscalização 
do mercado têm grande dificuldade em 
detetar a origem de produtos não 
conformes importados a partir de países 
terceiros e em identificar a entidade 
responsável na sua jurisdição. Por 
conseguinte, o Programa deve procurar 
reforçar a conformidade dos produtos, 
intensificando os controlos da 
conformidade, tornando as regras de 
conformidade mais rigorosas, reforçando 
as sanções por incumprimento e 
promovendo uma cooperação 
transfronteiriça mais estreita entre as 
autoridades que controlam a aplicação da 
lei. O Programa deve também contribuir 
para a consolidação do atual quadro 
aplicável às atividades de fiscalização do 
mercado, incentivar ações conjuntas de 
autoridades de fiscalização do mercado de 
diferentes Estados-Membros, melhorar o 
intercâmbio de informações e promover a 
convergência e uma maior integração das 
atividades de fiscalização do mercado.

Or. en

Alteração 33
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A colocação no mercado de 
produtos não conformes com o direito da 
União deixa aqueles que o cumprem em 
desvantagem e pode pôr os consumidores 
em perigo. Seja por desconhecimento, seja 
deliberadamente, para obterem uma 
vantagem concorrencial, muitos 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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empresários ignoram as regras. Em muitos 
casos, as autoridades de fiscalização do 
mercado encontram-se subfinanciadas e 
limitadas pelas fronteiras nacionais, ao 
passo que os empresários exercem a sua 
atividade comercial ao nível da União ou 
mesmo a nível mundial. Mais 
concretamente, no caso do comércio 
eletrónico, as autoridades de fiscalização 
do mercado têm grande dificuldade em 
detetar a origem de produtos não 
conformes importados a partir de países 
terceiros e em identificar a entidade 
responsável na sua jurisdição. Por 
conseguinte, o Programa deve procurar 
reforçar a conformidade dos produtos 
concedendo incentivos adequados aos 
empresários, intensificando os controlos da 
conformidade e promovendo uma 
cooperação transfronteiriça mais estreita 
entre as autoridades que controlam a 
aplicação da lei. O Programa deve também 
contribuir para a consolidação do atual 
quadro aplicável às atividades de 
fiscalização do mercado, incentivar ações 
conjuntas de autoridades de fiscalização do 
mercado de diferentes Estados-Membros, 
melhorar o intercâmbio de informações e 
promover a convergência e uma maior 
integração das atividades de fiscalização do 
mercado.

Or. en

Alteração 34
Mireille D'Ornano

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A segurança dos produtos constitui 
uma preocupação comum. Os organismos 
de avaliação da conformidade verificam se 
os produtos cumprem os requisitos de 
segurança antes de serem colocados no 

(13) A segurança dos produtos constitui 
uma preocupação comum e representa 
hoje uma expectativa legítima dos 
cidadãos. Os organismos de avaliação da 
conformidade verificam se os produtos 
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mercado. Assim, é da maior importância 
que os organismos de avaliação da 
conformidade sejam fiáveis e competentes. 
A União criou um sistema de acreditação 
dos organismos de avaliação da 
conformidade, para verificar a sua 
competência, imparcialidade e 
independência. O principal desafio será 
agora manter o sistema de acreditação a par 
do mais avançado estado da arte e 
assegurar que seja aplicado com igual rigor 
em toda a União. Por conseguinte, o 
Programa deve apoiar medidas destinadas a 
garantir que os organismos de avaliação da 
conformidade continuam a cumprir os 
requisitos regulamentares e a reforçar o 
sistema de acreditação europeu, em 
especial nos novos domínios de ação, 
através do apoio à Cooperação Europeia 
para a Acreditação referida no artigo 14.º 
do Regulamento (CE) n.º 765/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho48.

cumprem os requisitos de segurança antes 
de serem colocados no mercado. Assim, é 
da maior importância que os organismos de 
avaliação da conformidade sejam fiáveis e 
competentes. A União criou um sistema de 
acreditação dos organismos de avaliação da 
conformidade, para verificar a sua 
competência, imparcialidade e 
independência. O principal desafio será 
agora manter o sistema de acreditação a par 
do mais avançado estado da arte e 
assegurar que seja aplicado com igual rigor 
em toda a União. Por conseguinte, o 
Programa deve apoiar medidas destinadas a 
garantir que os organismos de avaliação da 
conformidade continuam a cumprir os 
requisitos regulamentares e a reforçar o 
sistema de acreditação europeu, em 
especial nos novos domínios de ação, 
através do apoio à Cooperação Europeia 
para a Acreditação referida no artigo 14.º 
do Regulamento (CE) n.º 765/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho48.

_________________ _________________

48 Regulamento (CE) n.º 765/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 
de julho de 2008, que estabelece os 
requisitos de acreditação e fiscalização do 
mercado relativos à comercialização de 
produtos, e que revoga o Regulamento 
(CEE) n.º 339/93 (JO L 218 de 13.8.2008, 
p. 30).

48 Regulamento (CE) n.º 765/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 
de julho de 2008, que estabelece os 
requisitos de acreditação e fiscalização do 
mercado relativos à comercialização de 
produtos, e que revoga o Regulamento 
(CEE) n.º 339/93 (JO L 218 de 13.8.2008, 
p. 30).

Or. fr

Alteração 35
Stefan Eck

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Com o desenvolvimento dos 
serviços de comércio e viagens em linha, 
os mercados de consumo não conhecem 

(14) Com o desenvolvimento dos 
serviços de comércio e viagens em linha, 
os mercados de consumo não conhecem 
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fronteiras, pelo que importa assegurar que 
os consumidores residentes na União 
possam beneficiar de uma proteção 
adequada quando importam bens e serviços
provenientes de operadores económicos 
estabelecidos em países terceiros. Assim, o 
Programa deve permitir apoiar a 
cooperação com os organismos 
competentes dos principais parceiros 
comerciais da União, se necessário.

fronteiras, pelo que importa assegurar que 
os consumidores residentes no interior e 
no exterior da União possam beneficiar de 
uma proteção adequada quando importam 
ou exportam bens, serviços ou animais 
vivos provenientes de operadores 
económicos estabelecidos em países 
terceiros. Assim, o Programa deve permitir 
apoiar a cooperação com os organismos 
competentes dos principais parceiros 
comerciais da União, se necessário.

Or. en

Alteração 36
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A fim de cumprir os objetivos do 
Programa e facilitar a vida dos cidadãos e 
das empresas, devem ser criados serviços 
públicos de alta qualidade centrados no 
utilizador. Para o efeito, as administrações 
públicas terão de adotar novas formas de 
funcionamento, eliminar a 
compartimentação entre os diferentes 
serviços e participar na criação desses 
serviços públicos em conjunto com os 
cidadãos e as empresas. Além disso, o 
aumento contínuo e sustentado das 
atividades transfronteiriças no mercado 
interno exige a prestação de informações 
atualizadas sobre os direitos das empresas 
e dos cidadãos, assim como de informações 
sobre as formalidades administrativas. 
Adicionalmente, a prestação de 
aconselhamento jurídico e de assistência 
para a resolução dos problemas 
transnacionais torna-se cada vez mais 
essencial. Acresce ainda a necessidade de 
interligar as administrações nacionais de 
forma simples e eficiente e de avaliar o 
modo como o mercado interno funciona no 

(16) A fim de cumprir os objetivos do 
Programa e facilitar a vida dos cidadãos e 
das empresas, devem ser criados serviços 
públicos de alta qualidade centrados no 
utilizador. Para o efeito, as administrações 
públicas terão de adotar novas formas de 
funcionamento, aumentar a cooperação
entre os diferentes serviços e participar na 
criação desses serviços públicos em 
conjunto com os cidadãos e as empresas. 
Além disso, o aumento contínuo e 
sustentado das atividades transfronteiriças 
no mercado interno exige a prestação de 
informações atualizadas sobre os direitos 
das empresas e dos cidadãos, assim como 
de informações sobre as formalidades 
administrativas. Adicionalmente, a 
prestação de aconselhamento jurídico e de 
assistência para a resolução dos problemas 
transnacionais torna-se cada vez mais 
essencial. Acresce ainda a necessidade de 
interligar as administrações nacionais de 
forma simples e eficiente e de avaliar o 
modo como o mercado interno funciona no 
terreno. Com vista a melhorar a vida 
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terreno. Assim, o Programa deve apoiar os 
atuais instrumentos de governação do 
mercado interno como o portal «A sua 
Europa», enquanto futura base do Portal 
Digital Único, o serviço «A sua Europa –
Aconselhamento», a rede SOLVIT, o 
Sistema de Informação do Mercado Interno 
e o Painel de Avaliação do Mercado Único, 
com vista a melhorar a vida quotidiana 
dos cidadãos e a capacidade operacional 
das empresas num contexto 
transfronteiriço.

quotidiana dos cidadãos e a capacidade 
operacional das empresas num contexto 
transfronteiriço, o Programa deve apoiar 
os atuais instrumentos de governação do 
mercado interno como:
* o portal «A sua Europa», enquanto futura 
base do Portal Digital Único;
* o serviço «A sua Europa –
Aconselhamento»;
* a rede SOLVIT;
* o Sistema de Informação do Mercado 
Interno;
* o Painel de Avaliação do Mercado 
Único.

Or. en

Alteração 37
Mireille D'Ornano

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) O Programa deve promover 
também a aplicação correta e integral do 
quadro jurídico da União em matéria de 
luta contra o branqueamento de capitais e o 
financiamento do terrorismo por parte dos 
Estados-Membros, bem como o 
desenvolvimento de políticas futuras para 
responder aos novos desafios neste 
domínio. Deve ainda apoiar as atividades 
relevantes das organizações internacionais 
de interesse europeu, tais como o Comité 
de Peritos para a Avaliação das Medidas 
Contra o Branqueamento de Capitais e o 
Financiamento do Terrorismo do Conselho 
da Europa.

(18) O Programa deve promover 
também a aplicação correta e integral do 
quadro jurídico da União em matéria de 
luta contra o branqueamento de capitais, 
que atualmente é bastante inadequada, e 
o financiamento do terrorismo por parte 
dos Estados-Membros, bem como o 
desenvolvimento de políticas futuras para 
responder aos novos desafios neste 
domínio. Deve ainda apoiar as atividades 
relevantes das organizações internacionais 
de interesse europeu, tais como o Comité 
de Peritos para a Avaliação das Medidas 
Contra o Branqueamento de Capitais e o 
Financiamento do Terrorismo do Conselho 
da Europa.

Or. fr

Alteração 38
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Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) O Programa deve promover 
também a aplicação correta e integral do 
quadro jurídico da União em matéria de 
luta contra o branqueamento de capitais e o 
financiamento do terrorismo por parte dos 
Estados-Membros, bem como o 
desenvolvimento de políticas futuras para 
responder aos novos desafios neste 
domínio. Deve ainda apoiar as atividades 
relevantes das organizações internacionais 
de interesse europeu, tais como o Comité 
de Peritos para a Avaliação das Medidas 
Contra o Branqueamento de Capitais e o 
Financiamento do Terrorismo do Conselho 
da Europa.

(18) O Programa deve promover 
também a aplicação correta e integral, por 
parte dos Estados-Membros, do quadro 
jurídico da União em matéria de luta contra 
o branqueamento de capitais e o 
financiamento do terrorismo, bem como o 
desenvolvimento de políticas futuras para 
responder aos novos desafios neste 
domínio. Deve ainda apoiar as atividades 
relevantes das organizações internacionais 
de interesse europeu, tais como o Comité 
de Peritos para a Avaliação das Medidas 
Contra o Branqueamento de Capitais e o 
Financiamento do Terrorismo do Conselho 
da Europa.

