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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato.)

Alterações a um projeto de ato

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 
As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 
e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 
coluna da direita.

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 
passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 
a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 
comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 
respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa.

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 
consolidado

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 
suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 
assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 
rasurando, o texto substituído.
Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 
serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria o 
Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA III)
(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2018)0465),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 212.°, n.° 2 do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 
pela Comissão (C8-0274/2018),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de ...1

– Tendo em conta o parecer do Comité das regiões de ...2

– Tendo em conta o artigo 59.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Externos, bem como os 
pareceres da Comissão do Comércio Internacional, da Comissão dos Orçamentos, da 
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, da Comissão do 
Desenvolvimento Regional e da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos (A8-0000/2018),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se a substituir, se a alterar 
substancialmente ou se pretender alterá-la substancialmente;

3. Encarrega e transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à Comissão e aos 
parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 2

                                               
1

2
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Texto da Comissão Alteração

(2) Os objetivos do instrumento de 
pré-adesão são substancialmente distintos
dos objetivos gerais da ação externa da 
União, uma vez que este instrumento se 
destina a preparar os beneficiários 
incluídos no anexo I para a futura adesão à 
União e a apoiar o seu processo de adesão. 
Importa, portanto, dispor de um 
instrumento específico de apoio ao 
alargamento, garantindo simultaneamente a 
sua complementaridade com os objetivos 
gerais da ação externa da União e, em 
especial, com o Instrumento de 
Vizinhança, Desenvolvimento e 
Cooperação Internacional (IVDCI).

(2) Os objetivos do instrumento de 
pré-adesão derivam tanto dos princípios da 
ação externa da União, consagrados no 
artigo 21.º do Tratado da União Europeia 
(TUE), como da natureza distinta deste
instrumento, que se destina a preparar os 
beneficiários incluídos no anexo I
(«beneficiários») para a futura adesão à 
União e a apoiar o seu processo de adesão. 
Importa, portanto, dispor de um 
instrumento específico de apoio ao 
alargamento, garantindo simultaneamente a 
sua complementaridade com os objetivos 
gerais da ação externa da União e, em 
especial, com o Instrumento de 
Vizinhança, Desenvolvimento e 
Cooperação Internacional (IVDCI).

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O artigo 49.º do Tratado da União 
Europeia (TUE) estabelece que qualquer 
Estado europeu que respeite os valores do 
respeito pela dignidade humana, da 
liberdade, da democracia, da igualdade, do 
Estado de direito e do respeito pelos 
direitos humanos, incluindo os direitos das 
pessoas pertencentes a minorias, e esteja 
empenhado em promovê-los, pode pedir 
para se tornar membro da União. Um 
Estado europeu que se tenha candidatado 
à adesão à União só se pode tornar 
membro quando tiver confirmado que 
satisfaz os critérios de adesão 
estabelecidos no Conselho Europeu de 
Copenhaga em junho de 1993 (a seguir 

(3) O artigo 49.º do TUE estabelece 
que qualquer Estado europeu que respeite 
os valores do respeito pela dignidade 
humana, da liberdade, da democracia, da 
igualdade, do Estado de direito e do 
respeito pelos direitos humanos, incluindo 
os direitos das pessoas pertencentes a 
minorias, e esteja empenhado em promovê-
los, pode pedir para se tornar membro da 
União. Estes valores são comuns aos 
Estados-Membros, numa sociedade 
caracterizada pelo pluralismo, a não 
discriminação, a tolerância, a justiça, a 
solidariedade e a igualdade entre homens 
e mulheres.
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designados «critérios de Copenhaga») e 
desde que a União tenha capacidade para 
integrar o novo membro. Esses critérios 
de Copenhaga dizem respeito à 
estabilidade de instituições que garantem 
a democracia, o Estado de direito, os 
direitos humanos e o respeito e a proteção 
das minorias, bem como à existência de 
uma economia de mercado em 
funcionamento, à capacidade para 
responder à pressão da concorrência e às 
forças de mercado dentro da União e 
ainda à capacidade do candidato para 
assumir não só os direitos mas também as 
obrigações que lhe incumbem por força 
dos Tratados, incluindo a adesão aos 
objetivos de união política, económica e 
monetária.

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Qualquer Estado europeu que se 
tenha candidatado à adesão à União só se 
pode tornar membro da União caso tenha 
sido confirmado que satisfaz plenamente 
os critérios de adesão estabelecidos no 
Conselho Europeu de Copenhaga em 
junho de 1993 (a seguir designados 
«critérios de Copenhaga») e desde que a 
União tenha capacidade para integrar o 
novo membro. Esses critérios de 
Copenhaga dizem respeito à estabilidade 
de instituições que garantem a 
democracia, o Estado de direito, os 
direitos humanos e o respeito e a proteção 
das minorias, bem como à existência de 
uma economia de mercado em 
funcionamento, à capacidade para 
responder à pressão da concorrência e às 
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forças de mercado dentro da União e 
ainda à capacidade do candidato para 
assumir não só os direitos mas também as 
obrigações que lhe incumbem por força 
dos Tratados, incluindo a realização dos 
objetivos de união política, económica e 
monetária.

