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Alteração 1
Vangelis Meimarakis

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Toma conhecimento do Relatório 
Especial n.º 32/2018 («Fundo Fiduciário 
de Emergência da União Europeia para 
África: flexível mas pouco direcionado»); 
insta a Comissão a dar resposta às 
recomendações pendentes sem demora; 
salienta a necessidade de assegurar que 
os projetos financiados através do FFUE 
sejam complementares das ações ao 
abrigo de outros instrumentos da UE e 
dos financiados pelos Estados-Membros 
ou por outros doadores; regista o baixo 
nível das contribuições dos Estados-
Membros e de outros doadores, o que põe 
em causa a justificação da utilização de 
um Fundo Fiduciário da UE;

Or. en

Alteração 2
Sergey Lagodinsky
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Chama a atenção para o Relatório 
Especial n.º 35/2018 do TCE 
(«Transparência dos fundos da UE 
executados por ONG: são necessários 
mais esforços»), de acordo com o qual a 
execução dos fundos da União por 
organizações não governamentais (ONG) 
enferma, não raro, de um défice de 
transparência, em especial quando os 
fundos são executados por organismos 
das Nações Unidas em regime de gestão 

2. Louva vivamente os esforços da 
sociedade civil de todo o mundo na 
promoção e defesa dos direitos humanos, 
especialmente numa altura em que se 
reduz o espaço da sociedade civil e se 
questiona a universalidade dos direitos 
humanos; salienta a importância de a UE 
reforçar o seu apoio às organizações da 
sociedade civil no próximo Quadro 
Financeiro Plurianual (QFP); embora 
concorde com a importância dos 
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indireta; insta a Comissão a melhorar os 
seus sistemas de rastreabilidade no que se 
refere à utilização dos fundos executados 
por ONG, bem como a assegurar e a 
verificar a correta aplicação das regras e 
procedimentos, em conformidade com as 
recomendações do Tribunal de Contas;

princípios da transparência e da 
responsabilização relativamente à 
utilização dos fundos públicos em favor 
da sociedade civil, observa com 
preocupação que certos apelos insistentes 
neste sentido escondem, de facto, uma 
agenda mais nefasta que visa 
precisamente amordaçar a sociedade civil 
e as vozes críticas, alimentando a suspeita 
e o excesso de burocracia;

Or. en

Alteração 3
Nikos Androulakis, Robert Biedroń

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Chama a atenção para o Relatório 
Especial n.º 35/2018 do TCE 
(«Transparência dos fundos da UE 
executados por ONG: são necessários mais 
esforços»), de acordo com o qual a 
execução dos fundos da União por 
organizações não governamentais (ONG) 
enferma, não raro, de um défice de 
transparência, em especial quando os 
fundos são executados por organismos das 
Nações Unidas em regime de gestão 
indireta; insta a Comissão a melhorar os 
seus sistemas de rastreabilidade no que se 
refere à utilização dos fundos executados 
por ONG, bem como a assegurar e a 
verificar a correta aplicação das regras e 
procedimentos, em conformidade com as 
recomendações do Tribunal de Contas;

2. Toma conhecimento do Relatório 
Especial n.º 35/2018 do TCE 
(«Transparência dos fundos da UE 
executados por ONG: são necessários mais 
esforços»); salienta que o TCE considerou 
que, no domínio da ação externa, a 
seleção de projetos liderados por 
organizações não governamentais (ONG) 
feita pela Comissão é, de um modo geral, 
transparente e que a Comissão 
comunicou geralmente dados sobre a 
ajuda humanitária e a ajuda ao 
desenvolvimento, em conformidade com 
as normas internacionais em matéria de 
transparência; constata, contudo, que a 
execução dos fundos da União pelas ONG 
enferma, não raro, de um défice de 
transparência, em especial quando os 
fundos são executados por organismos das 
Nações Unidas em regime de gestão 
indireta; constata, além disso, que o atual 
quadro regulamentar não impõe 
quaisquer requisitos de transparência 
adicionais às ONG em comparação com 
outros beneficiários; insta a Comissão a 
continuar a melhorar os seus sistemas de 
rastreabilidade no que se refere à utilização 
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dos fundos executados por ONG, bem 
como a assegurar e a verificar a correta 
aplicação das regras e procedimentos, em 
conformidade com as recomendações do 
TCE, permitindo também uma avaliação 
dos custos declarados por todos os 
intervenientes na execução; neste 
contexto, congratula-se com o 
lançamento, em março de 2019, do «EU 
Aid Explorer», um sítio Web público que 
mostra todos os dados publicados sobre a 
ajuda externa por parte das instituições 
da UE e dos Estados-Membros;

