
AM\1180276PT.docx PE635.499v01-00

PT Unida na diversidade PT

21.3.2019 A8-0174/124

Alteração 124
David McAllister
em nome da Comissão dos Assuntos Externos

Relatório A8-0174/2019
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA III)
(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A
Avaliação e revisão intercalares

1. A Comissão adota um novo quadro de 
programação do IPA com base na 
avaliação intercalar. Até 30 de junho de 
2024, a Comissão apresenta um relatório 
de avaliação intercalar sobre a aplicação 
do presente regulamento. O relatório de 
avaliação intercalar abrange o período de 
1 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 
2023 e examina a contribuição da União 
para a consecução dos objetivos do 
presente regulamento, por meio de 
indicadores que medem os resultados 
alcançados e das eventuais constatações e 
conclusões relativas ao impacto do 
presente regulamento.
O Parlamento Europeu pode contribuir 
para essa avaliação. A Comissão e o 
SEAE devem organizar uma consulta às 
principais partes interessadas e 
beneficiários, incluindo organizações da 
sociedade civil. A Comissão e o SEAE 
devem envidar esforços particulares para 
assegurar a representação das pessoas 
mais marginalizadas.
A Comissão deve avaliar igualmente o 
impacto e a eficácia das suas ações por 
domínio de intervenção, bem como a 
eficácia da programação, através de 
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avaliações externas. A Comissão e o 
SEAE devem ter em conta as propostas e 
os pontos de vista do Parlamento Europeu 
e do Conselho sobre as avaliações 
externas independentes. A avaliação 
intercalar deve avaliar a forma como a 
União realizou os objetivos estabelecidos 
pelo presente regulamento.
2. O relatório de avaliação intercalar deve 
igualmente incidir sobre a eficiência, o 
valor acrescentado, o funcionamento da 
arquitetura simplificada e racionalizada 
do financiamento externo, a coerência 
interna e externa e a continuidade da 
pertinência dos objetivos do presente 
regulamento, a complementaridade e as 
sinergias entre as ações financiadas, a 
contribuição das medidas para uma ação 
externa da União coerente e a medida em 
que o público dos países beneficiários está 
consciente do apoio financeiro da União, 
se for caso disso.
3. O relatório de avaliação intercalar é 
elaborado com o objetivo específico de 
melhorar a aplicação do financiamento 
da União. Servirá de base às decisões 
sobre a renovação, a alteração ou a 
suspensão dos tipos de ações executadas 
ao abrigo do presente regulamento.
4. O relatório de avaliação intercalar deve 
incluir também informações 
consolidadas, provenientes dos relatórios 
anuais pertinentes, sobre todos os 
financiamentos regidos pelo presente 
regulamento, incluindo receitas afetadas 
externas e contribuições para os fundos 
fiduciários, e apresentar uma repartição 
das despesas por país beneficiário, a 
utilização dos instrumentos financeiros, 
as autorizações e os pagamentos. 
5. A Comissão comunica ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho e aos Estados-
Membros as conclusões das avaliações, 
acompanhadas das suas observações. Os 
resultados são tidos em conta na conceção 
dos programas e na afetação dos recursos.
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6. A Comissão associa todas as partes 
interessadas, incluindo as organizações 
da sociedade civil, ao processo de 
avaliação da assistência da União 
prestada ao abrigo do presente 
regulamento e pode, quando pertinente, 
procurar realizar avaliações conjuntas 
com os Estados-Membros, com a estreita 
participação dos beneficiários.
7. A Comissão apresenta o relatório de 
avaliação intercalar referido no presente 
artigo ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, acompanhado, se for caso 
disso, de propostas legislativas com as 
alterações necessárias ao presente 
regulamento.
8. No final do período de aplicação do 
presente regulamento, e o mais tardar três 
anos após o termo do período especificado 
no artigo 1.º, a Comissão efetua uma 
avaliação final do regulamento nos 
mesmos termos da avaliação intercalar 
referida no presente artigo.