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A assistência também deverá ser 
prestada em conformidade com os acordos 
celebrados pela União com os beneficiários
enumerados no anexo I. Deverá 
concentrar-se, essencialmente, em ajudar 
os beneficiários enumerados no anexo I a 
reforçar as suas instituições democráticas e 
o Estado de direito, a proceder a reformas 
do sistema judiciário e da administração 
pública, a respeitar os direitos 
fundamentais e a promover a igualdade de 
género, a tolerância, a inclusão social e a 
não discriminação. A assistência deve 
igualmente apoiar os princípios e direitos 
fundamentais definidos no Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais. A assistência deverá 
continuar a apoiar os esforços na promoção 
da cooperação regional, macrorregional e 
transfronteiras, assim como do 
desenvolvimento territorial, 
designadamente através da execução de 
estratégias macrorregionais da União. 
Deverá igualmente reforçar o 
desenvolvimento económico e social e a 
governação económica, contribuindo para 
o crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, nomeadamente no domínio do 
desenvolvimento regional, da agricultura e 
do desenvolvimento rural, bem como das 

(7) A assistência também deverá ser 
prestada em conformidade com os acordos 
celebrados pela União com os 
beneficiários. Deverá concentrar-se, 
essencialmente, em ajudar os beneficiários 
a reforçar as suas instituições democráticas 
e o Estado de direito, a proceder a reformas 
do sistema judiciário e da administração 
pública, a respeitar os direitos 
fundamentais, incluindo os direitos das 
pessoas pertencentes a minorias, e a 
promover a igualdade de género, a 
tolerância, a inclusão social, o respeito das 
normas laborais internacionalmente 
acordadas sobre os direitos dos 
trabalhadores e a não discriminação. A 
assistência deve igualmente apoiar a 
adesão dos beneficiários aos princípios e 
direitos fundamentais definidos no Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais, à economia 
social de mercado e à convergência em 
relação ao acervo social. A assistência 
deverá continuar a apoiar os esforços na 
promoção da cooperação regional, 
macrorregional e transfronteiras, assim 
como do desenvolvimento territorial, 
designadamente através da execução de 
estratégias macrorregionais da União. 
Deverá igualmente reforçar o 



PR\1162924PT.docx 9/45 PE627.819v01-00

PT

políticas sociais e de emprego e do 
desenvolvimento da economia e sociedade 
digitais, em consonância também com a 
iniciativa emblemática Agenda Digital para 
os Balcãs Ocidentais.

desenvolvimento económico e social e a 
governação económica, contribuindo para 
o crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, nomeadamente no domínio do 
desenvolvimento regional, da agricultura e 
do desenvolvimento rural, bem como das 
políticas sociais e de emprego e do 
desenvolvimento da economia e sociedade 
digitais, em consonância também com a 
iniciativa emblemática Agenda Digital para 
os Balcãs Ocidentais.

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) As ações ao abrigo do instrumento 
estabelecido pelo presente regulamento 
devem também contribuir para ajudar os 
beneficiários a proceder ao alinhamento 
progressivo com a Política Externa e de 
Segurança Comum (PESC), que é parte 
integrante do processo de adesão.

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Em conformidade com o princípio 
da democracia participativa, deverá ser 
incentivado pela Comissão o controlo 
parlamentar em cada beneficiário
enumerado no anexo I.

(12) Em conformidade com o princípio 
da democracia participativa, deverá ser 
promovido pela Comissão o reforço das 
capacidades parlamentares e o controlo 
parlamentar em cada beneficiário.
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Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Os beneficiários enumerados no 
anexo I têm que estar mais bem preparados 
para enfrentar os desafios globais, como o 
desenvolvimento sustentável e as 
alterações climáticas, e que se coadunar 
com os esforços da União para abordar 
essas questões. Refletindo a importância de 
dar resposta ao problema das alterações 
climáticas, em consonância com os 
compromissos assumidos pela União no 
sentido de aplicar o Acordo de Paris e os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas, este programa 
contribuirá para integrar as ações em 
matéria climática nas políticas de União e 
para alcançar a meta global de destinar 
25 % do orçamento da UE a ações que 
favoreçam a consecução dos objetivos em 
matéria de clima. As ações realizadas no 
âmbito deste programa deverão consagrar 
16 % do enquadramento financeiro global 
do programa aos objetivos em matéria de 
clima. As ações pertinentes serão 
identificadas durante a preparação e a 
execução do programa e reavaliadas no 
contexto das avaliações e dos processos de 
revisão pertinentes.

(13) Os beneficiários têm que estar mais 
bem preparados para enfrentar os desafios 
globais, como o desenvolvimento 
sustentável e as alterações climáticas, e que 
se coadunar com os esforços da União para 
abordar essas questões. Refletindo a 
importância de dar resposta ao problema 
das alterações climáticas, em consonância 
com os compromissos assumidos pela 
União no sentido de aplicar o Acordo de 
Paris e os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas, este 
programa contribuirá para integrar as ações 
em matéria climática nas políticas de 
União e para alcançar a meta global de 
destinar 25 % do orçamento da UE a ações 
que favoreçam a consecução dos objetivos 
em matéria de clima. As ações realizadas 
no âmbito deste programa devem ter por 
objetivo consagrar 16 % do enquadramento 
financeiro global do programa aos 
objetivos em matéria de clima, procurando 
alcançar o objetivo de que as despesas 
relacionadas com o clima atinjam 30 % 
das despesas do QFP em 2027. As ações 
pertinentes serão identificadas durante a 
preparação e a execução do programa e 
reavaliadas no contexto das avaliações e 
dos processos de revisão pertinentes.

Or. en
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Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A Comissão e os Estados-Membros 
deverão assegurar a conformidade, a 
coerência e a complementaridade das suas 
intervenções, nomeadamente através de 
consultas regulares e do intercâmbio 
frequente de informações nas diversas 
fases do ciclo da assistência. Deverão 
também ser tomadas as medidas 
necessárias para assegurar uma melhor 
coordenação e complementaridade, 
inclusive através de consultas regulares, 
com outros doadores. O papel da sociedade 
civil deverá ser reforçado tanto nos 
programas executados através de 
organismos públicos como enquanto 
beneficiária direta da assistência da União.