Or. en

Justificação

A redação original dá a entender que são os Estados-Membros a participar no financiamento 
do terrorismo.

Alteração 39
Stefan Eck

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A realização e o desenvolvimento 
do mercado interno no domínio dos 
serviços financeiros, da estabilidade 
financeira e da União dos Mercados de 
Capitais, incluindo finanças sustentáveis, 
dependem fortemente da adoção pela 
União de medidas políticas baseadas em 
dados concretos. Para isso, a Comissão 
deve assumir um papel ativo 
acompanhando de forma permanente os 

(19) A realização e o desenvolvimento 
do mercado interno no domínio dos 
serviços financeiros, da estabilidade 
financeira e da União dos Mercados de 
Capitais, incluindo finanças sustentáveis, 
dependem fortemente da adoção pela 
União de medidas políticas baseadas em 
dados concretos. Para isso, a Comissão 
deve assumir um papel ativo 
acompanhando de forma permanente os 
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mercados financeiros e a estabilidade 
financeira, avaliando a aplicação da 
legislação da União por parte dos Estados-
Membros, avaliando a adequação da 
legislação em vigor aos respetivos fins e 
identificando potenciais domínios de ação 
caso surjam novos riscos, com uma 
participação contínua das partes 
interessadas ao longo do ciclo de 
elaboração das políticas. Tais atividades 
baseiam-se na produção de análises, 
estudos, materiais de formação, inquéritos, 
avaliações de conformidade, avaliações e 
estatísticas, e na utilização de sistemas 
informáticos e ferramentas de 
comunicação.

mercados financeiros e a estabilidade 
financeira, avaliando a aplicação da 
legislação da União por parte dos Estados-
Membros, avaliando a adequação da 
legislação em vigor aos respetivos fins e 
identificando potenciais domínios de ação 
caso surjam novos riscos, com uma 
participação contínua das partes 
interessadas, dos grupos de cidadãos, das 
ONG e do público em geral ao longo do 
ciclo de elaboração das políticas. Tais 
atividades baseiam-se na produção de 
análises, estudos, materiais de formação, 
inquéritos, avaliações de conformidade, 
avaliações e estatísticas, e na utilização de 
sistemas informáticos e ferramentas de 
comunicação.

Or. en

Alteração 40
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A realização e o desenvolvimento 
do mercado interno no domínio dos 
serviços financeiros, da estabilidade 
financeira e da União dos Mercados de 
Capitais, incluindo finanças sustentáveis, 
dependem fortemente da adoção pela 
União de medidas políticas baseadas em 
dados concretos. Para isso, a Comissão 
deve assumir um papel ativo 
acompanhando de forma permanente os 
mercados financeiros e a estabilidade 
financeira, avaliando a aplicação da 
legislação da União por parte dos Estados-
Membros, avaliando a adequação da 
legislação em vigor aos respetivos fins e 
identificando potenciais domínios de ação 
caso surjam novos riscos, com uma 
participação contínua das partes 
interessadas ao longo do ciclo de 

(19) A realização e o desenvolvimento 
do mercado interno no domínio dos 
serviços financeiros, da estabilidade 
financeira e da União dos Mercados de 
Capitais, incluindo finanças sustentáveis, 
estão fortemente dependentes da adoção 
pela União de medidas políticas baseadas 
em dados concretos. Para isso, a Comissão 
deve assumir um papel ativo 
acompanhando de forma permanente os 
mercados financeiros e a estabilidade 
financeira, avaliando a aplicação da 
legislação da União por parte dos Estados-
Membros, avaliando a adequação da 
legislação em vigor aos respetivos fins e 
identificando potenciais domínios de ação 
caso surjam novos riscos, com uma 
participação contínua das partes 
interessadas ao longo do ciclo de 
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elaboração das políticas. Tais atividades 
baseiam-se na produção de análises, 
estudos, materiais de formação, inquéritos, 
avaliações de conformidade, avaliações e 
estatísticas, e na utilização de sistemas 
informáticos e ferramentas de 
comunicação.

elaboração das políticas. Tais atividades 
baseiam-se na produção de análises, 
estudos, materiais de formação, inquéritos, 
avaliações de conformidade, avaliações e 
estatísticas, e na utilização de sistemas 
informáticos e ferramentas de 
comunicação.

Or. en

Alteração 41
Mireille D'Ornano

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) É da maior importância reforçar a 
competitividade das empresas europeias e 
assegurar a existência efetiva de condições 
equitativas e de um mercado interno aberto 
e concorrencial. As PME são o motor da 
economia europeia, correspondendo a 99 
% das empresas europeias, assegurando 
dois terços dos postos de trabalho e 
contribuindo de forma significativa para a 
criação de novos postos de trabalho com 
uma dimensão regional e local.

(22) É da maior importância reforçar a 
competitividade das empresas europeias e 
assegurar a existência efetiva de condições 
equitativas e de um mercado interno aberto 
e concorrencial. As PME são o motor da 
economia europeia, correspondendo a 99 
% das empresas europeias, assegurando 
dois terços dos postos de trabalho e 
contribuindo de forma significativa para a 
criação de novos postos de trabalho com 
uma dimensão regional e local. As PME 
sofrem com a política de comércio livre, 
que impede que os Estados-Membros 
protejam as empresas nacionais.

Or. fr

Alteração 42
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) É da maior importância reforçar a 
competitividade das empresas europeias e 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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assegurar a existência efetiva de condições 
equitativas e de um mercado interno aberto 
e concorrencial. As PME são o motor da 
economia europeia, correspondendo a 
99 % das empresas europeias, assegurando 
dois terços dos postos de trabalho e 
contribuindo de forma significativa para a 
criação de novos postos de trabalho com 
uma dimensão regional e local.

Or. en

Alteração 43
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) As PME enfrentam desafios 
comuns que não afetam da mesma forma as 
grandes empresas no que respeita a obter 
financiamento, encontrar mão de obra 
qualificada, atenuar os encargos 
administrativos, tirar partido da 
criatividade e da inovação, aceder aos 
mercados e promover atividades de 
internacionalização. O Programa deve dar 
resposta a essas falhas do mercado de 
forma proporcional, sem provocar 
distorções indevidas da concorrência no 
mercado interno.

(23) As PME enfrentam desafios 
comuns que não afetam da mesma forma as 
grandes empresas, designadamente 
desafios como: obter financiamento; 
encontrar mão de obra qualificada; atenuar 
os encargos administrativos; tirar partido 
da criatividade e da inovação; aceder aos 
mercados e promover atividades de 
internacionalização. O Programa deve dar 
resposta a essas falhas do mercado de 
forma proporcional, sem provocar 
distorções indevidas da concorrência no 
mercado interno.

Or. en

Alteração 44
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Muitos dos problemas de (Não se aplica à versão portuguesa.)
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competitividade da União estão ligados às 
dificuldades de acesso ao financiamento 
por parte das PME, que tudo fazem para 
demonstrar a sua qualidade de crédito e 
não dispõem de garantias suficientes. 
Outros desafios em termos de 
financiamento derivam da necessidade de 
as PME se manterem competitivas, por 
exemplo, levando por diante atividades de 
digitalização, internacionalização e 
inovação e aumentando a qualificação da 
sua mão de obra. O acesso limitado ao 
financiamento tem um efeito negativo na 
criação de empresas e nas suas taxas de 
crescimento e sobrevivência, bem como na 
disponibilidade dos novos empresários 
para assumirem o controlo de empresas 
viáveis no contexto de uma sucessão 
empresarial.

Or. en

Alteração 45
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) A fim de superar estas falhas do 
mercado e assegurar que as PME 
continuem a desempenhar o seu papel 
enquanto base da competitividade da 
economia da União, é necessário prestar 
um apoio suplementar às pequenas e 
médias empresas com a criação de 
instrumentos financeiros de dívida e de 
capital próprio ao abrigo da vertente PME 
do fundo InvestEU estabelecido pelo 
Regulamento […] do Parlamento Europeu 
e do Conselho52. O mecanismo de garantia 
de empréstimo criado ao abrigo do 
Regulamento (UE) n.º 1287/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho53 tem 
um valor acrescentado comprovado e 
deverá dar um contributo positivo a pelo 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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menos 500 000 PME. O sucessor será 
criado ao abrigo da vertente PME do fundo 
InvestEU.

_________________ _________________

52 COM(2018) 439 final. 52 COM(2018) 439 final.

53 Regulamento (UE) n.º 1287/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2013, que cria um 
Programa para a Competitividade das 
Empresas e das Pequenas e Médias 
Empresas (COSME) (2014-2020) e que 
revoga a Decisão n.º 1639/2006/CE (JO 
L 347 de 20.12.2013, p. 33).

53 Regulamento (UE) n.º 1287/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2013, que cria um 
Programa para a Competitividade das
Empresas e das Pequenas e Médias 
Empresas (COSME) (2014-2020) e que 
revoga a Decisão n.º 1639/2006/CE (JO 
L 347 de 20.12.2013, p. 33).

Or. en

Alteração 46
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Os objetivos políticos do presente 
Programa serão igualmente abordados 
através de instrumentos financeiros e 
garantias orçamentais no quadro da 
vertente SME do Fundo InvestEU. O apoio 
financeiro deve ser utilizado para 
responder de modo proporcionado a 
deficiências do mercado ou a situações em 
que o investimento fique aquém do 
desejado, não devendo as ações duplicar ou 
excluir o financiamento privado ou 
distorcer a concorrência no mercado 
interno. As ações devem ter um claro valor 
acrescentado europeu.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 47
Mireille D'Ornano



PE629.600v02-00 30/65 AM\1168580PT.docx

PT

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) O Programa deve prestar um apoio 
efetivo às PME ao longo de todo o seu 
ciclo de vida. Deve ter por base os 
conhecimentos e competências 
especializadas exclusivos das PME e dos 
setores industriais e a longa experiência de 
trabalho com as partes interessadas a nível 
europeu, nacional e regional. Este apoio 
deve tirar partido da experiência bem-
sucedida da Rede Europeia de Empresas 
enquanto balcão único para melhorar a 
competitividade das PME e desenvolver os 
seus negócios no mercado único e fora 
dele. A rede tenciona continuar a prestar 
serviços no âmbito de outros programas da 
União, nomeadamente o programa 
Horizonte 2020, utilizando os recursos 
financeiros destes programas. De igual 
modo, o dispositivo de mentoria para os 
jovens empresários deve continuar a ser o 
instrumento utilizado para dar aos novos 
empreendedores, ou aos que pretendam sê-
lo, a possibilidade de adquirirem 
experiência profissional em contacto com 
um empresário experiente de outro país e 
assim contribuir para o reforço dos talentos 
do empreendedorismo. O Programa deve 
também procurar desenvolver e alargar a 
sua cobertura geográfica e, assim, oferecer 
mais possibilidades de articulação aos 
empresários em complementaridade com 
outras iniciativas da União, quando 
relevante.