Or. en
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21.3.2019 A8-0174/125

Alteração 125
David McAllister
em nome da Comissão dos Assuntos Externos

Relatório A8-0174/2019
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA III)
(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-B
Suspensão da assistência

 1. Caso um beneficiário não respeite o 
princípio da democracia, o Estado de 
direito, a boa governação, os direitos 
humanos e as liberdades fundamentais ou 
as normas de segurança nuclear ou viole 
os compromissos assumidos nos acordos 
pertinentes celebrados com a União ou 
retroceda de forma constante em relação 
a um ou mais dos critérios de Copenhaga, 
a Comissão fica habilitada a adotar, em 
conformidade com o artigo 14.º, um ato 
delegado para alterar o anexo I do 
presente regulamento, a fim de suspender 
total ou parcialmente a assistência da 
União. Em caso de suspensão parcial, são 
indicados os programas aos quais a 
suspensão se aplica. 
2. Caso a Comissão considere que os 
motivos que justificam a suspensão da 
assistência já não se aplicam, fica 
habilitada a adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 14.º, para 
alterar o anexo I, a fim de restabelecer a 
assistência da União. 
3. Em caso de suspensão parcial, a 
assistência da União deve ser 
primordialmente usada para apoiar as 
organizações da sociedade civil e os 
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intervenientes não estatais no âmbito de 
medidas destinadas a promover os direitos 
humanos e as liberdades fundamentais, 
bem como a apoiar os processos de 
democratização e de diálogo nos países 
parceiros. 
4. A Comissão tem na devida conta as 
resoluções pertinentes do Parlamento 
Europeu no seu processo de decisão. 

Or. en
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21.3.2019 A8-0174/126

Alteração 126
David McAllister
em nome da Comissão dos Assuntos Externos

Relatório A8-0174/2019
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA III)
(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 7-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-C 
Governação

Um grupo diretor horizontal – composto 
por todos os serviços pertinentes da 
Comissão e do SEAE e presidido pelo 
VP/AR ou por um representante desse 
gabinete – é responsável pela orientação, 
coordenação e gestão desse instrumento 
ao longo do ciclo de gestão, a fim de 
assegurar a coerência, eficiência, 
transparência e responsabilização de todo 
o financiamento externo da UE. O VP/AR 
assegura a coordenação política geral da 
ação externa da União. Ao longo de todo 
o ciclo de programação, planeamento e 
aplicação do instrumento, o VP/AR e o 
SEAE colaboram com os membros e 
serviços relevantes da Comissão, 
identificados com base na natureza e nos 
objetivos das ações previstas, 
aproveitando as suas competências. O 
VP/AR, o SEAE e a Comissão preparam 
todas as propostas de decisão em 
conformidade com os procedimentos da 
Comissão e apresentam-nas para adoção. 
O Parlamento Europeu é plenamente 
associado às fases de conceção, 
programação, acompanhamento e 
avaliação dos instrumentos de 
financiamento externo, a fim de garantir 
o controlo político e o escrutínio 
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democrático e a prestação de contas sobre 
o financiamento da União no domínio da 
ação externa.

Or. en
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21.3.2019 A8-0174/127

Alteração 127
David McAllister
em nome da Comissão dos Assuntos Externos

Relatório A8-0174/2019
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA III)
(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A 