(16) A Comissão e os Estados-Membros 
deverão assegurar a conformidade, a 
coerência, a consistência e a 
complementaridade das suas intervenções, 
nomeadamente através de consultas 
regulares e do intercâmbio frequente de 
informações nas diversas fases do ciclo da 
assistência. Deverão também ser tomadas 
as medidas necessárias para assegurar uma 
melhor coordenação e complementaridade, 
inclusive através de consultas regulares, 
com outros doadores. O papel de 
organizações independentes e diversas da 
sociedade civil e de diferentes tipos e 
níveis de entidades da administração local 
deverá ser reforçado de forma adequada 
tanto nos programas executados através de 
organismos públicos como enquanto 
beneficiárias diretas da assistência da 
União.

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) As prioridades de ação para 
alcançar os objetivos nos domínios de 
intervenção pertinentes que beneficiarão de 
apoio no âmbito do presente regulamento 
deverão ser definidas num quadro de 
programação elaborado pela Comissão 
para a vigência do quadro financeiro 
plurianual da União para o período 2021-

(17) As prioridades de ação para 
alcançar os objetivos nos domínios de 
intervenção pertinentes que beneficiarão de 
apoio no âmbito do presente regulamento 
deverão ser definidas num quadro de 
programação elaborado pela Comissão 
para a vigência do quadro financeiro 
plurianual da União para o período 2021-
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2027, em parceria com os beneficiários
enumerados no anexo I, com base na 
agenda do alargamento e nas suas 
necessidades específicas, em consonância 
com os objetivos gerais e específicos 
definidos no presente regulamento e tendo 
em devida conta as estratégias nacionais 
correspondentes. O quadro de programação 
deve identificar os domínios a apoiar 
através de assistência, com uma afetação 
indicativa por domínio de apoio, incluindo 
uma estimativa das despesas relacionadas 
com o clima.

2027. Essas prioridades devem ser 
definidas em parceria com os 
beneficiários, com base na agenda do 
alargamento e nas suas necessidades 
específicas, em consonância com os 
objetivos gerais e específicos definidos no 
presente regulamento e tendo em devida 
conta as estratégias nacionais 
correspondentes e as resoluções 
pertinentes do Parlamento Europeu. Essa 
parceria deverá incluir , se for caso disso, 
as autoridades competentes, bem como 
organizações da sociedade civil. A 
Comissão deve incentivar a cooperação 
entre os intervenientes pertinentes e a 
coordenação dos doadores. O quadro de 
programação deve identificar os domínios 
a apoiar através de assistência, com uma 
afetação indicativa por domínio de apoio, 
incluindo uma estimativa das despesas 
relacionadas com o clima e a igualdade de 
género. O poder de adotar atos delegados 
nos termos do artigo 290.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União 
Europeia deverá ser delegado na 
Comissão no que diz respeito a completar 
o presente regulamento mediante a 
adoção do quadro de programação do 
IPA e da sua revisão até 30 de junho de 
2025.

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) É do interesse da União apoiar os 
beneficiários enumerados no anexo I nos 
seus esforços de reforma tendo em vista a 
adesão à União. A assistência deverá ser 
gerida conferindo uma forte tónica aos 
resultados e com incentivos para aqueles 

(18) É do interesse comum da União e 
dos beneficiários apoiar os esforços dos 
beneficiários para reformar os seus 
sistemas político, jurídico e económico
tendo em vista a adesão à União. A 
assistência deverá ser gerida conferindo 
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que deem mostras do seu empenho 
na reforma através da execução eficaz da 
assistência de pré-adesão e de progressos 
no cumprimento dos critérios de adesão.

uma forte tónica aos resultados e com 
incentivos para aqueles que deem mostras 
do seu empenho na reforma através da 
execução eficaz da assistência de pré-
adesão e de progressos no cumprimento 
dos critérios de adesão. A assistência deve 
ser atribuída de acordo com a abordagem 
baseada no desempenho, em 
conformidade com o princípio de 
«repartição equitativa» e com 
consequências claras em caso de 
deterioração grave do respeito da 
dignidade humana, da liberdade, da 
democracia, da igualdade, do Estado de 
direito e dos direitos humanos.

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) Sem prejuízo do processo 
orçamental e das disposições relativas à 
suspensão da ajuda previstas nos acordos 
internacionais com os beneficiários, o 
poder de adotar atos delegados nos termos 
do artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
deverá ser delegado na Comissão no que 
diz respeito à alteração do anexo I do 
presente regulamento, a fim de suspender 
total ou parcialmente a assistência da 
União. Esse poder deverá ser utilizado 
caso um beneficiário não respeite o 
princípio da democracia, o Estado de 
direito, os direitos humanos e as 
liberdades fundamentais ou viole os 
compromissos assumidos nos acordos 
pertinentes celebrados com a União. Caso 
a Comissão considere que os motivos que 
justificam a suspensão da assistência já 
não se aplicam, deverá estar habilitada a 
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adotar atos delegados para alterar o 
anexo I, a fim de restabelecer a 
assistência da União.

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A transição da gestão direta dos 
fundos de pré-adesão pela Comissão para 
uma gestão indireta pelos beneficiários 
enumerados no anexo I deverá ser 
progressiva e em função das capacidades 
respetivas desses beneficiários. A 
assistência deverá continuar a utilizar as 
estruturas e os instrumentos que tenham 
demonstrado a sua utilidade no processo de 
pré-adesão.