Or. en

Alteração 4
Fabio Massimo Castaldo

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Chama a atenção para o Relatório 
Especial n.º 35/2018 do TCE 
(«Transparência dos fundos da UE 
executados por ONG: são necessários mais 
esforços»), de acordo com o qual a 
execução dos fundos da União por 
organizações não governamentais (ONG) 
enferma, não raro, de um défice de 
transparência, em especial quando os 
fundos são executados por organismos das 
Nações Unidas em regime de gestão 
indireta; insta a Comissão a melhorar os 
seus sistemas de rastreabilidade no que se 
refere à utilização dos fundos executados 
por ONG, bem como a assegurar e a 
verificar a correta aplicação das regras e 
procedimentos, em conformidade com as 
recomendações do Tribunal de Contas;

2. Chama a atenção para o Relatório 
Especial n.º 35/2018 do TCE 
(«Transparência dos fundos da UE 
executados por ONG: são necessários mais 
esforços»), de acordo com o qual o TCE 
conclui que a Comissão não foi 
suficientemente transparente acerca da 
execução dos fundos da UE pelas ONG, 
em especial quando os fundos são 
executados por organismos das Nações 
Unidas em regime de gestão indireta; insta 
a Comissão a melhorar os seus sistemas de 
rastreabilidade no que se refere à utilização 
dos fundos executados por ONG, a aplicar 
nos diferentes serviços uma interpretação 
coerente das regras aplicáveis do 
Regulamento Financeiro, bem como a 
assegurar e a verificar a correta aplicação 
das regras e procedimentos, em 
conformidade com as recomendações do 
Tribunal de Contas;

Or. it
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Alteração 5
Nikos Androulakis, Robert Biedroń

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Solicita que sejam envidados 
esforços para corrigir as deficiências 
relativas à gestão indireta dos fundos da 
UE em alguns países beneficiários do 
Instrumento de Assistência de Pré-Adesão 
(IPA); observa com preocupação que os 
fundos do IPA para a Turquia mal 
abordaram os valores fundamentais – 
incluindo a liberdade de imprensa e a 
imparcialidade da justiça – ao passo que a 
Comissão fez uma utilização limitada da 
condicionalidade para apoiar as reformas 
nos setores prioritários da democracia e 
do Estado de direito;

Or. en

Alteração 6
Lars Patrick Berg

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Congratula-se com o lançamento 
das primeiras medidas de reforço das 
capacidades em 2018 no âmbito do 
Instrumento para a Estabilidade e a Paz 
alterado; salienta que estas ações devem 
ter lugar no contexto de um processo de 
reforma global do setor da segurança; 
preconiza um acompanhamento mais 
rigoroso das ações de estabilização a 
curto prazo através de ações a mais longo 
prazo financiadas pelo Instrumento para 
a Estabilidade e a Paz ou por outros 
instrumentos;

Suprimido
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Or. en

Alteração 7
Özlem Demirel

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Congratula-se com o lançamento 
das primeiras medidas de reforço das 
capacidades em 2018 no âmbito do 
Instrumento para a Estabilidade e a Paz 
alterado; salienta que estas ações devem 
ter lugar no contexto de um processo de 
reforma global do setor da segurança; 
preconiza um acompanhamento mais 
rigoroso das ações de estabilização a 
curto prazo através de ações a mais longo 
prazo financiadas pelo Instrumento para a 
Estabilidade e a Paz ou por outros 
instrumentos;