(27) O Programa deve prestar um apoio 
efetivo às PME ao longo de todo o seu 
ciclo de vida e tentar atenuar as grandes 
dificuldades com que estas se deparam. 
Deve ter por base os conhecimentos e 
competências especializadas exclusivos das 
PME e dos setores industriais e a longa 
experiência de trabalho com as partes 
interessadas a nível europeu, nacional e 
regional. Este apoio deve tirar partido da 
experiência bem-sucedida da Rede 
Europeia de Empresas enquanto balcão 
único para melhorar a competitividade das 
PME e desenvolver os seus negócios no 
mercado único e fora dele. A rede tenciona 
continuar a prestar serviços no âmbito de 
outros programas da União, nomeadamente 
o programa Horizonte 2020, utilizando os 
recursos financeiros destes programas. De 
igual modo, o dispositivo de mentoria para 
os jovens empresários deve continuar a ser 
o instrumento utilizado para dar aos novos 
empreendedores, ou aos que pretendam sê-
lo, a possibilidade de adquirirem 
experiência profissional em contacto com 
um empresário experiente de outro país e 
assim contribuir para o reforço dos talentos 
do empreendedorismo. O Programa deve 
também procurar desenvolver e alargar a 
sua cobertura geográfica e, assim, oferecer 
mais possibilidades de articulação aos 
empresários em complementaridade com 
outras iniciativas da União, quando 
relevante.

Or. fr

Alteração 48
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
Considerando 30
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Texto da Comissão Alteração

(30) As normas europeias desempenham 
um papel importante no mercado interno. 
São fundamentais para a competitividade 
das empresas, em especial das PME. 
Constituem também uma ferramenta 
fundamental para apoiar a legislação e as 
políticas da União em vários domínios 
importantes, tais como a energia, as 
alterações climáticas, as tecnologias da 
informação e da comunicação (TIC), a 
utilização sustentável dos recursos, a 
inovação, a segurança dos produtos, a 
proteção dos consumidores, a segurança 
dos trabalhadores, as condições de trabalho 
e o envelhecimento da população, dando 
assim um contributo positivo para a 
sociedade em geral.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 49
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Um enquadramento comum e 
eficaz para a informação financeira é 
fundamental para o mercado interno, para o 
bom funcionamento dos mercados de 
capitais e para a realização de um mercado 
integrado dos serviços financeiros no 
âmbito da União dos Mercados de Capitais.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 50
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
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Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) De acordo com o Regulamento 
(CE) n.º 1606/2002 do Parlamento Europeu 
e do Conselho55, as normas internacionais 
de relato financeiro (NIRF) adotadas pelo 
Conselho das Normas Internacionais de 
Contabilidade («International Accounting 
Standards Board») e as interpretações 
conexas do Comité de Interpretação das 
NIRF só devem ser integradas na 
legislação da União, a fim de serem 
aplicadas pelas empresas cujos valores 
mobiliários sejam cotados num mercado 
regulamentado na União, se satisfizerem os 
critérios previstos nesse regulamento, 
incluindo o requisito de que as contas deem 
uma «imagem verdadeira e apropriada», 
como estabelecido no artigo 4.º, n.º 3, da 
Diretiva 2013/34/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho56, e 
corresponderem ao interesse público 
europeu. Tais normas internacionais de 
contabilidade têm de ser desenvolvidas no 
âmbito de um processo transparente e 
democraticamente responsável. As NIRF 
desempenham, por conseguinte, um 
importante papel no funcionamento do 
mercado interno, pelo que é do interesse 
direto da União assegurar que o seu 
processo de elaboração e aprovação resulte 
em normas consentâneas com os requisitos 
do quadro jurídico do mercado interno. 
Importa, por conseguinte, encontrar formas 
de financiamento adequadas para a 
Fundação NIRF.

(33) De acordo com o Regulamento 
(CE) n.º 1606/2002 do Parlamento Europeu 
e do Conselho55, as normas internacionais 
de relato financeiro (NIRF) adotadas pelo 
Conselho das Normas Internacionais de 
Contabilidade («International Accounting 
Standards Board») e as interpretações 
conexas do Comité de Interpretação das 
NIRF só devem ser integradas na 
legislação da União, a fim de serem 
aplicadas pelas empresas cujos valores 
mobiliários sejam cotados num mercado 
regulamentado na União, se satisfizerem os 
critérios previstos nesse regulamento, 
incluindo o requisito de que as contas deem 
uma «imagem verdadeira e apropriada», 
como estabelecido no artigo 4.º, n.º 3, da 
Diretiva 2013/34/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho56, e 
corresponderem ao interesse público 
europeu. Neste contexto, é importante 
frisar que, em caso de conflito entre uma 
«Norma» de contabilidade e a lei, 
prevalece sempre a lei. Tais normas 
internacionais de contabilidade têm de ser 
desenvolvidas no âmbito de um processo 
transparente e democraticamente 
responsável. As NIRF desempenham, por 
conseguinte, um importante papel no 
funcionamento do mercado interno, pelo 
que é do interesse direto da União 
assegurar que o seu processo de elaboração 
e aprovação resulte em normas 
consentâneas com os requisitos do quadro 
jurídico do mercado interno. Importa, por 
conseguinte, encontrar formas de 
financiamento adequadas para a Fundação 
NIRF.

_________________ _________________

55 Regulamento (CE) n.º 1606/2002 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 
de julho de 2002, relativo à aplicação das 
normas internacionais de contabilidade (JO 
L 243 de 11.9.2002, p. 1).

55 Regulamento (CE) n.º 1606/2002 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 
de julho de 2002, relativo à aplicação das 
normas internacionais de contabilidade (JO 
L 243 de 11.9.2002, p. 1).
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56 Diretiva 2013/34/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 
2013, relativa às demonstrações financeiras 
anuais, às demonstrações financeiras 
consolidadas e aos relatórios conexos de 
certas formas de empresas, que altera a 
Diretiva 2006/43/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho e revoga as 
Diretivas 78/660/CEE e 83/349/CEE do 
Conselho (JO L 182 de 29.6.2013, p. 19).

56 Diretiva 2013/34/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 
2013, relativa às demonstrações financeiras 
anuais, às demonstrações financeiras 
consolidadas e aos relatórios conexos de 
certas formas de empresas, que altera a 
Diretiva 2006/43/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho e revoga as 
Diretivas 78/660/CEE e 83/349/CEE do 
Conselho (JO L 182 de 29.6.2013, p. 19).

Or. en

Alteração 51
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) A União contribui para assegurar 
um elevado nível de proteção dos 
consumidores, capacitá-los e colocá-los no 
centro do mercado interno, apoiando e 
complementando as políticas dos Estados-
Membros destinadas a assegurar que os 
cidadãos possam usufruir plenamente das 
vantagens do mercado interno, e 
garantindo, através de ações concretas, 
uma proteção adequada da sua segurança e 
dos seus interesses jurídicos e económicos. 
A União tem igualmente de assegurar que a 
legislação em matéria de proteção dos 
consumidores e segurança dos produtos 
seja devida e equitativamente aplicada no 
terreno e que as empresas beneficiem de
condições de concorrência equitativas com 
uma concorrência leal no mercado interno. 
Além disso, é necessário capacitar, 
incentivar e ajudar os consumidores a 
fazerem escolhas sustentáveis, 
contribuindo assim para uma economia 
circular, eficiente em termos de energia e 
recursos e sustentável.

(36) A União contribui para assegurar 
um elevado nível de proteção dos 
consumidores, capacitá-los e colocá-los no 
centro do mercado interno, apoiando e 
complementando as políticas dos Estados-
Membros destinadas a assegurar que os 
cidadãos possam usufruir plenamente das 
vantagens do mercado interno, e 
garantindo, através de ações concretas, 
uma proteção adequada da sua segurança e 
dos seus interesses jurídicos e económicos. 
A União tem igualmente de assegurar que a 
legislação em matéria de proteção dos 
consumidores e segurança dos produtos 
seja devida e equitativamente aplicada no 
terreno e que os produtores e as empresas 
beneficiem de condições de concorrência 
equitativas com uma concorrência leal no 
mercado interno. Além disso, é necessário 
capacitar, incentivar e ajudar os 
consumidores a fazerem escolhas 
sustentáveis, contribuindo assim para uma 
economia circular, eficiente em termos de 
energia e recursos e sustentável.

Or. en
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Alteração 52
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) O Programa deve apoiar as 
autoridades nacionais competentes, 
nomeadamente as responsáveis pelo 
controlo da segurança dos produtos, que 
cooperam especialmente através do sistema 
de alerta rápido da União para produtos 
perigosos. Deve igualmente apoiar a 
aplicação da Diretiva 2001/95/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho58 e do 
Regulamento (CE) n.º 765/2008 no que 
respeita à proteção dos consumidores e à 
segurança dos produtos, bem como a Rede 
de Cooperação no Domínio da Defesa do 
Consumidor e a cooperação internacional 
entre as autoridades competentes de países 
terceiros e da União. O Programa deve 
também procurar assegurar o acesso de 
todos os consumidores e comerciantes a 
mecanismos de qualidade para a resolução 
de litígios extrajudicial e em linha, bem 
como às informações sobre as vias de 
reparação.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

_________________ _________________

58 Diretiva 2001/95/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 3 de dezembro 
de 2001, relativa à segurança geral dos 
produtos (JO L 11 de 15.1.2002, p. 4).

58 Diretiva 2001/95/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 3 de dezembro 
de 2001, relativa à segurança geral dos 
produtos (JO L 11 de 15.1.2002, p. 4).

Or. en

Alteração 53
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
Considerando 39
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Texto da Comissão Alteração

(39) A Rede de Centros Europeus do 
Consumidor ajuda os consumidores a 
usufruírem dos benefícios inerentes aos 
direitos dos consumidores da União, 
quando adquirem bens e serviços 
transfronteiriços no mercado interno e no 
EEE, seja em linha ou em viagem. Esta 
rede, constituída por trinta centros e
financiada conjuntamente pelos programas 
para os consumidores da União, há mais de 
dez anos, já demonstrou o seu valor 
acrescentado para reforçar a confiança dos 
consumidores e dos comerciantes no 
mercado interno. Trata mais de 
100 000 pedidos de consumidores por ano 
e chega a milhões de cidadãos através das 
suas ações de informação na imprensa e em 
linha. É uma das mais valorizadas redes de 
assistência aos cidadãos da União e a 
maioria dos seus centros dispõe de pontos 
de contacto com a legislação relativa ao 
mercado interno, como a Diretiva 
2006/123/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho59, tendo a respetiva avaliação 
salientado a importância de manter esta 
rede. A rede tenciona também desenvolver 
instrumentos de reciprocidade com os 
organismos congéneres de países terceiros.

(39) A Rede de Centros Europeus do 
Consumidor ajuda os consumidores a 
usufruírem dos benefícios inerentes aos 
direitos dos consumidores da União, 
quando adquirem bens e serviços 
transfronteiriços no mercado interno e no 
EEE, seja em linha ou em viagem. Esta 
rede, constituída por trinta centros, foi
financiada conjuntamente pelos programas 
para os consumidores da União há mais de 
dez anos e já demonstrou o seu valor 
acrescentado para reforçar a confiança dos 
consumidores e dos comerciantes no 
mercado interno. Trata mais de 
100 000 pedidos de consumidores por ano 
e chega a milhões de cidadãos através das 
suas ações de informação na imprensa e em 
linha. É uma das mais valorizadas redes de 
assistência aos cidadãos da União e a 
maioria dos seus centros dispõe de pontos 
de contacto com a legislação relativa ao 
mercado interno, como a Diretiva 
2006/123/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho59; a respetiva avaliação salienta
a importância de manter esta rede. A rede 
tenciona também desenvolver instrumentos 
de reciprocidade com os organismos 
congéneres de países terceiros.

_________________ _________________

59 Diretiva 2006/123/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro 
de 2006, relativa aos serviços no mercado 
interno (JO L 376 de 27.12.2006, p. 36).