(19) A transição da gestão direta dos 
fundos de pré-adesão pela Comissão para 
uma gestão indireta pelos beneficiários 
deverá ser progressiva e em função das 
capacidades respetivas desses 
beneficiários. A transição para uma 
gestão indireta pelos beneficiários deverá 
ser suspensa em domínios de intervenção 
ou setores do programa específicos, caso 
essas capacidades diminuam 
significativamente ou se essa gestão 
resultar numa utilização ineficiente dos 
fundos da União, dando origem a 
deficiências significativas quanto às 
obrigações pertinentes. Esta decisão 
deverá ter em devida conta as eventuais 
consequências económicas e sociais 
negativas. A assistência deverá continuar a 
utilizar as estruturas e os instrumentos que 
tenham demonstrado a sua utilidade no 
processo de pré-adesão.

Or. en

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 31-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(31-A) Todos os financiamentos ao abrigo 
do presente regulamento deverão ser 
atribuídos de forma transparente, eficaz, 
responsável, despolitizada e não 
discriminatória, nomeadamente por meio 
de uma repartição equitativa, que reflita 
as necessidades das regiões e dos 
municípios. A Comissão, a Alta 
Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança 
(«AR/VP») e, em especial, as delegações 
da União deverão acompanhar de perto o 
cumprimento destes critérios e o respeito 
dos princípios da transparência, 
responsabilidade e não discriminação na 
atribuição dos fundos.

Or. en

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 31-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(31-B) A Comissão, a AR/VP e, em 
especial, as delegações da União e os 
beneficiários deverão reforçar a 
visibilidade da assistência de pré-adesão 
da União, a fim de comunicar o valor 
acrescentado do apoio da União. Os 
destinatários do financiamento da União 
deverão reconhecer a origem do 
financiamento da União e assegurar a 
sua devida visibilidade. O IPA deverá 
contribuir para o financiamento de ações 
de comunicação destinadas a promover os 
resultados da assistência da União junto 
de vários públicos nos países 
beneficiários.

Or. en
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Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) «Princípio de repartição equitativa 
da assistência», o facto de completar a 
abordagem baseada no desempenho com 
um mecanismo corretivo da afetação, 
sempre que, de outro modo, a assistência 
prestada ao beneficiário seja 
desproporcionadamente baixa ou elevada 
em comparação com os outros 
beneficiários, tendo em conta as 
necessidades da população afetada e os 
progressos relativos nas reformas 
relacionadas com a abertura das 
negociações de adesão ou o seu 
progresso;

Or. en

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O objetivo geral do IPA III consiste 
em apoiar os beneficiários enumerados no 
anexo 1 na adoção e execução das 
reformas políticas, institucionais, jurídicas, 
administrativas, sociais e económicas 
necessárias para respeitar os valores da 
União e proceder ao alinhamento 
progressivo pela regulamentação, normas, 
políticas e práticas da União, com vista à 
adesão à União, contribuindo assim para a 
sua estabilidade, segurança e prosperidade.

1. O objetivo geral do IPA III consiste 
em apoiar os beneficiários na adoção e 
execução das reformas políticas, 
institucionais, jurídicas, administrativas, 
sociais e económicas necessárias para 
respeitar os valores da União e proceder ao 
alinhamento progressivo pela 
regulamentação, normas, políticas e
práticas da União, com vista à adesão à 
União, contribuindo assim para a sua 
estabilidade, segurança e prosperidade, 
assim como para os interesses estratégicos 
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da União.

Or. en

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. O IPA III tem os seguintes 
objetivos específicos:

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 18

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Reforçar o Estado de direito, a 
democracia, o respeito pelos direitos 
humanos, os direitos fundamentais e o 
direito internacional, a sociedade civil e a 
segurança, bem como melhorar a gestão da 
migração, nomeadamente a gestão das 
fronteiras;

(a) Reforçar o Estado de direito, a 
democracia, o respeito pelos direitos 
humanos, os direitos fundamentais e o 
direito internacional, a coesão social, a 
igualdade de género, a sociedade civil e a 
segurança, bem como melhorar a gestão da 
migração, nomeadamente a gestão das 
fronteiras;

Or. en

Alteração 19

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

(c) Configurar as regras, normas, 
políticas e práticas dos beneficiários
enumerados no anexo I, alinhando-as 
pelas da União e reforçar a reconciliação e 
as relações de boa vizinhança, bem como 
os contactos e a comunicação 
interpessoais;

(c) Configurar as regras, normas, 
políticas e práticas dos beneficiários, 
alinhando-as pelas da União e reforçar a 
prevenção de conflitos, a reconciliação, a 
consolidação da paz, o reforço da 
confiança, a mediação e as relações de 
boa vizinhança, bem como os contactos e a 
comunicação interpessoais;

Or. en

Alteração 20

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

Texto da Comissão Alteração

(d) Reforçar o desenvolvimento 
económico e social, nomeadamente através 
do aumento da conectividade e do 
desenvolvimento regional, da agricultura e 
do desenvolvimento rural, bem como de 
políticas sociais e de emprego, reforçar a 
proteção do ambiente, aumentar a 
resiliência às alterações climáticas, acelerar 
a transição para uma economia de baixo 
teor de carbono e desenvolver a economia 
e a sociedade digitais.

(d) Reforçar o desenvolvimento 
económico e social e a coesão, 
nomeadamente através do aumento da 
conectividade e do desenvolvimento 
regional, da agricultura e do 
desenvolvimento rural, bem como de 
políticas sociais e de emprego, reforçar a 
proteção do ambiente, aumentar a 
resiliência às alterações climáticas, acelerar 
a transição para uma economia de baixo 
teor de carbono e desenvolver a economia 
e a sociedade digitais.