3. Desaprova o lançamento das 
primeiras medidas de reforço das 
capacidades em 2018 no âmbito do 
Instrumento para a Estabilidade e a Paz 
alterado; recorda que o âmbito de 
aplicação alterado do IEP com vista a 
financiar as despesas militares 
compromete o seu caráter civil e viola o 
artigo 41.º, n.º 2, do TUE e o objetivo 
prévio dos artigos 209.º e 208.º do TFUE e 
que o Instrumento para a Estabilidade e a 
Paz, financiado pela ajuda ao 
desenvolvimento da UE, deve centrar-se 
apenas em medidas civis e nas causas 
profundas da instabilidade e dos conflitos; 
portanto, o instrumento deve concentrar-
se na erradicação da pobreza, na não 
proliferação e no desarmamento, 
desmobilização e reintegração, na 
prevenção de conflitos, na mediação e na 
resolução pacífica de conflitos;

Or. en

Alteração 8
Vangelis Meimarakis

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Constata – no que diz respeito ao 
Instrumento de Assistência de Pré-Adesão 
(IPA II) – as deficiências persistentes nas 
capacidades administrativas dos países em 
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vias de adesão, que resultam numa falta 
de capacidade de absorção em regime de 
gestão indireta; realça que – tal como 
salientado no Relatório Especial do TCE 
de 2018 sobre o financiamento do IPA 
para a Turquia – os progressos em 
domínios tão sensíveis como o Estado de 
direito e a sociedade civil não dependem 
apenas do financiamento do IPA mas, 
sobretudo, da vontade política das 
autoridades; considera que é agora mais 
importante do que nunca que a Comissão 
utilize a condicionalidade para apoiar as 
reformas em setores prioritários, como o 
Estado de direito e a governação na 
Turquia;

Or. en

Alteração 9
Lars Patrick Berg

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Congratula-se com a avaliação 
analítica do TCE sobre a defesa europeia 
e apoia as suas recomendações; insta a 
Comissão, na sua qualidade de guardiã 
dos Tratados, a garantir a coerência de 
todos os esforços de defesa envidados pela 
União tendo em vista a execução da ação 
da União no âmbito da PCSD (CEP, 
PEDID, FED, AACD, etc.) e a assegurar 
sinergias com a NATO; considera que o 
desenvolvimento de uma base industrial e 
tecnológica de defesa europeia 
competitiva, capaz de reforçar as 
capacidades militares dos Estados-
Membros e de moldar uma União 
Europeia da Defesa, deve constituir um 
dos objetivos fundamentais da União no 
âmbito do próximo QFP.

Suprimido

Or. en
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Alteração 10
Özlem Demirel

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Congratula-se com a avaliação 
analítica do TCE sobre a defesa europeia e 
apoia as suas recomendações; insta a 
Comissão, na sua qualidade de guardiã dos 
Tratados, a garantir a coerência de todos 
os esforços de defesa envidados pela União 
tendo em vista a execução da ação da 
União no âmbito da PCSD (CEP, PEDID, 
FED, AACD, etc.) e a assegurar sinergias 
com a NATO; considera que o 
desenvolvimento de uma base industrial e 
tecnológica de defesa europeia 
competitiva, capaz de reforçar as 
capacidades militares dos Estados-
Membros e de moldar uma União 
Europeia da Defesa, deve constituir um 
dos objetivos fundamentais da União no 
âmbito do próximo QFP.

4. Constata a avaliação analítica do 
TCE sobre a defesa europeia e apoia as 
suas recomendações; insta a Comissão, na 
sua qualidade de guardiã dos Tratados, a 
garantir a aplicação estrita do artigo 41.º, 
n.º 2, do TUE; insta, por isso, a pôr termo 
a todos os esforços de defesa envidados 
pela União tendo em vista a execução da 
ação da União no âmbito da PCSD (CEP, 
PEDID, FED, AACD, etc.);

Or. en

Alteração 11
Sergey Lagodinsky
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Congratula-se com a avaliação 
analítica do TCE sobre a defesa europeia e 
apoia as suas recomendações; insta a 
Comissão, na sua qualidade de guardiã 
dos Tratados, a garantir a coerência de 
todos os esforços de defesa envidados pela 
União tendo em vista a execução da ação 
da União no âmbito da PCSD (CEP, 