59 Diretiva 2006/123/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro 
de 2006, relativa aos serviços no mercado 
interno (JO L 376 de 27.12.2006, p. 36).

Or. en

Alteração 54
Bolesław G. Piecha

Proposta de regulamento
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração
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(40) O balanço de qualidade da 
legislação da União em matéria de 
proteção dos consumidores e 
comercialização dos produtos, levado a 
cabo pela Comissão, em maio de 2017, 
revelou a necessidade de melhorar a 
aplicação das regras e de facilitar a 
reparação de danos quando os 
consumidores são lesados por infrações a 
esta legislação. Consequentemente, em 
abril de 2018, a Comissão adotou «Um 
Novo Acordo para os Consumidores» para 
assegurar, nomeadamente, a igualdade de 
tratamento dos consumidores no mercado 
interno em caso de dualidade das normas 
de qualidade, o reforço das capacidades de 
aplicação dos Estados-Membros, uma 
maior segurança dos produtos, o reforço da 
cooperação internacional e novas vias de 
reparação, como as ações coletivas por 
parte de entidades qualificadas. O 
Programa deve procurar apoiar a política 
em matéria de consumidores através de 
ações de sensibilização e conhecimento, o 
reforço das capacidades, o intercâmbio das 
melhores práticas das organizações de 
consumidores e das autoridades para a 
defesa dos consumidores, o 
estabelecimento de redes e o 
desenvolvimento de informações sobre o 
mercado, reforçando a base concreta do 
funcionamento do mercado interno para os 
consumidores, os sistemas informáticos e 
as ferramentas de comunicação, entre 
outros.

(40) O balanço de qualidade da 
legislação da União em matéria de 
proteção dos consumidores e 
comercialização dos produtos, levado a 
cabo pela Comissão, em maio de 2017, 
revelou a necessidade de melhorar a 
aplicação das regras e de facilitar a 
reparação de danos quando os 
consumidores são lesados por infrações a 
esta legislação. A Comissão adotou «Um 
Novo Acordo para os Consumidores» para 
assegurar, nomeadamente, a igualdade de 
tratamento dos consumidores no mercado 
interno em caso de dualidade das normas 
de qualidade dos diferentes Estados-
Membros, o reforço das capacidades de 
aplicação dos Estados-Membros, uma 
maior segurança dos produtos, o reforço da 
cooperação internacional e novas vias de 
reparação, como as ações coletivas por 
parte de entidades qualificadas. O 
Programa deve procurar apoiar a política 
em matéria de consumidores através de 
ações de sensibilização e conhecimento, o 
reforço das capacidades, o intercâmbio das 
melhores práticas das organizações de 
consumidores e das autoridades para a 
defesa dos consumidores, o 
estabelecimento de redes e o 
desenvolvimento de informações sobre o 
mercado, reforçando a base concreta do 
funcionamento do mercado interno para os 
consumidores, os sistemas informáticos e 
as ferramentas de comunicação, entre 
outros.

Or. pl

Alteração 55
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) O balanço de qualidade da (40) O balanço de qualidade da 
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legislação da União em matéria de 
proteção dos consumidores e 
comercialização dos produtos, levado a 
cabo pela Comissão, em maio de 2017, 
revelou a necessidade de melhorar a 
aplicação das regras e de facilitar a 
reparação de danos quando os 
consumidores são lesados por infrações a 
esta legislação. Consequentemente, em 
abril de 2018, a Comissão adotou «Um 
Novo Acordo para os Consumidores» para 
assegurar, nomeadamente, a igualdade de 
tratamento dos consumidores no mercado 
interno em caso de dualidade das normas 
de qualidade, o reforço das capacidades de 
aplicação dos Estados-Membros, uma 
maior segurança dos produtos, o reforço da 
cooperação internacional e novas vias de 
reparação, como as ações coletivas por 
parte de entidades qualificadas. O 
Programa deve procurar apoiar a política 
em matéria de consumidores através de 
ações de sensibilização e conhecimento, o 
reforço das capacidades, o intercâmbio das 
melhores práticas das organizações de 
consumidores e das autoridades para a 
defesa dos consumidores, o 
estabelecimento de redes e o 
desenvolvimento de informações sobre o 
mercado, reforçando a base concreta do 
funcionamento do mercado interno para os 
consumidores, os sistemas informáticos e 
as ferramentas de comunicação, entre 
outros.

legislação da União em matéria de 
proteção dos consumidores e 
comercialização dos produtos, levado a 
cabo pela Comissão, em maio de 2017, 
revelou a necessidade de melhorar a 
aplicação das regras e de facilitar a 
reparação de danos quando os 
consumidores são lesados por infrações a 
esta legislação. Consequentemente, em 
abril de 2018, a Comissão adotou «Um 
Novo Acordo para os Consumidores» para 
assegurar, nomeadamente, a igualdade de 
tratamento dos consumidores no mercado 
interno em caso de dualidade das normas 
de qualidade, o reforço das capacidades de 
aplicação dos Estados-Membros, uma 
maior segurança dos produtos, o reforço da 
cooperação internacional e novas vias de 
reparação, como as ações coletivas por 
parte de entidades qualificadas. O 
Programa deve procurar apoiar a política 
em matéria de consumidores através de 
ações de sensibilização e conhecimento, o 
reforço das capacidades, o intercâmbio das 
melhores práticas das organizações de 
consumidores e das autoridades para a 
defesa dos consumidores, o 
estabelecimento de redes e o 
desenvolvimento de informações sobre o 
mercado, reforçando a base concreta do 
funcionamento do mercado interno para os 
consumidores, os sistemas informáticos e 
as ferramentas de comunicação.

Or. en

Alteração 56
Guillaume Balas

Proposta de regulamento
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) O funcionamento eficiente do 
mercado interno requer um elevado nível 

(44) A proteção dos consumidores e do 
ambiente e o funcionamento eficiente do 
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de proteção da saúde ao longo da cadeia de 
abastecimento alimentar. Uma cadeia de 
abastecimento alimentar segura e 
sustentável é uma condição prévia para a 
sociedade e para o mercado interno. As 
crises sanitárias e os alarmes alimentares 
transfronteiriços perturbam o 
funcionamento do mercado interno, 
limitando a circulação de pessoas e 
mercadorias e afetando a produção.

mercado interno requerem um elevado 
nível de proteção da saúde ao longo da 
cadeia de abastecimento alimentar. Uma 
cadeia de abastecimento alimentar segura e 
sustentável é uma condição prévia para a 
sociedade e para o mercado interno. As 
crises sanitárias e os alarmes alimentares 
transfronteiriços põem em perigo os 
consumidores e os animais, são 
prejudiciais ao ambiente e perturbam o 
funcionamento do mercado interno, 
limitando a circulação de pessoas e 
mercadorias e afetando a produção. Por 
conseguinte, uma das prioridades deveria 
consistir em assegurar normas sanitárias 
exigentes, o bem-estar animal e a 
proteção da saúde ao longo da cadeia de 
abastecimento alimentar.

Or. en

Alteração 57
Jan Huitema

Proposta de regulamento
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) O funcionamento eficiente do 
mercado interno requer um elevado nível 
de proteção da saúde ao longo da cadeia de 
abastecimento alimentar. Uma cadeia de 
abastecimento alimentar segura e 
sustentável é uma condição prévia para a 
sociedade e para o mercado interno. As 
crises sanitárias e os alarmes alimentares 
transfronteiriços perturbam o 
funcionamento do mercado interno, 
limitando a circulação de pessoas e 
mercadorias e afetando a produção.

(44) O funcionamento eficiente do 
mercado interno requer um elevado nível 
de proteção da saúde ao longo da cadeia de 
abastecimento alimentar. Uma cadeia de 
abastecimento alimentar segura e 
sustentável é uma condição prévia para a 
sociedade e para o mercado interno. As 
crises sanitárias e os alarmes alimentares 
transfronteiriços perturbam o 
funcionamento do mercado interno, 
limitando a circulação de pessoas e 
mercadorias e afetando a produção. Por 
conseguinte, a prevenção de pragas e 
doenças novas e desconhecidas deveria 
ser uma prioridade fundamental.

Or. en
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Alteração 58
Bolesław G. Piecha

Proposta de regulamento
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) O funcionamento eficiente do 
mercado interno requer um elevado nível 
de proteção da saúde ao longo da cadeia de 
abastecimento alimentar. Uma cadeia de 
abastecimento alimentar segura e 
sustentável é uma condição prévia para a 
sociedade e para o mercado interno. As 
crises sanitárias e os alarmes alimentares 
transfronteiriços perturbam o 
funcionamento do mercado interno, 
limitando a circulação de pessoas e 
mercadorias e afetando a produção.

(44) O funcionamento eficiente do 
mercado interno requer um elevado nível 
de proteção da saúde ao longo da cadeia de 
abastecimento alimentar. Uma cadeia de 
abastecimento alimentar segura e 
sustentável é uma condição prévia para a 
sociedade e para o mercado interno. As 
crises sanitárias, como a gripe aviária ou a 
peste suína africana, e os alarmes 
alimentares transfronteiriços perturbam o 
funcionamento do mercado interno, 
limitando a circulação de pessoas e 
mercadorias e afetando a produção.

Or. pl

Alteração 59
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) O objetivo geral do direito da 
União no domínio da cadeia alimentar 
consiste em contribuir para um elevado 
nível de saúde humana e animal e de 
fitossanidade ao longo da cadeia alimentar, 
apoiar a melhoria do bem-estar dos animais 
e contribuir para um elevado nível de 
proteção e informação dos consumidores e 
para um elevado nível de proteção do 
ambiente, incluindo a preservação da 
biodiversidade, promovendo, ao mesmo 
tempo, a sustentabilidade da produção 
europeia de alimentos para consumo 

(45) O objetivo geral do direito da 
União no domínio da cadeia alimentar 
consiste em contribuir para um elevado 
nível de saúde humana e animal e de 
fitossanidade ao longo da cadeia alimentar, 
apoiar a melhoria do bem-estar dos animais 
e contribuir para um elevado nível de 
proteção e informação dos consumidores, 
assegurar um elevado nível de proteção do 
ambiente, incluindo a preservação da 
biodiversidade, e, por último, garantir 
uma remuneração justa para os 
produtores de géneros alimentícios,
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humano e animal, as normas de qualidade 
na União, a competitividade da indústria 
dos alimentos para consumo humano e 
animal da União e a criação de emprego.

promovendo, assim, a sustentabilidade da 
produção europeia de alimentos para 
consumo humano e animal, as normas de 
qualidade na União, a competitividade da 
indústria dos alimentos para consumo 
humano e animal da União e a criação de 
postos de trabalho pertinentes, que 
respeitem todos os direitos e disposições 
legislativas da UE em matéria laboral.