Or. en

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. O enquadramento financeiro para a 
execução do IPA III no período 2021-2027 
é de 14 500 000 000 EUR, a preços 
correntes.

1. O enquadramento financeiro para a 
execução do IPA III no período 2021-2027 
é de [...] EUR, a preços correntes.

Or. en

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O [FEDER]32 contribui para 
programas ou medidas estabelecidos no 
âmbito da cooperação transfronteiriça entre 
os beneficiários enumerados no anexo I e 
os Estados-Membros. Esses programas e 
medidas são adotados pela Comissão em 
conformidade com o artigo 16.º. O 
montante da contribuição da cooperação 
transfronteiriça ao abrigo do IPA é 
determinado nos termos do artigo 10.º, n.º 
3, do [Regulamento CTE]. Os programas 
cooperação transfronteiriça ao abrigo do 
IPA são geridos em conformidade com o 
[Regulamento CTE].

5. O [FEDER]32 contribui para 
programas ou medidas estabelecidos no 
âmbito da cooperação transfronteiriça entre 
os beneficiários e um ou mais Estados-
Membros. Esses programas e medidas são 
adotados pela Comissão em conformidade 
com o artigo 16.º. O montante da 
contribuição da cooperação transfronteiriça 
ao abrigo do IPA é determinado nos termos 
do artigo 10.º, n.º 3, do 
[Regulamento CTE], sendo fixado um 
limite máximo de 85 % para a 
contribuição do IPA III. Os programas 
cooperação transfronteiriça ao abrigo do 
IPA são geridos em conformidade com o 
[Regulamento CTE].

________________________ _____________________

32 COM(2018) 372 final, Proposta de 
Regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo ao Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional e ao Fundo de 
Coesão.

32 COM(2018) 372 final, Proposta de 
Regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo ao Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional e ao Fundo de 
Coesão.

Or. en



PE627.819v01-00 20/45 PR\1162924PT.docx

PT

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O quadro da política de 
alargamento definido pelo Conselho 
Europeu e pelo Conselho, os acordos que 
estabelecem uma relação juridicamente 
vinculativa com os beneficiários
enumerados no anexo I, bem como as 
resoluções pertinentes do Parlamento 
Europeu, as comunicações da Comissão ou 
as comunicações conjuntas da Comissão e 
da Alta Representante da União para os 
Negócios Estrangeiros e a Política de 
Segurança constituem o quadro estratégico 
global para a execução do presente 
regulamento. A Comissão garante a 
coerência entre a assistência e o quadro da 
política de alargamento.

1. O quadro da política de 
alargamento definido pelo Conselho 
Europeu e pelo Conselho, os acordos que 
estabelecem uma relação juridicamente 
vinculativa com os beneficiários, bem 
como as resoluções pertinentes do 
Parlamento Europeu, as comunicações da 
Comissão ou as comunicações conjuntas da 
Comissão e da Alta Representante da 
União para os Negócios Estrangeiros e a 
Política de Segurança constituem o quadro 
estratégico abrangente para a execução do 
presente regulamento. A Comissão garante 
a coerência entre a assistência e o quadro 
global da política de alargamento. A 
AR/VP assegura a coordenação política 
global da ação externa da União, a sua 
unidade, consistência e eficácia, 
nomeadamente através do presente 
regulamento. O Serviço Europeu para a 
Ação Externa («SEAE») coordena, por 
conseguinte, a programação ao abrigo do 
presente regulamento e contribui para o 
ciclo de gestão do presente regulamento, 
com base nos objetivos políticos definidos 
no artigo 3.º.

Or. en

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração
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2. Os programas e as ações realizados 
no âmbito do presente regulamento devem 
integrar as alterações climáticas, a proteção 
do ambiente e a igualdade de género e ter 
em conta, sempre que pertinente, as 
interligações entre os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável33, a fim de 
promover ações integradas suscetíveis de 
criar benefícios conexos e alcançar 
múltiplos objetivos de forma coerente.

2. Os programas e as ações realizados 
no âmbito do presente regulamento devem 
integrar as alterações climáticas, a proteção 
do ambiente, a migração, a segurança, a 
coesão social e regional e a igualdade de 
género e ter em conta, sempre que 
pertinente, as interligações entre os 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável33, a fim de promover ações 
integradas suscetíveis de criar benefícios 
conexos e alcançar múltiplos objetivos de 
forma coerente. Devem consagrar 16 % do 
enquadramento financeiro global aos 
objetivos em matéria de clima.

__________________ ____________________

33

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en

33

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en

Or. en

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão deve apresentar ao 
Parlamento os documentos de 
programação pertinentes em tempo útil, 
antes do início do período de 
programação. Esses documentos devem 
mencionar as dotações indicativas 
previstas para cada vertente temática e, se 
for caso disso, por país/região, 
abrangendo os resultados esperados e a 
escolha das modalidades de intervenção.

Or. en
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Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. A Comissão, a AR/VP e, em 
particular, as delegações da União nos 
beneficiários devem envolver as 
organizações pertinentes da sociedade 
civil em todas as fases do ciclo de 
assistência, nomeadamente o início, 
desenvolvimento e execução dos 
programas, e devem assegurar que sejam 
tomadas as medidas adequadas para 
reforçar as capacidades dessas 
organizações para desempenhar o mais 
plenamente possível o seu papel no 
processo.

