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Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A utilização deste instrumento 
deverá ser acompanhada de perto e devem 
ser regularmente facultadas ao 
Parlamento Europeu atualizações sobre 
as atividades financiadas ao abrigo das 
respetivas disposições. Cabe assinalar que 
a duração do presente instrumento está 
estritamente limitada ao termo do atual 
Quadro Financeiro Plurianual, após o 
que a Comissão deverá proceder a uma 
avaliação interdisciplinar completa das 
ações financiadas em conformidade com 
as disposições sobre desenvolvimento de 
capacidades para promover a segurança e 
o desenvolvimento (DCSD) definidas no 
presente regulamento e nos instrumentos 
pertinentes utilizados pelos Estados-
Membros para financiar o DCSD. Essa 
avaliação deverá analisar a coerência das 
ações de DCSD financiadas pela União e 
respetivos Estados-Membros com a 
estratégia global da UE e os Objetivos de 
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Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas. Todos os futuros instrumentos 
criados para abordar a correlação entre 
segurança e desenvolvimento deverão ter 
por base os resultados dessa avaliação, ser 
realizados somente após uma ampla 
consulta pública das diversas partes 
interessadas e facilitar a cooperação civil 
entre a União, as estruturas públicas 
locais e regionais ou as estruturas 
intergovernamentais, assim como as 
ONG, com o objetivo de prestar apoio aos 
países terceiros.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Artigo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-A
A assistência ao abrigo do artigo 3.º-A 
deve ser financiada mediante reafetação 
no interior da rubrica IV do orçamento 
geral da União para o quadro financeiro 
plurianual 2014-2020 sem mobilizar 
recursos adicionais. Essa reafetação deve 
excluir a utilização das dotações 
destinadas às medidas abrangidas pelo 
Regulamento (UE) n.º 233/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho1-A.
__________________
1-A Regulamento (UE) n.º 233/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 11 de março de 2014, que cria um 
instrumento de financiamento da 
cooperação para o desenvolvimento para 
o período 2014-2020.