Or. en

Alteração 60
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Considerando 46

Texto da Comissão Alteração

(46) Tendo em conta a natureza 
específica das ações destinadas a promover 
um elevado nível de saúde humana e 
animal e de fitossanidade ao longo da 
cadeia alimentar, é necessário estabelecer 
critérios de elegibilidade especiais para a 
concessão de subvenções e os contratos 
públicos no presente regulamento. Em 
especial, em derrogação ao disposto no 
Regulamento (UE, Euratom) do 
Parlamento Europeu e do Conselho61

(«Regulamento Financeiro»), a título de 
exceção ao princípio da não retroatividade, 
as despesas relativas a medidas de 
emergência, devido à sua natureza urgente 
e imprevisível, devem ser elegíveis e 
incluir também os custos incorridos em 
razão de suspeita da ocorrência de uma 
doença ou praga, desde que essa ocorrência 
seja subsequentemente confirmada e 
notificada à Comissão. A Comissão deve 
proceder às autorizações orçamentais 
correspondentes e ao pagamento das 
despesas elegíveis, após a assinatura dos 
compromissos jurídicos e a avaliação dos 
pedidos de pagamento apresentados pelos 
Estados-Membros. Devem igualmente ser 

(46) Tendo em conta a natureza 
específica das ações destinadas a promover 
um elevado nível de saúde humana e 
animal e de fitossanidade ao longo da 
cadeia alimentar, é necessário estabelecer 
critérios de elegibilidade especiais para a 
concessão de subvenções e os contratos 
públicos no presente regulamento. Em 
especial, em derrogação ao disposto no 
Regulamento (UE, Euratom) do 
Parlamento Europeu e do Conselho61

(«Regulamento Financeiro»), a título de 
exceção ao princípio da não retroatividade, 
as despesas relativas a medidas de 
emergência, devido à sua natureza urgente 
e imprevisível, devem ser elegíveis e 
incluir também os custos incorridos em 
razão de suspeita da ocorrência de uma 
doença ou praga, desde que essa ocorrência 
seja subsequentemente confirmada e 
notificada à Comissão. A Comissão deve 
proceder às autorizações orçamentais 
correspondentes e ao pagamento das 
despesas elegíveis, após a assinatura dos 
compromissos jurídicos e a avaliação dos 
pedidos de pagamento apresentados pelos 
Estados-Membros. Devem igualmente ser 
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elegíveis os custos relativos a medidas de 
proteção tomadas em caso de ameaça 
direta para o estado sanitário da União 
resultante da ocorrência ou do 
desenvolvimento, no território de um país 
terceiro, de um Estado-Membro ou de 
países e territórios ultramarinos, de 
determinadas doenças animais e zoonoses, 
bem como os custos relativos a medidas de 
proteção, ou outras atividades pertinentes, 
tomadas em apoio do estado fitossanitário 
da União.

elegíveis os custos relativos a medidas de 
prevenção e de proteção tomadas em caso 
de ameaça direta para o estado sanitário da 
União resultante da ocorrência ou do 
desenvolvimento, no território de um país 
terceiro, de um Estado-Membro ou de 
países e territórios ultramarinos, de 
determinadas doenças animais e zoonoses, 
bem como os custos relativos a medidas de 
proteção, ou outras atividades pertinentes, 
tomadas em apoio do estado fitossanitário 
da União.

_________________ _________________

61 [a aditar] 61 [a aditar]

Or. fr

Alteração 61
Guillaume Balas

Proposta de regulamento
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) Os controlos oficiais realizados 
pelos Estados-Membros são um 
instrumento essencial para verificar e 
supervisionar se os requisitos relevantes da 
União estão a ser aplicados e cumpridos. A 
eficácia e a eficiência dos sistemas de 
controlo oficial são vitais para manter um 
elevado nível de segurança de seres 
humanos, animais e plantas ao longo da 
cadeia alimentar, assegurando 
simultaneamente um elevado nível de 
proteção do ambiente e do bem-estar 
animal. Deve disponibilizar-se apoio 
financeiro da União para tais medidas de 
controlo. Em especial, deve disponibilizar-
se uma contribuição financeira para os 
laboratórios de referência da União, a fim 
de os ajudar a suportar os custos resultantes 
da execução de programas de trabalho 
aprovados pela Comissão. Além disso, uma 
vez que a eficácia dos controlos oficiais 

(47) Os controlos oficiais realizados 
pelos Estados-Membros são um 
instrumento essencial para verificar e 
supervisionar se os requisitos relevantes da 
União estão a ser aplicados e cumpridos. A 
eficácia e a eficiência dos sistemas de 
controlo oficial são vitais para manter um 
elevado nível de segurança de seres 
humanos, animais e plantas ao longo da 
cadeia alimentar, assegurando 
simultaneamente um elevado nível de 
proteção do ambiente e do bem-estar 
animal. Deve disponibilizar-se apoio 
financeiro da União para tais medidas de 
controlo. Em especial, deve disponibilizar-
se uma contribuição financeira para os 
laboratórios de referência da União, a fim 
de os ajudar a suportar os custos resultantes 
da execução de programas de trabalho 
aprovados pela Comissão. Deve 
disponibilizar-se igualmente uma 
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depende também de as autoridades de 
controlo disporem de pessoal qualificado e 
com conhecimentos adequados da 
legislação da União, a União deve poder 
contribuir para a sua formação e para os 
programas de intercâmbio pertinentes 
organizados pelas autoridades 
competentes.

contribuição financeira para aumentar o 
nível de controlos às importações, a fim 
de combater fenómenos como as 
importações ilegais de carne de caça, que 
pode pôr em perigo a saúde humana e 
causa perda de biodiversidade. Uma vez 
que a eficácia dos controlos oficiais 
depende também de as autoridades de 
controlo disporem de pessoal qualificado e 
com conhecimentos adequados da 
legislação da União, a União deve poder 
contribuir para a sua formação e para os 
programas de intercâmbio pertinentes 
organizados pelas autoridades 
competentes.

Or. en

Alteração 62
Guillaume Balas

Proposta de regulamento
Considerando 48

Texto da Comissão Alteração

(48) As estatísticas europeias de elevada 
qualidade desenvolvidas, produzidas e 
divulgadas no âmbito do Programa 
Estatístico Europeu são essenciais para 
tomar decisões com base em dados 
concretos e devem ser disponibilizadas em 
tempo útil e contribuir para a execução das 
políticas da União decorrentes do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, 
em especial em matéria de governação 
económica reforçada e integrada, coesão 
social, económica e territorial, 
desenvolvimento sustentável, política 
agrícola, dimensão social da Europa e 
globalização.

(48) As estatísticas europeias de elevada 
qualidade desenvolvidas, produzidas e 
divulgadas no âmbito do Programa 
Estatístico Europeu são essenciais para 
tomar decisões com base em dados 
concretos, em particular no que respeita à 
proteção dos consumidores, dos animais e 
do ambiente, bem como novos riscos, tais 
como a cibersegurança dos produtos. As 
estatísticas europeias devem ser 
disponibilizadas em tempo útil e contribuir 
para a execução das políticas da União 
decorrentes do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, em 
especial em matéria de governação 
económica reforçada e integrada, coesão 
social, económica e territorial, 
desenvolvimento sustentável, política 
agrícola, dimensão social da Europa e 
globalização.
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Or. en

Alteração 63
Mireille D'Ornano

Proposta de regulamento
Considerando 53

Texto da Comissão Alteração

(53) Refletindo a importância da luta 
contra as alterações climáticas, em sintonia 
com os compromissos da União no sentido 
de aplicar o Acordo de Paris e os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável das 
Nações Unidas, o Programa deve 
contribuir para integrar as ações climáticas 
nas principais políticas e alcançar a meta 
de afetar 25 % das despesas do orçamento 
da União a favor dos objetivos climáticos. 
As ações pertinentes serão identificadas 
durante a elaboração e execução do 
Programa e reavaliadas no contexto dos 
processos de avaliação e revisão 
pertinentes.

(53) Refletindo a urgência e a 
necessidade imperiosa da luta contra as 
alterações climáticas, em sintonia com os 
compromissos da União no sentido de 
aplicar o Acordo de Paris e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, o Programa deve contribuir para 
integrar as ações climáticas nas principais 
políticas e alcançar a meta de afetar 25 % 
das despesas do orçamento da União a 
favor dos objetivos climáticos. As ações 
pertinentes serão identificadas durante a 
elaboração e execução do Programa e 
reavaliadas no contexto dos processos de 
avaliação e revisão pertinentes.

Or. fr

Alteração 64
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
Considerando 55

Texto da Comissão Alteração

(55) O Acordo sobre o Espaço 
Económico Europeu prevê uma cooperação 
nos domínios visados pelo Programa entre 
a União e os Estados-Membros, por um 
lado, e os países da Associação Europeia 
de Comércio Livre que participam no 
Espaço Económico Europeu, por outro. 
Importa, igualmente, prever disposições 
para abrir o Programa à participação de 
outros países, nomeadamente países 

(55) O Acordo sobre o Espaço 
Económico Europeu prevê uma cooperação 
nos domínios visados pelo Programa entre 
a União e os Estados-Membros, por um 
lado, e os países da Associação Europeia 
de Comércio Livre que participam no 
Espaço Económico Europeu, por outro. 
Sob reserva de cumprirem todas as regras 
e regulamentos correspondentes, importa, 
igualmente, prever disposições para abrir o 
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vizinhos da União, países que tenham 
solicitado a adesão, países candidatos ou 
países em vias de adesão à União. Além 
disso, no domínio das estatísticas 
europeias, o Programa deve ser aberto à 
participação da Suíça em conformidade 
com o Acordo entre a Comunidade 
Europeia e a Confederação Suíça sobre a 
cooperação no domínio das estatísticas64.

Programa à participação de outros países, 
nomeadamente países vizinhos da União, 
países que tenham solicitado a adesão, 
países candidatos ou países em vias de 
adesão à União. Além disso, no domínio 
das estatísticas europeias, o Programa deve 
ser aberto à participação da Suíça em 
conformidade com o Acordo entre a 
Comunidade Europeia e a Confederação 
Suíça sobre a cooperação no domínio das 
estatísticas64.

_________________ _________________

64 JO L 90 de 28.3.2006, p. 2. 64 JO L 90 de 28.3.2006, p. 2.

Or. en

Alteração 65
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
Considerando 56

Texto da Comissão Alteração

(56) Os países terceiros que são 
membros do Espaço Económico Europeu 
(EEE) podem participar nos programas da 
União no quadro da cooperação 
estabelecida ao abrigo do Acordo EEE, que 
prevê a execução dos programas através de 
uma decisão ao abrigo do referido acordo. 
Os países terceiros podem igualmente 
participar com base noutros instrumentos 
jurídicos. O presente regulamento deve 
prever uma disposição específica no 
sentido de conceder ao gestor orçamental 
competente, ao Organismo Europeu de 
Luta Antifraude (OLAF) e ao Tribunal de 
Contas Europeu os direitos e o acesso 
necessários para exercerem plenamente as 
respetivas competências.

(56) Sob reserva de cumprirem todas as 
regras e regulamentos correspondentes,
os países terceiros que são membros do 
Espaço Económico Europeu (EEE) podem 
participar nos programas da União no 
quadro da cooperação estabelecida ao 
abrigo do Acordo EEE, que prevê a 
execução dos programas através de uma 
decisão ao abrigo do referido acordo. Os 
países terceiros podem igualmente 
participar com base noutros instrumentos 
jurídicos. O presente regulamento deve 
prever uma disposição específica no 
sentido de conceder ao gestor orçamental 
competente, ao Organismo Europeu de 
Luta Antifraude (OLAF) e ao Tribunal de 
Contas Europeu os direitos e o acesso 
necessários para exercerem plenamente as 
respetivas competências.

Or. en



AM\1168580PT.docx 45/65 PE629.600v02-00

PT

Alteração 66
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
Considerando 60

Texto da Comissão Alteração

(60) Tendo em conta a crescente 
interconexão da economia mundial, o 
Programa deve continuar a prever a 
possibilidade de participação de peritos 
externos, por exemplo, funcionários de 
países terceiros, representantes de 
organizações internacionais ou operadores 
económicos de certas atividades.