Or. en

Alteração 27

Proposta de regulamento
Capítulo III – título

Texto da Comissão Alteração

EXECUÇÃO QUADRO DE PROGRAMAÇÃO E 
EXECUÇÃO

Or. en

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A assistência no âmbito do IPA III 1. O presente regulamento deve ser 
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baseia-se num quadro de programação do 
IPA para a realização dos objetivos 
específicos referidos no artigo 3.º. O 
quadro de programação do IPA é 
estabelecido pela Comissão para o período 
de vigência do quadro financeiro plurianual 
da União.

completado por um quadro de 
programação do IPA, estabelecendo 
disposições adicionais sobre a forma como 
os objetivos específicos referidos no 
artigo 3.º devem ser prosseguidos. O 
quadro de programação do IPA é 
estabelecido pela Comissão para o período 
de vigência do quadro financeiro plurianual 
da União, aplicando o disposto no n.º 3 do 
presente artigo.

Or. en

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As dotações anuais são 
autorizadas pelo Parlamento Europeu e 
pelo Conselho dentro dos limites do 
quadro financeiro plurianual para o 
período compreendido entre 2021 e 2027.

Or. en

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O quadro de programação do IPA deve ter 
devidamente em conta as estratégias 
nacionais e as políticas setoriais 
pertinentes.

O quadro de programação do IPA deve ter 
devidamente em conta as resoluções do 
Parlamento Europeu e as estratégias 
nacionais e as políticas setoriais 
pertinentes.

Or. en
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Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo do n.º 4, a Comissão 
adota o quadro de programação do IPA por 
meio de um ato de execução. Esse ato de 
execução é adotado de acordo com o 
procedimento de exame do comité a que 
se refere o artigo 16.º.

3. Sem prejuízo do n.º 4, a Comissão 
adota o quadro de programação do IPA, 
incluindo as disposições para aplicar o 
princípio de «repartição equitativa», por 
meio de um ato delegado, em 
conformidade com o artigo 14.º. O quadro 
de programação do IPA expira em 30 de 
junho de 2025. A Comissão adota um 
novo quadro de programação do IPA até 
30 de junho de 2025, com base na 
avaliação intercalar referida no 
artigo 32.º do [Regulamento IVDCI] e 
tendo em conta as resoluções pertinentes 
do Parlamento Europeu. O quadro de 
programação do IPA pode igualmente ser 
revisto, se necessário, para uma execução 
eficaz, em especial se ocorrerem 
alterações substanciais no quadro político 
referido no artigo 6.º, tendo em conta as 
resoluções pertinentes do Parlamento 
Europeu.

Or. en

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O quadro de programação do IPA 
inclui indicadores destinados a avaliar os 
progressos na consecução das metas nele 
estabelecidas.

5. O quadro de programação do IPA 
deve ter em conta indicadores de 
desempenho claros e verificáveis, 
definidos no anexo IV do presente 
regulamento, destinados a avaliar os 
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progressos na consecução das metas nele 
estabelecidas. A abordagem baseada no 
desempenho ao abrigo do presente 
regulamento deve ser objeto de trocas de 
opiniões regulares no Parlamento 
Europeu e no Conselho.

Or. en

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A

Suspensão da assistência da União

1. Sempre que um beneficiário não 
respeite o princípio da democracia, o 
Estado de direito, os direitos humanos e 
as liberdades fundamentais ou viole os 
compromissos assumidos nos acordos 
pertinentes celebrados com a União, 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 um ato delegado, em 
conformidade com o artigo 14.º, para 
alterar o anexo I, a fim de restabelecer a 
assistência da União.

Or. en
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Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão pode, em domínios de 
intervenção ou programas específicos, 
reverter uma gestão indireta com um país 
beneficiário (GIPB) numa gestão indireta 
pelas entidades responsáveis pela 
execução que não um beneficiário do IPA 
III ou numa gestão direta, caso o 
beneficiário não observe os princípios da 
democracia, o Estado de direito e o 
respeito dos direitos humanos e das 
liberdades fundamentais ou viole os 
compromissos assumidos nos acordos 
pertinentes celebrados com a União.

Or. en

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão mantém o Parlamento 
Europeu plenamente envolvido nas 
questões relacionadas com o planeamento 
e a execução de medidas nos termos do 
presente artigo, incluindo quaisquer 
alterações ou afetações substanciais que 
sejam previstas.

Or. en
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Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. O desembolso do apoio orçamental 
geral ou setorial está subordinado à 
obtenção de progressos satisfatórios na 
realização dos objetivos acordados com 
um beneficiário.

A Comissão aplica os critérios de 
condicionalidade relativos ao apoio 
orçamental estabelecidos no artigo 23.º, 
n.º 4, do [Regulamento IVDCI]. Deve 
tomar medidas para reduzir ou suspender 
o financiamento concedido pela União 
através do apoio orçamental, em caso de 
irregularidades sistémicas nos sistemas de 
gestão e controlo ou se os progressos na 
consecução dos objetivos acordados com o 
beneficiário forem insatisfatórios.

A reintrodução da assistência na 
sequência da suspensão referida no 
artigo 8.º, n.º 2-B, deve ser acompanhada 
de uma assistência específica às 
autoridades de auditoria nacionais.

Or. en

Alteração 37

Proposta de regulamento
Capítulo VI – título

Texto da Comissão Alteração

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO ACOMPANHAMENTO, RELATÓRIOS,
AVALIAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Or. en
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Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Para além dos indicadores referidos 
no anexo IV, os relatórios sobre o 
alargamento devem ser tidos em conta no 
quadro de resultados da assistência no 
âmbito do IPA III.

4. Para além dos indicadores referidos 
no anexo IV, os relatórios sobre o 
alargamento, as avaliações da Comissão 
sobre os programas de reforma 
económica e as resoluções pertinentes do 
Parlamento Europeu devem ser tidos em 
conta no quadro de resultados da 
assistência no âmbito do IPA III.