4. Congratula-se com a avaliação 
analítica do TCE sobre a defesa europeia e 
apoia as suas recomendações; insta à 
realização de avaliações mais 
independentes e acessíveis ao público 
acerca da segurança civil e militar e das 
medidas militares da UE, em particular, 
as missões de formação militar da UE, o 
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PEDID, FED, AACD, etc.) e a assegurar 
sinergias com a NATO; considera que o 
desenvolvimento de uma base industrial e 
tecnológica de defesa europeia 
competitiva, capaz de reforçar as 
capacidades militares dos Estados-
Membros e de moldar uma União 
Europeia da Defesa, deve constituir um 
dos objetivos fundamentais da União no 
âmbito do próximo QFP.

reforço das capacidades dos 
intervenientes militares em países 
terceiros (DCSD através do IEP) e as 
medidas de gestão das fronteiras e da 
migração;

Or. en

Alteração 12
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Congratula-se com a avaliação 
analítica do TCE sobre a defesa europeia e 
apoia as suas recomendações; insta a 
Comissão, na sua qualidade de guardiã 
dos Tratados, a garantir a coerência de 
todos os esforços de defesa envidados pela 
União tendo em vista a execução da ação 
da União no âmbito da PCSD (CEP, 
PEDID, FED, AACD, etc.) e a assegurar 
sinergias com a NATO; considera que o 
desenvolvimento de uma base industrial e 
tecnológica de defesa europeia 
competitiva, capaz de reforçar as 
capacidades militares dos Estados-
Membros e de moldar uma União Europeia 
da Defesa, deve constituir um dos objetivos 
fundamentais da União no âmbito do 
próximo QFP.

4. Regista a avaliação analítica do 
TCE sobre a defesa europeia; compromete-
se a garantir a coerência de todos os 
esforços de defesa envidados pela União 
tendo em vista a execução da ação da 
União no âmbito da PCSD (CEP, PEDID, 
FED, AACD, etc.) e a assegurar a 
interoperabilidade com a NATO; 
considera que o desenvolvimento de uma 
base industrial e tecnológica de defesa 
europeia competitiva, capaz de reforçar as 
capacidades militares dos Estados-
Membros e de moldar uma União Europeia 
da Defesa, deve constituir um dos objetivos 
fundamentais da União no âmbito do 
próximo QFP.

Or. fr

Alteração 13
Fabio Massimo Castaldo

Projeto de parecer
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N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Congratula-se com a avaliação 
analítica do TCE sobre a defesa europeia e 
apoia as suas recomendações; insta a 
Comissão, na sua qualidade de guardiã dos 
Tratados, a garantir a coerência de todos os 
esforços de defesa envidados pela União 
tendo em vista a execução da ação da 
União no âmbito da PCSD (CEP, PEDID, 
FED, AACD, etc.) e a assegurar sinergias 
com a NATO; considera que o 
desenvolvimento de uma base industrial e 
tecnológica de defesa europeia 
competitiva, capaz de reforçar as 
capacidades militares dos Estados-
Membros e de moldar uma União 
Europeia da Defesa, deve constituir um 
dos objetivos fundamentais da União no 
âmbito do próximo QFP.

4. Congratula-se com a avaliação 
analítica do TCE sobre a defesa europeia e 
apoia as suas recomendações; insta a 
Comissão, na sua qualidade de guardiã dos 
Tratados, a garantir a coerência de todos os 
esforços de defesa envidados pela União 
tendo em vista a execução da ação da 
União no âmbito da PCSD (CEP, PEDID, 
FED, AACD, etc.) e a assegurar sinergias 
com a NATO; considera que o 
desenvolvimento de uma base industrial e 
tecnológica de defesa europeia 
competitiva, uma melhor coordenação das 
capacidades militares dos Estados-
Membros e a definição duma União 
Europeia da Defesa são objetivos 
importantes da União no âmbito do 
próximo QFP.