(60) Tendo em conta a crescente 
interconexão da economia mundial, e 
desde que tal seja feito de forma objetiva e 
transparente, o Programa deve continuar a 
prever a possibilidade de participação de 
peritos externos, por exemplo, funcionários 
de países terceiros, representantes de 
organizações internacionais ou operadores 
económicos de certas atividades.

Or. en

Alteração 67
Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Considerando 65

Texto da Comissão Alteração

(65) O Programa deve promover 
sinergias e complementaridades no apoio 
concedido às PME e ao empreendedorismo 
no âmbito do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional estabelecido 
pelo Regulamento (UE) […] do 
Parlamento Europeu e do Conselho69. 
Além disso, a vertente PME do Fundo 
InvestEU estabelecido pelo Regulamento 
(UE) [...] do Parlamento Europeu e do 
Conselho70 garantirá a concessão de apoio 
através de instrumentos de dívida e de 
capital próprio, para melhorar o acesso e a 
disponibilidade de financiamento a favor 
das PME. O Programa deve também 
procurar sinergias com o Programa 
Espacial estabelecido pelo Regulamento 

(65) O Programa deve promover 
sinergias e complementaridades no apoio 
concedido às PME e ao empreendedorismo 
no âmbito do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional estabelecido 
pelo Regulamento (UE) […] do 
Parlamento Europeu e do Conselho69. 
Além disso, a vertente PME do Fundo 
InvestEU estabelecido pelo Regulamento 
(UE) [...] do Parlamento Europeu e do 
Conselho70 garantirá a concessão de apoio 
através de instrumentos de dívida e de 
capital próprio, para melhorar o acesso e a 
disponibilidade de financiamento a favor 
das PME e das microempresas. O 
Programa deve também procurar sinergias 
com o Programa Espacial estabelecido pelo 
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(UE) […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho71, no que toca aos incentivos 
concedidos às PME para beneficiarem de 
inovação de ponta e outras soluções 
desenvolvidas no âmbito destes programas.

Regulamento (UE) […] do Parlamento 
Europeu e do Conselho71, no que toca aos 
incentivos concedidos às PME para 
beneficiarem de inovação de ponta e outras 
soluções desenvolvidas no âmbito destes 
programas.

_________________ _________________

69 COM (2018) 372 final. 69 COM (2018) 372 final.

70 COM (2018) 439 final. 70 COM (2018) 439 final.

71 COM (2018) 447 final. 71 COM (2018) 447 final.

Or. it

Alteração 68
Guillaume Balas

Proposta de regulamento
Considerando 77

Texto da Comissão Alteração

(77) A fim de ter em conta as situações 
provocadas por doenças animais que 
tenham um impacto significativo na 
produção ou no comércio de gado vivo, o 
desenvolvimento de zoonoses que 
representem uma ameaça para os seres 
humanos, ou novos desenvolvimentos 
científicos ou epidemiológicos, bem como 
doenças animais suscetíveis de constituir 
uma nova ameaça para a União, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos nos termos do artigo 290.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, 
para proceder à alteração da lista de 
doenças animais e zoonoses. A fim de 
assegurar uma avaliação eficaz do 
progresso do Programa na consecução dos 
seus objetivos, o poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia deve ser delegado na Comissão, a 
fim de rever ou complementar os 
indicadores utilizados para aferir a 
realização dos objetivos específicos, 

(77) A fim de ter em conta as situações 
provocadas por doenças animais que 
tenham um impacto significativo na 
produção ou no comércio de gado vivo, o 
desenvolvimento de zoonoses que 
representem uma ameaça para os seres 
humanos, ou novos desenvolvimentos 
científicos ou epidemiológicos, bem como 
doenças animais suscetíveis de constituir 
uma nova ameaça para a União, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos nos termos do artigo 290.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, 
para proceder à alteração da lista de 
doenças animais e zoonoses. A fim de 
assegurar uma avaliação eficaz do 
progresso do Programa na consecução dos 
seus objetivos, o poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia deve ser delegado na Comissão, a 
fim de rever ou complementar os 
indicadores utilizados para aferir a 
realização dos objetivos específicos, 
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sempre que tal seja considerado necessário, 
e a fim de completar o presente 
regulamento com disposições relativas ao 
estabelecimento de um quadro de 
acompanhamento e avaliação. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda às consultas adequadas durante os 
seus trabalhos preparatórios, incluindo ao 
nível de peritos, e que essas consultas 
sejam realizadas em conformidade com os 
princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional «Legislar Melhor», de 
13 de abril de 2016. Em particular, a fim 
de assegurar a igualdade de participação na 
elaboração dos atos delegados, o 
Parlamento Europeu e o Conselho devem 
receber todos os documentos ao mesmo 
tempo que os peritos dos Estados-
Membros, e os seus peritos terão 
sistematicamente acesso às reuniões dos 
grupos de peritos da Comissão que tratam 
da elaboração dos atos delegados.

sempre que tal seja considerado necessário, 
e a fim de completar o presente 
regulamento com disposições relativas ao 
estabelecimento de um quadro de 
acompanhamento e avaliação. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda às consultas adequadas durante os 
seus trabalhos preparatórios, incluindo ao 
nível de peritos, e que essas consultas 
sejam realizadas em conformidade com os 
princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional «Legislar Melhor», de 
13 de abril de 2016. As partes interessadas 
e as associações de consumidores devem 
igualmente ser consultadas. A fim de 
assegurar a igualdade de participação na 
elaboração dos atos delegados, o 
Parlamento Europeu e o Conselho devem 
receber todos os documentos ao mesmo 
tempo que os peritos dos Estados-
Membros, e os seus peritos terão 
sistematicamente acesso às reuniões dos 
grupos de peritos da Comissão que tratam 
da elaboração dos atos delegados.

Or. en

Alteração 69
Guillaume Balas

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea -a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

-a) Proteger a saúde humana, animal 
e vegetal e capacitar os cidadãos, tomando 
todas as medidas necessárias para 
assegurar a rastreabilidade dos produtos e 
o estabelecimento de controlos relativos 
ao processo de fabrico ou de cultivo dos 
produtos, assegurando também o bem-
estar animal;

Or. en
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Alteração 70
Bas Eickhout

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

Texto da Comissão Alteração

a) Melhorar o funcionamento do 
mercado interno e, em especial, proteger e 
capacitar os cidadãos, os consumidores e as 
empresas, em particular as micro, pequenas 
e médias empresas (PME), mediante a 
aplicação da legislação da União, a 
facilitação do acesso ao mercado, o 
estabelecimento de normas e a promoção
da saúde humana e animal, da 
fitossanidade e do bem-estar animal, bem 
como reforçar a cooperação entre as 
autoridades competentes dos Estados-
Membros e entre estas e a Comissão e as 
respetivas agências descentralizadas;

a) Melhorar o funcionamento do 
mercado interno e, em especial, proteger e 
capacitar os cidadãos, os consumidores e as 
empresas, em particular as micro, pequenas 
e médias empresas (PME), mediante a 
aplicação da legislação da União, a 
facilitação do acesso ao mercado, o 
estabelecimento de normas e a proteção e o 
fortalecimento da saúde humana e animal, 
da fitossanidade e do bem-estar animal, 
bem como reforçar a cooperação entre as 
autoridades competentes dos Estados-
Membros e entre estas e a Comissão e as 
respetivas agências descentralizadas; o 
Programa deve contribuir para ajudar a 
União a honrar os seus compromissos no 
quadro da Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas e do Acordo de Paris sobre as 
Alterações Climáticas;

Or. en

Alteração 71
Guillaume Balas

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

Texto da Comissão Alteração

a) Melhorar o funcionamento do 
mercado interno e, em especial, proteger e 
capacitar os cidadãos, os consumidores e
as empresas, em particular as micro, 
pequenas e médias empresas (PME), 
mediante a aplicação da legislação da 
União, a facilitação do acesso ao mercado, 
o estabelecimento de normas e a promoção 

a) Melhorar o funcionamento do 
mercado interno e proteger as empresas, 
em particular as micro, pequenas e médias 
empresas (PME), mediante a aplicação da 
legislação da União, a facilitação do acesso 
ao mercado, o estabelecimento de normas; 
bem como reforçar a cooperação entre as 
autoridades competentes dos Estados-
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da saúde humana e animal, da 
fitossanidade e do bem-estar animal, bem 
como reforçar a cooperação entre as 
autoridades competentes dos Estados-
Membros e entre estas e a Comissão e as 
respetivas agências descentralizadas;

Membros e entre estas e a Comissão e as 
respetivas agências descentralizadas;

Or. en

Alteração 72
Luke Ming Flanagan

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

Texto da Comissão Alteração

a) Melhorar o funcionamento do 
mercado interno e, em especial, proteger e 
capacitar os cidadãos, os consumidores e as 
empresas, em particular as micro, pequenas 
e médias empresas (PME), mediante a 
aplicação da legislação da União, a 
facilitação do acesso ao mercado, o 
estabelecimento de normas e a promoção 
da saúde humana e animal, da 
fitossanidade e do bem-estar animal, bem 
como reforçar a cooperação entre as 
autoridades competentes dos Estados-
Membros e entre estas e a Comissão e as 
respetivas agências descentralizadas;

a) Melhorar o funcionamento do 
mercado interno e, em especial, proteger e 
capacitar os cidadãos, os consumidores, os 
produtores e as empresas, em particular as 
micro, pequenas e médias empresas 
(PME), mediante a aplicação da legislação 
da União, a facilitação do acesso ao 
mercado, o estabelecimento de normas e a 
promoção da saúde humana e animal, da 
fitossanidade e do bem-estar animal, bem 
como reforçar a cooperação entre as 
autoridades competentes dos Estados-
Membros e entre estas e a Comissão e as 
respetivas agências descentralizadas;

Or. en

Alteração 73
Nicola Caputo

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

Texto da Comissão Alteração

a) Tornar o mercado interno mais 
eficaz, facilitar a prevenção e a eliminação 
de obstáculos, apoiar a elaboração, 

a) Tornar o mercado interno mais 
eficaz, promover o desenvolvimento 
económico local, facilitar a prevenção e a 
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aplicação e execução da legislação da 
União nos domínios do mercado interno de 
bens e serviços, dos contratos públicos e da 
fiscalização do mercado, bem como nos 
domínios do direito das sociedades e do 
direito contratual e extracontratual, da luta 
contra o branqueamento de capitais, da 
livre circulação de capitais, dos serviços 
financeiros e da concorrência, incluindo o 
desenvolvimento de instrumentos de 
governação;

eliminação de obstáculos, apoiar a 
elaboração, aplicação e execução da 
legislação da União nos domínios do 
mercado interno de bens e serviços, da 
economia social, dos contratos públicos e 
da fiscalização do mercado, bem como nos 
domínios do direito das sociedades e do 
direito contratual e extracontratual, da luta 
contra o branqueamento de capitais, da 
livre circulação de capitais, dos serviços 
financeiros e da concorrência, incluindo o 
desenvolvimento de instrumentos de 
governação;