Or. en

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão submete e apresenta 
os relatórios de avaliação intercalar e 
final referidos no artigo 32.º do 
[Regulamento IVDCI] ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho. Estes relatórios 
são tornados públicos.

Or. en

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Para além do artigo 129.º do 
Regulamento Financeiro relativo à 

5. Para além do artigo 129.º do 
Regulamento Financeiro relativo à 
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proteção dos interesses financeiros da 
União, em regime de gestão indireta, os 
beneficiários enumerados no anexo I 
notificam sem demora à Comissão as 
irregularidades, incluindo as fraudes, que 
tenham sido objeto de um primeiro auto 
administrativo ou judicial, mantendo-a 
informada da evolução dos procedimentos 
administrativos e judiciais. A notificação é 
efetuada por via eletrónica, através do 
Sistema de Gestão de Irregularidades, 
criado pela Comissão.

proteção dos interesses financeiros da 
União, em regime de gestão indireta, os 
beneficiários notificam sem demora à 
Comissão as irregularidades, incluindo as 
fraudes, que tenham sido objeto de um 
primeiro auto administrativo ou judicial, 
mantendo-a informada da evolução dos 
procedimentos administrativos e judiciais. 
A notificação é efetuada por via eletrónica, 
através do Sistema de Gestão de 
Irregularidades, criado pela Comissão. A 
Comissão apoia o desenvolvimento do 
controlo parlamentar e das capacidades 
de auditoria e uma maior transparência e 
acesso do público à informação nos 
beneficiários. A Comissão, a AR/VP e, em 
particular, as delegações da União nos 
beneficiários devem assegurar que todos 
os financiamentos no âmbito da gestão 
indireta sejam atribuídos de forma 
transparente, despolitizada e não parcial, 
incluindo uma repartição equitativa, que 
reflita as necessidades das regiões e dos 
municípios.

Or. en

Alteração 41

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, e nos artigos 
7.º-A (novo), 13.º e 15.º é conferido à 
Comissão.

Or. en
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Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As normas específicas que 
estabelecem condições uniformes para a 
execução do presente regulamento, em 
especial no que respeita às estruturas a 
criar no âmbito da preparação para a 
adesão e para a assistência ao 
desenvolvimento rural, são adotadas em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 16.º.

1. As normas específicas no que 
respeita às estruturas a criar no âmbito da 
preparação para a adesão e para a 
assistência ao desenvolvimento rural são 
adotadas por meio de um ato delegado.

Or. en

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. O Parlamento Europeu designa 
um observador para cada reunião do 
Comité IPA.

Or. en

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. São aplicáveis os artigos 36.º e 37.º 
do [Regulamento IVDCI].

1. Ao prestar assistência financeira 
ao abrigo do presente regulamento, a 
Comissão, a AR/VP e, em especial, as 
delegações da União nos beneficiários 



PR\1162924PT.docx 31/45 PE627.819v01-00

PT

devem tomar todas as medidas necessárias 
para assegurar a visibilidade do apoio 
financeiro da União, incluindo o 
acompanhamento da observância desses 
requisitos pelos destinatários do 
financiamento. As ações financiadas pelo 
IPA estão sujeitas aos requisitos 
estabelecidos na Manual sobre 
Comunicação e Visibilidade para as 
Ações Externas da União Europeia. A 
Comissão adota orientações relativas aos 
projetos financiados pela União em 
matéria de ações de visibilidade e 
comunicação para cada beneficiário.

Or. en

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão deve tomar medidas 
para reforçar a comunicação estratégica e 
a diplomacia pública para comunicar os 
valores da União e realçar o valor 
acrescentado do apoio da União.

Or. en

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os destinatários do financiamento 
da União devem reconhecer a origem do 
financiamento da União e assegurar a 
sua devida visibilidade:
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(a) Incluindo uma declaração que 
sublinhe o apoio recebido da União de 
forma visível nos documentos e materiais 
de comunicação relacionados com a 
execução dos fundos, nomeadamente num 
sítio Web oficial, caso exista;

(b) Promovendo as ações e os seus 
resultados, através da prestação de 
informações coerentes, eficazes e 
proporcionadas, dirigidas a diversos 
públicos, incluindo os meios de 
comunicação social e o público em geral.

A Comissão deve executar ações de 
informação e comunicação relativas ao 
presente regulamento, assim como às 
ações estabelecidas por este e aos 
resultados alcançados. Os recursos 
financeiros afetados ao presente 
regulamento devem também contribuir 
para a comunicação institucional das 
prioridades políticas da União, na medida 
em que estejam relacionadas com os 
objetivos referidos no artigo 3.º e nos 
anexos II e III.

Or. en

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 19 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento é aplicável a partir 
de 1 de janeiro de 2021.

O presente regulamento é aplicável a partir 
de 1 de janeiro de 2021 até 31 de dezembro 
de 2027.

Or. en
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Alteração 48

Proposta de regulamento
Anexo II – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Estabelecer e promover, desde uma 
fase inicial, o bom funcionamento das 
instituições necessárias a fim de garantir o 
Estado de direito. As intervenções neste 
domínio devem ter como objetivo: criar 
sistemas judiciais independentes, 
responsáveis e eficientes, incluindo 
sistemas de recrutamento, avaliação e 
promoção transparentes e baseados no 
mérito, e procedimentos disciplinares 
eficazes nos casos de serem cometidos atos 
repreensíveis, bem como promover a 
cooperação judicial; assegurar a criação de 
sistemas eficazes para proteger as 
fronteiras, gerir os fluxos migratórios e 
oferecer asilo aos que dele carecem; 
desenvolver ferramentas eficazes para 
prevenir e lutar contra a criminalidade 
organizada, o tráfico de seres humanos, a 
introdução clandestina de migrantes, o 
branqueamento de capitais, o 
financiamento do terrorismo e a corrupção; 
promover e proteger os direitos humanos, 
os direitos das pessoas pertencentes a 
minorias — incluindo os ciganos — assim 
como lésbicas, homossexuais, bissexuais, 
transexuais e intersexuais — e as 
liberdades fundamentais, incluindo a 
liberdade dos meios de comunicação e a 
proteção de dados.