Or. it

Alteração 14
Nikos Androulakis, Robert Biedroń

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Congratula-se com a avaliação 
analítica do TCE sobre a defesa europeia e 
apoia as suas recomendações; insta a 
Comissão, na sua qualidade de guardiã dos 
Tratados, a garantir a coerência de todos os 
esforços de defesa envidados pela União 
tendo em vista a execução da ação da 
União no âmbito da PCSD (CEP, PEDID, 
FED, AACD, etc.) e a assegurar sinergias 
com a NATO; considera que o 
desenvolvimento de uma base industrial e 
tecnológica de defesa europeia 
competitiva, capaz de reforçar as 
capacidades militares dos Estados-
Membros e de moldar uma União Europeia 

4. Congratula-se com a avaliação 
analítica do TCE sobre a defesa europeia e 
apoia as suas recomendações; insta a 
Comissão, na sua qualidade de guardiã dos 
Tratados, a garantir a coerência de todos os 
esforços de defesa envidados pela União 
tendo em vista a execução da ação da 
União no âmbito da PCSD (CEP, PEDID, 
FED, AACD, etc.) e a assegurar sinergias 
com a NATO, quando necessário; 
considera que o desenvolvimento de uma 
base industrial e tecnológica de defesa 
europeia competitiva, capaz de reforçar as 
capacidades militares dos Estados-
Membros e de moldar uma União Europeia 
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da Defesa, deve constituir um dos objetivos 
fundamentais da União no âmbito do 
próximo QFP.

da Defesa, deve constituir um dos objetivos 
fundamentais da União no âmbito do 
próximo QFP.

Or. en

Alteração 15
Vangelis Meimarakis

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Convida a Comissão a avaliar a 
legalidade da decisão de retirar a função 
orçamental do Parlamento Europeu por 
meio das decisões do Conselho sobre a 
criação da AED e da CEP; recorda que os 
artigos 45.º, n.º 2, e 46.º, n.º 2, do TUE 
pertinentes preveem que as decisões sejam 
tomadas por maioria qualificada sem 
direito de veto; recorda que a retirada da 
função orçamental do PE nos termos do 
artigo 42.º do TUE só é possível no caso 
das despesas operacionais e exige uma 
decisão unânime do Conselho; sublinha 
que o Conselho nunca tomou tal decisão;

Or. en

Alteração 16
Sergey Lagodinsky
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Reitera a necessidade de 
acompanhar de perto a utilização dos 
fundos do Mecanismo em Favor dos 
Refugiados na Turquia, assegurando que 
sejam utilizados especificamente para 
projetos que visam os refugiados e não 
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sejam utilizados para quaisquer outros 
fins; solicita à Comissão que informe 
regularmente a autoridade orçamental 
sobre a compatibilidade das ações 
financiadas com a base jurídica 
subjacente;

Or. en

Alteração 17
Urmas Paet

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Manifesta a sua preocupação com 
a falta de visibilidade dos projetos 
financiados pela UE, salientando a 
necessidade de melhorar a visibilidade e 
reforçar a complementaridade dos 
instrumentos financeiros da UE;

Or. en

Alteração 18
Sergey Lagodinsky
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 4-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-B. Manifesta preocupação pelo facto 
de a utilização de outros mecanismos 
financeiros, juntamente com o orçamento 
da UE, para executar políticas da UE, 
como os fundos fiduciários, colocar 
seriamente em risco a responsabilização e 
a transparência; espera que, com a futura 
entrada em vigor do novo instrumento de 
financiamento externo IVDCI, a 
utilização de fundos fiduciários seja 
progressivamente eliminada;
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Or. en

Alteração 19
Vangelis Meimarakis

Projeto de parecer
N.º 4-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-B. Lamenta a falta de flexibilidade 
nos procedimentos administrativos e 
orçamentais/financeiros relativos às 
missões civis da PCSD; reitera a sua 
opinião de que a Comissão deve 
introduzir regras específicas em matéria 
de contratos públicos para as medidas de 
gestão de crises no âmbito da PCSD, a fim 
de facilitar a condução rápida e flexível 
das missões;

Or. en