Or. it

Alteração 74
Guillaume Balas

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea d) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) capacitando, assistindo e 
informando os consumidores, as empresas 
e a sociedade civil; garantindo um elevado 
nível de proteção dos consumidores, um 
consumo sustentável e a segurança dos 
produtos, nomeadamente através do apoio 
às autoridades responsáveis pelo controlo 
da aplicação da lei e às organizações 
representativas dos consumidores, bem 
como às ações de cooperação; garantindo o 
acesso de todos os consumidores às vias de 
reparação; disponibilizando informações 
adequadas sobre os mercados e os 
consumidores;

i) capacitando, assistindo e 
informando os consumidores, as empresas 
e a sociedade civil, em especial no que 
toca a hábitos de consumo sustentáveis e 
processos de produção sustentável; 
aumentando a informação do consumidor 
sobre os produtos, através da inscrição 
adequada nos rótulos do valor nutricional 
e dos ingredientes e, se for caso disso, do 
método de produção agrícola e dos nomes 
e quantidades de pesticidas utilizados; 
garantindo um elevado nível de proteção 
dos consumidores, um consumo 
sustentável e a segurança dos produtos, 
nomeadamente através do apoio às 
autoridades responsáveis pelo controlo da 
aplicação da lei e às organizações 
representativas dos consumidores, bem 
como às ações de cooperação; garantindo o 
acesso de todos os consumidores às vias de 
reparação; disponibilizando informações 
adequadas sobre os mercados e os 
consumidores;
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Or. en

Alteração 75
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea d) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) capacitando, assistindo e 
informando os consumidores, as empresas 
e a sociedade civil; garantindo um elevado 
nível de proteção dos consumidores, um 
consumo sustentável e a segurança dos 
produtos, nomeadamente através do apoio 
às autoridades responsáveis pelo controlo 
da aplicação da lei e às organizações 
representativas dos consumidores, bem 
como às ações de cooperação; garantindo o 
acesso de todos os consumidores às vias de 
reparação; disponibilizando informações 
adequadas sobre os mercados e os 
consumidores;

i) capacitando, assistindo e 
informando os consumidores, os 
produtores, as empresas e a sociedade 
civil; garantindo um elevado nível de 
proteção dos consumidores, um consumo 
sustentável e a segurança dos produtos, 
nomeadamente através do apoio às 
autoridades responsáveis pelo controlo da 
aplicação da lei e às organizações 
representativas dos consumidores, bem 
como às ações de cooperação; garantindo o 
acesso de todos os consumidores às vias de 
reparação; disponibilizando informações 
adequadas sobre os mercados e os 
consumidores;

Or. en

Alteração 76
Guillaume Balas

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea d) – subalínea ii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii-A) assegurando uma melhoria do 
sistema de rastreabilidade dos produtos, 
nomeadamente através de códigos QR 
obrigatórios na rotulagem dos produtos, 
por forma a facilitar a deteção de 
produtos não conformes ao longo da 
cadeia alimentar;

Or. en
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Alteração 77
Guillaume Balas

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

Texto da Comissão Alteração

e) Contribuir para um elevado nível de 
saúde humana, animal e vegetal ao longo 
da cadeia alimentar e nos domínios 
conexos, prevenindo e erradicando doenças 
e pragas, e apoiar a melhoria do bem-estar 
dos animais e a produção e o consumo 
sustentáveis de alimentos;

e) Contribuir para um elevado nível de 
saúde humana, animal e vegetal ao longo 
da cadeia alimentar e nos domínios 
conexos, prevenindo e erradicando doenças 
e pragas, em conformidade com o quadro 
para uma utilização sustentável dos 
antibióticos e pesticidas; garantir o 
respeito e a melhoria do bem-estar dos 
animais; assegurar e promover a produção 
e o consumo sustentáveis de alimentos; 
garantir a proteção dos solos e dos 
ecossistemas;

Or. en

Alteração 78
Jan Huitema

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

Texto da Comissão Alteração

e) Contribuir para um elevado nível de 
saúde humana, animal e vegetal ao longo 
da cadeia alimentar e nos domínios 
conexos, prevenindo e erradicando doenças 
e pragas, e apoiar a melhoria do bem-estar 
dos animais e a produção e o consumo 
sustentáveis de alimentos;

e) Contribuir para um elevado nível de 
saúde humana, animal e vegetal ao longo 
da cadeia alimentar e nos domínios 
conexos, prevenindo e erradicando doenças 
e pragas, e apoiar a melhoria do bem-estar 
dos animais e a produção e o consumo 
sustentáveis de alimentos; privilegiar, 
desta forma, a promoção da investigação, 
da inovação e do intercâmbio de boas 
práticas entre as partes interessadas 
nestes domínios;

Or. en
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Alteração 79
Stefan Eck

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea e) – subalínea i) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i) serão abrangidos, entre outros, os 
seguintes objetivos específicos relativos ao 
domínio alimentar no mercado único:

prevenir e erradicar doenças e pragas;

apoiar a produção e o consumo 
sustentáveis de alimento, reduzindo o 
desperdício alimentar e prestando 
informações ao consumidor com vista a 
garantir normas elevadas de qualidade em 
toda a UE;

melhorar a eficácia, a eficiência e a 
fiabilidade dos controlos oficiais ao longo 
de toda a cadeia alimentar, com vista a 
garantir a aplicação e execução 
adequadas das regras da UE nesta 
matéria;

apoiar as políticas destinadas a reforçar o 
bem-estar animal, incluindo ações 
conexas, tais como medidas de combate à 
resistência antimicrobiana, no contexto 
da abordagem «Uma Só Saúde» e da 
utilização sustentável dos pesticidas;

integrar normas de bem-estar dos animais 
de criação nos contratos com 
fornecedores;

Or. en

Alteração 80
Bolesław G. Piecha

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea f)
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Texto da Comissão Alteração

f) Produzir e comunicar estatísticas de 
elevada qualidade sobre a Europa de forma 
atempada, imparcial e eficiente em termos 
de custos, através do reforço das parcerias 
no âmbito do Sistema Estatístico Europeu 
referido no artigo 4.º do Regulamento (CE) 
n.º 223/2009, e com todas as partes 
externas pertinentes, utilizando diversas 
fontes de dados, métodos avançados de 
análise de dados, sistemas inteligentes e 
tecnologias digitais.

f) Produzir e comunicar estatísticas de 
elevada qualidade sobre a Europa de forma 
atempada, imparcial, eficiente em termos 
de custos e sem gerar encargos 
administrativos adicionais, que não resulte 
num acréscimo de burocracia, através do 
reforço das parcerias no âmbito do Sistema 
Estatístico Europeu referido no artigo 4.º 
do Regulamento (CE) n.º223/2009, e com 
todas as partes externas pertinentes, 
utilizando diversas fontes de dados, 
métodos avançados de análise de dados, 
sistemas inteligentes e tecnologias digitais.

Or. pl

Alteração 81
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A dotação financeira destinada à 
execução do Programa no período 
compreendido entre 2021 e 2027 é de 
4 088 580 000 EUR a preços correntes.

1. A dotação financeira destinada à 
execução do Programa no período 
compreendido entre 2021 e 2027 é de 
4 408 580 000 EUR a preços correntes.

Or. en

Justificação

A fim de considerar o aumento do orçamento dedicado ao objetivo previsto no artigo 3.º, 
n.º 2, alínea e).

Alteração 82
Bolesław G. Piecha

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração
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c) 1 680 000 000 EUR ao objetivo 
referido no artigo 3.º, n.º 2, alínea e);

c) 1 892 000 000 EUR ao objetivo 
referido no artigo 3.º, n.º 2, alínea e);

Or. pl

Justificação

Esta alteração retoma o montante previsto no Regulamento (UE) n.º 625/2014. Os desafios 
neste domínio não diminuíram; pelo contrário, não cessam de aumentar.

Alteração 83
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) 1 680 000 000 EUR ao objetivo 
referido no artigo 3.º, n.º 2, alínea e);

c) 2 000 000 000 EUR ao objetivo
referido no artigo 3.º, n.º 2, alínea e);

Or. en

Justificação

Atendendo à dimensão do desafio que consiste em assegurar que os sistemas alimentares da 
UE protejam a saúde humana e animal, bem como à necessidade de apoiar a transição para 
sistemas alimentares simultaneamente seguros e sustentáveis, propõe-se um aumento desta 
rubrica orçamental. A capacidade da UE para fornecer alimentos seguros e saudáveis aos 
seus cidadãos tem impacto na confiança que os cidadãos depositam na UE de forma global.

Alteração 84
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O Programa será aberto aos países terceiros 
seguintes:

Sob reserva de cumprirem todas as regras 
e regulamentos correspondentes, o 
Programa será aberto aos países terceiros 
seguintes:

Or. en
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Alteração 85
Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Criação das condições adequadas 
para capacitar todos os intervenientes no 
mercado interno, nomeadamente as 
empresas, os cidadãos e os consumidores, a 
sociedade civil e as autoridades públicas, 
através de informações transparentes e de 
campanhas de sensibilização, do 
intercâmbio das melhores práticas, da 
promoção de boas práticas, do intercâmbio 
e divulgação de conhecimentos e 
competências especializadas e da 
organização de ações de formação;

a) Criação das condições adequadas 
para capacitar todos os intervenientes no 
mercado interno, nomeadamente as 
empresas, em especial as microempresas e 
as PME, os cidadãos e os consumidores, a 
sociedade civil e as autoridades públicas, 
através de informações transparentes e de 
campanhas de sensibilização, do 
intercâmbio das melhores práticas, da 
promoção de boas práticas, do intercâmbio 
e divulgação de conhecimentos e 
competências especializadas e da 
organização de ações de formação;

Or. it

Alteração 86
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Criação das condições adequadas 
para capacitar todos os intervenientes no 
mercado interno, nomeadamente as 
empresas, os cidadãos e os consumidores, a 
sociedade civil e as autoridades públicas, 
através de informações transparentes e de 
campanhas de sensibilização, do 
intercâmbio das melhores práticas, da 
promoção de boas práticas, do intercâmbio 
e divulgação de conhecimentos e 
competências especializadas e da 
organização de ações de formação;

a) Criação das condições adequadas 
para capacitar todos os intervenientes no 
mercado interno, nomeadamente os 
produtores, as empresas, os cidadãos e os 
consumidores, a sociedade civil e as 
autoridades públicas, através de 
informações transparentes e de campanhas 
de sensibilização, do intercâmbio das 
melhores práticas, da promoção de boas 
práticas, do intercâmbio e divulgação de 
conhecimentos e competências 
especializadas e da organização de ações 
de formação;

Or. en
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Alteração 87
Guillaume Balas

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Disponibilização de mecanismos 
que permitam aos cidadãos, consumidores, 
utilizadores finais, sociedade civil e 
representantes das empresas da União 
contribuir para os debates políticos, as 
políticas e o processo de decisão, 
nomeadamente através do apoio ao 
funcionamento de organizações 
representativas a nível nacional e ao nível 
da União;

b) Disponibilização de mecanismos 
que permitam aos cidadãos, consumidores, 
associações de consumidores, utilizadores 
finais, sociedade civil e representantes das 
empresas da União contribuir para os 
debates políticos, as políticas e o processo 
de decisão, nomeadamente através do 
apoio ao funcionamento de organizações 
representativas a nível nacional e ao nível 
da União;

Or. en

Alteração 88
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Disponibilização de mecanismos 
que permitam aos cidadãos, consumidores, 
utilizadores finais, sociedade civil e 
representantes das empresas da União 
contribuir para os debates políticos, as 
políticas e o processo de decisão, 
nomeadamente através do apoio ao 
funcionamento de organizações 
representativas a nível nacional e ao nível 
da União;

b) Disponibilização de mecanismos 
que permitam aos cidadãos, consumidores, 
produtores, utilizadores finais, sociedade 
civil e representantes das empresas da 
União contribuir para os debates políticos, 
as políticas e o processo de decisão, 
nomeadamente através do apoio ao 
funcionamento de organizações 
representativas a nível nacional e ao nível 
da União;

Or. en

Alteração 89
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Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Apoiar a competitividade das 
empresas e de setores inteiros da economia, 
bem como a adoção da inovação pelas 
PME e sua colaboração na cadeia de valor, 
mediante a ligação estratégica dos 
ecossistemas e polos empresariais, 
incluindo iniciativas conjuntas dos polos 
empresariais;

e) Apoiar a competitividade das 
empresas e de setores inteiros da economia, 
bem como a adoção da inovação pelas 
microempresas e as PME e a sua 
colaboração na cadeia de valor, mediante a 
ligação estratégica dos ecossistemas e 
polos empresariais, incluindo iniciativas 
conjuntas dos polos empresariais;

Or. it

Alteração 90
Guillaume Balas

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 20.º para alterar o anexo III sempre 
que tal seja necessário para ter em conta as 
situações provocadas pelas doenças 
animais que tenham um impacto especial 
na produção ou no comércio de animais, o 
desenvolvimento de zoonoses que 
representem uma ameaça para os seres 
humanos, ou novos desenvolvimentos 
científicos ou epidemiológicos, bem como 
as doenças animais suscetíveis de constituir 
uma nova ameaça para a União.