 Adoção de planos de ação e medidas 
1. A Comissão adota planos de ação e 
medidas por decisão da Comissão, em 
conformidade com o Regulamento 
Financeiro.
2. A Comissão tem em conta a orientação 
estratégica do Conselho e do Parlamento 
Europeu na matéria, tanto no 
planeamento dos planos de ação e 
medidas como na sua posterior execução, 
a fim de manter a coerência da ação 
externa da União. 
A Comissão informa imediatamente o 
Parlamento Europeu sobre a 
programação dos planos de ação e 
medidas ao abrigo do presente artigo, 
incluindo os montantes financeiros 
previstos, informando-o igualmente 
sempre que proceder a alterações ou 
aumentos substanciais dessa assistência. 
Logo que possível após a data de adoção 
ou de modificação substancial de uma 
medida e, em qualquer caso, no prazo de 
um mês a contar dessa data, a Comissão 
apresenta ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório com uma 
exposição geral da natureza e da 
justificação da medida adotada, da sua 
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duração, do seu orçamento e do seu 
contexto, bem como do modo como tal 
medida complementa a assistência, em 
curso ou planeada, da União. Em caso de 
medidas de assistência de caráter 
excecional, a Comissão indica também se, 
em que medida e como assegurará a 
continuidade da política levada a cabo 
através da assistência de caráter 
excecional prestada a médio e longo prazo 
ao abrigo do presente regulamento. 
3. Antes de adotar planos de ação e 
medidas que não se baseiem em 
documentos de programação nos termos 
do artigo 8.º-A, n.º 2 – exceto nos casos 
referidos no artigo 8.º-A, n.ºs 3 e 4 – a 
Comissão adota um ato delegado, em 
conformidade com o artigo 14.º, a fim de 
complementar o presente regulamento, 
estabelecendo os objetivos específicos a 
alcançar, os resultados esperados, os 
instrumentos a utilizar, as atividades 
principais e as dotações financeiras 
indicativas desses planos de ação e dessas 
medidas. 
4. Relativamente a cada ação, deve ser 
efetuada uma análise dos direitos 
humanos, social e ambiental adequada, 
designadamente do impacto sobre as 
alterações climáticas e a biodiversidade, 
nos termos dos atos legislativos aplicáveis 
da União – nomeadamente a Diretiva 
2011/92/UE1-A do Parlamento Europeu e 
do Conselho e a Diretiva 85/337/CEE do 
Conselho1-B – incluindo, se aplicável, uma 
avaliação do impacto ambiental das ações 
sensíveis do ponto de vista ambiental, em 
especial no que se refere a novas 
infraestruturas de grande envergadura. 
Além disso, devem ser realizadas 
avaliações ex ante de impacto no domínio 
dos direitos humanos, sociais e laborais e 
em questões de género, bem como uma 
análise dos conflitos e uma avaliação dos 
riscos. 
Caso seja pertinente, recorrer-se-á a 
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avaliações dos direitos humanos, sociais e 
ambientais estratégicas na execução dos 
programas setoriais. A Comissão deve 
assegurar a participação das partes 
interessadas nestas avaliações e o acesso 
do público aos resultados dessas 
avaliações. 
 __________________ 
1-A Diretiva 2011/92/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de 
dezembro de 2011, relativa à avaliação 
dos efeitos de determinados projetos 
públicos e privados no ambiente 
(codificação) (JO L 26 de 28.1.2012, p. 
1). 
1-B Diretiva 85/337/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de 
dezembro de 2011, relativa à avaliação 
dos efeitos de determinados projetos 
públicos e privados no ambiente 
(codificação) (JO L 175 de 5.7.1985, p. 
40). 

Or. en
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21.3.2019 A8-0174/128

Alteração 128
David McAllister
em nome da Comissão dos Assuntos Externos

Relatório A8-0174/2019
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA III)
(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de adotar os atos delegados 
referidos no artigo 13.º é conferido à 
Comissão.

2. O poder de adotar os atos delegados 
referidos no artigo 7.º, n.º 3, no artigo 7.º-
A, no artigo 7.º-B, n.ºs 1 e 2, no artigo 8º-
C, n.º 3, e nos artigos 13.º e 15.º é 
conferido à Comissão.

Or. en
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21.3.2019 A8-0174/129

Alteração 129
David McAllister
em nome da Comissão dos Assuntos Externos

Relatório A8-0174/2019
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA III)
(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

A antiga República jugoslava da 
Macedónia

A República da Macedónia do Norte

Or. en