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 20.º para alterar o anexo III sempre 
que tal seja necessário para ter em conta as 
situações provocadas pelas doenças 
animais que tenham um impacto especial 
na produção ou no comércio de animais, o 
desenvolvimento de zoonoses que 
representem uma ameaça para os seres 
humanos, ou novos desenvolvimentos 
científicos ou epidemiológicos, bem como 
as doenças animais suscetíveis de constituir 
uma nova ameaça para a União. As 
importações ilegais de alimentos também 
devem ser tidas em conta na alteração do 
anexo III, atendendo aos riscos para a 
saúde que podem comportar.

Or. en

Alteração 91
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Lukas Mandl

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A avaliação intercalar do 
Programa deve ser efetuada assim que 
estiverem disponíveis informações 
suficientes sobre a execução do Programa 
e, o mais tardar, quatro anos após o início 
dessa execução.

2. Até [quatro anos após o início da
execução do Programa], o mais tardar, a 
Comissão deve elaborar um relatório de 
avaliação intercalar do Programa sobre a 
consecução dos objetivos das ações 
apoiadas pelo Programa, sobre os 
resultados e o impacto, a eficiência da 
utilização dos recursos e o seu valor 
acrescentado para a União.

Or. en

Alteração 92
Lukas Mandl

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão comunicará as 
conclusões das avaliações e as suas 
observações ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões.

6. A Comissão apresentará os 
relatórios referidos nos n.os 2 e 5, 
acompanhadas das suas observações, ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões e torná-los-á públicos. 
Os resultados dessas avaliações são 
acompanhados, se necessário, de 
propostas legislativas de revisão do 
Programa.

Or. en

Alteração 93
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 1 – ponto 1 – ponto 1.2 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) medidas para erradicar uma praga 
de quarentena da União, adotadas pela 
autoridade competente de um Estado-
Membro em aplicação do artigo 16.º do 
Regulamento (UE) 2016/2031 do 
Parlamento Europeu e do Conselho105 ou 
em aplicação de medidas da União 
adotadas em conformidade com o 
artigo 28.º, n.º 1, do referido regulamento;

a) medidas para prevenir, confinar 
e/ou erradicar uma praga de quarentena da 
União, adotadas pela autoridade 
competente de um Estado-Membro em 
aplicação do artigo 16.º do Regulamento 
(UE) 2016/2031 do Parlamento Europeu e 
do Conselho105 ou em aplicação de 
medidas da União adotadas em 
conformidade com o artigo 28.º, n.º 1, do 
referido regulamento;

_________________ _________________

105 Regulamento (UE) 2016/2031 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de outubro de 2016, relativo a medidas de 
proteção contra as pragas dos vegetais, e 
que altera os Regulamentos (UE) n.º 
228/2013, (UE) n.º 652/2014 e (UE) n.º 
1143/2014 do Parlamento Europeu e do 
Conselho e revoga as Diretivas 
69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 
98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 
2007/33/CE do Conselho (JO L 317 de 
23.11.2016, p. 4).

105 Regulamento (UE) 2016/2031 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de outubro de 2016, relativo a medidas de 
proteção contra as pragas dos vegetais, e 
que altera os Regulamentos (UE) n.º 
228/2013, (UE) n.º 652/2014 e (UE) n.º 
1143/2014 do Parlamento Europeu e do 
Conselho e revoga as Diretivas 
69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 
98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 
2007/33/CE do Conselho (JO L 317 de 
23.11.2016, p. 4).

Or. fr

Alteração 94
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 1 – ponto 1 – ponto 1.2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) medidas adotadas pela autoridade 
competente de um Estado-Membro nos 
termos do artigo 29.º do Regulamento (UE) 
2016/2031 para erradicar uma praga que 
não conste da lista de pragas de quarentena 
da União, mas que possa ser considerada 
uma praga de quarentena da União em 
conformidade com os critérios referidos no 
mesmo artigo ou no artigo 30.º, n.º 1, do 

b) medidas adotadas pela autoridade 
competente de um Estado-Membro nos 
termos do artigo 29.º do Regulamento (UE) 
2016/2031 para prevenir, confinar ou
erradicar uma praga que não conste da lista 
de pragas de quarentena da União, mas que 
possa ser considerada uma praga de 
quarentena da União em conformidade 
com os critérios referidos no mesmo artigo 
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referido regulamento; ou no artigo 30.º, n.º 1, do referido 
regulamento;

Or. fr

Alteração 95
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 1 – ponto 1 – ponto 1.2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) medidas de proteção adicionais 
contra a propagação de uma praga contra a 
qual tenham sido adotadas medidas da 
União nos termos do artigo 28.º, n.º 1, e do 
artigo 30.º, n.º 1, do Regulamento (UE) 
2016/2013, que não as medidas de 
erradicação referidas na alínea a) do 
presente ponto e as medidas de 
confinamento referidas na alínea b) do 
presente ponto, quando essas medidas 
forem essenciais para proteger a União de 
uma maior propagação dessa praga.

c) medidas de proteção adicionais 
contra a propagação de uma praga contra a 
qual tenham sido adotadas medidas da 
União nos termos do artigo 28.º, n.º 1, e do 
artigo 30.º, n.º 1, do Regulamento (UE) 
2016/2013, que não as medidas referidas 
nas alíneas a) e b) do presente ponto, 
quando essas medidas forem essenciais 
para proteger a União de uma maior 
propagação dessa praga.

Or. fr

Alteração 96
Jan Huitema

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 1 – ponto 1 – ponto 1.3 – ponto 1.3.4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1.3.4-A. Medidas destinadas a 
monitorizar o surgimento de pragas e 
doenças tanto conhecidas como 
atualmente desconhecidas.

Or. en

Alteração 97
Guillaume Balas
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Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. Atividades destinadas apoiar a 
melhoria do bem-estar dos animais.

3. Atividades e controlos destinados a 
garantir o bem-estar dos animais.

Or. en

Alteração 98
Stefan Eck

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Análise comparativa da forma 
como as empresas do ramo alimentar 
gerem o bem-estar dos animais de 
criação, realização de avaliações 
adequadas dos riscos e das oportunidades 
que o bem-estar dos animais de criação 
representa para as suas atividades 
comerciais, a par de análises das lacunas 
nos respetivos sistemas e processos de 
gestão do bem-estar dos animais de 
criação. Deste modo, estas empresas 
estarão em condições de identificar os 
pontos fortes e fracos, dispondo de uma 
base para a execução de sistemas de 
gestão e controlos adequados e eficazes.

Or. en

Alteração 99
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 1 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

7. Atividades destinadas a apoiar a 7. Atividades destinadas a apoiar 
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produção e o consumo sustentáveis de 
alimentos.

práticas de produção e consumo 
hipocarbónicas e sustentáveis de 
alimentos, que protegem o ambiente e a 
biodiversidade, minimizam o desperdício 
alimentar e garantem normas elevadas de 
bem-estar animal, e atividades destinadas 
a sensibilizar os consumidores para as 
referidas práticas.

Or. en

Alteração 100
Guillaume Balas

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 1 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

7. Atividades destinadas a apoiar a 
produção e o consumo sustentáveis de 
alimentos.

7. Atividades destinadas a apoiar a 
produção sustentável de alimentos, 
assegurando a proteção dos animais, dos 
solos e dos ecossistemas; Atividades 
destinadas a apoiar um consumo 
sustentável de alimentos, incluindo a 
sensibilização para o impacto dos nossos 
hábitos de consumo, a necessidade 
urgente de os alterar e as soluções para 
conseguir estes intentos.

Or. en

Alteração 101
Guillaume Balas

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 1 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

8. Bases de dados e sistemas 
informatizados de gestão da informação 
que sejam necessários para uma aplicação 
eficaz e eficiente da legislação relacionada 
com o objetivo específico referido no 

8. Bases de dados e sistemas 
informatizados de gestão da informação 
que sejam necessários para uma aplicação 
eficaz e eficiente da legislação relacionada 
com o objetivo específico referido no 
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artigo 3.º, n.º 2, alínea e), e que tenham um 
valor acrescentado demonstrado para o 
conjunto da União.

artigo 3.º, n.º 2, alínea e), e que tenham um 
valor acrescentado demonstrado para o 
conjunto da União; implantação de novas 
tecnologias a fim de melhorar a 
rastreabilidade dos produtos, tais como 
códigos QR na rotulagem dos produtos.

Or. en

Alteração 102
Jan Huitema

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 1 – ponto 11

Texto da Comissão Alteração

11. Trabalhos técnicos e científicos, 
incluindo estudos e ações de coordenação, 
que sejam necessários para garantir a 
correta aplicação da legislação no domínio 
do objetivo específico referido no artigo 
3.º, n.º 2, alínea e), e a adaptação dessa 
legislação ao progresso científico, 
tecnológico e societal.

11. Trabalhos técnicos e científicos, 
incluindo estudos e ações de coordenação, 
que sejam necessários para prevenir 
devidamente o surgimento de pragas e 
doenças novas e desconhecidas e para
garantir a correta aplicação da legislação 
no domínio do objetivo específico referido 
no artigo 3.º, n.º 2, alínea e), e a adaptação 
dessa legislação ao progresso científico, 
tecnológico e societal.

Or. en

Alteração 103
Guillaume Balas

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 1 – ponto 15

Texto da Comissão Alteração

15. Medidas destinadas a proteger a 
saúde humana, animal e vegetal e o bem-
estar dos animais, que sejam aplicadas aos 
animais, aos produtos de origem animal, às 
plantas e aos produtos vegetais 
provenientes de países terceiros nas 
fronteiras da União Europeia.

15. Medidas destinadas a proteger a 
saúde humana, animal e vegetal e o bem-
estar dos animais, que sejam aplicadas aos 
animais, aos produtos de origem animal, às 
plantas e aos produtos vegetais 
provenientes de países terceiros nas 
fronteiras da União Europeia, incluindo 
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medidas para aumentar a informação do 
consumidor sobre os produtos, através da 
inscrição adequada nos rótulos do valor 
nutricional e dos ingredientes e, se for 
caso disso, do método de produção 
agrícola e dos nomes e quantidades de 
pesticidas utilizados.

Or. en

Alteração 104
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo II – travessão 13

Texto da Comissão Alteração

– monitorização dos progressos 
alcançados na realização dos objetivos de 
desenvolvimento sustentável (ODS);

– monitorização dos progressos 
alcançados na realização dos objetivos de 
desenvolvimento sustentável (ODS) e 
relativamente ao Acordo de Paris sobre as 
Alterações Climáticas;

Or. en
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