(a) Estabelecer e promover, desde uma 
fase inicial, o bom funcionamento das 
instituições necessárias a fim de garantir o 
Estado de direito. As intervenções neste 
domínio devem ter como objetivo: criar 
sistemas judiciais independentes, 
responsáveis e eficientes, incluindo 
sistemas de recrutamento, avaliação e 
promoção transparentes e baseados no 
mérito, e procedimentos disciplinares 
eficazes nos casos de serem cometidos atos 
repreensíveis, bem como promover a 
cooperação judicial; assegurar a criação de 
sistemas adequados para proteger as 
fronteiras, gerir os fluxos migratórios e 
oferecer asilo aos que dele carecem; 
desenvolver ferramentas eficazes para 
prevenir e lutar contra a criminalidade 
organizada, o tráfico de seres humanos, a 
introdução clandestina de migrantes, o 
branqueamento de capitais, o 
financiamento do terrorismo e a corrupção; 
promover e proteger os direitos humanos, a 
igualdade de género, os direitos das 
pessoas pertencentes a minorias —
incluindo os ciganos — assim como 
lésbicas, homossexuais, bissexuais, 
transexuais e intersexuais — e as 
liberdades fundamentais, incluindo a 
liberdade dos meios de comunicação e a 
proteção de dados.

Or. en

Alteração 49

Proposta de regulamento
Anexo II – parágrafo 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) Reforçar a governação económica: 
As intervenções devem ter por objetivo 
apoiar a participação no processo do 
programa de reforma económica (PRE) e a 
cooperação sistemática com as instituições 
financeiras internacionais no que respeita 
aos objetivos fundamentais da política 
económica. Reforçar a capacidade para 
fortalecer a estabilidade macroeconómica e 
apoiar os progressos no sentido de instituir 
uma economia de mercado viável dotada 
da capacidade de fazer face à pressão 
competitiva e às forças do mercado no 
interior da União.

(c) Reforçar a governação económica: 
As intervenções devem ter por objetivo 
apoiar a participação no processo do 
programa de reforma económica (PRE) e a 
cooperação sistemática com as instituições 
financeiras internacionais no que respeita 
aos objetivos fundamentais da política 
económica. Reforçar a capacidade para 
fortalecer a estabilidade macroeconómica e 
a coesão social e apoiar os progressos no 
sentido de instituir uma economia de 
mercado viável dotada da capacidade de 
fazer face à pressão competitiva e às forças 
do mercado no interior da União.

Or. en

Alteração 50

Proposta de regulamento
Anexo II – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Reforçar a capacidade da União e 
dos seus parceiros para evitar os conflitos, 
consolidar a paz e responder às 
necessidades anteriores ou consecutivas a 
uma crise, designadamente através da 
deteção precoce e da análise dos riscos de 
conflito; promover as redes de contactos 
interpessoais, a reconciliação, a 
consolidação da paz e as medidas de 
reforço da confiança e apoiar as ações de 
reforço da capacidade para promover a 
segurança e o desenvolvimento.

(d) Reforçar a capacidade da União e 
dos seus parceiros para evitar os conflitos, 
consolidar a paz e responder às 
necessidades anteriores ou consecutivas a 
uma crise, designadamente através da 
deteção precoce e da análise dos riscos de 
conflito; promover as redes de contactos 
interpessoais, a reconciliação, a 
consolidação da paz e as medidas de 
reforço da confiança, incluindo a criação 
da comissão regional para o apuramento 
dos factos sobre os crimes de guerra e
outras violações graves dos direitos 
humanos cometidos na antiga Jugoslávia 
(RECOM), assim como apoiar as ações de
reforço da capacidade para promover a 
segurança e o desenvolvimento.

Or. en
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Alteração 51

Proposta de regulamento
Anexo II – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Reforçar as capacidades das 
organizações da sociedade civil e das 
organizações de parceiros sociais, 
incluindo as associações profissionais, 
existentes nos beneficiários enumerados 
no anexo I, e incentivar a criação de redes 
a todos os níveis entre organizações 
baseadas na União e as organizações dos 
beneficiários enumerados no anexo I, 
permitindo-lhes participar num diálogo 
eficaz com intervenientes públicos e 
privados.

(e) Reforçar as capacidades das 
organizações da sociedade civil e das 
organizações de parceiros sociais, 
incluindo as associações profissionais, 
existentes nos beneficiários, e incentivar a 
criação de redes a todos os níveis entre 
organizações baseadas na União e as 
organizações dos beneficiários, 
permitindo-lhes participar num diálogo 
eficaz com intervenientes públicos e 
privados. A assistência deve procurar ser 
acessível ao mais vasto leque possível de 
organizações nos beneficiários.

Or. en

Alteração 52

Proposta de regulamento
Anexo II – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Promover o alinhamento das regras, 
normas, políticas e práticas dos países 
parceiros pelas da União, incluindo as 
regras em matéria de auxílios estatais.

(f) Promover o alinhamento das regras, 
normas, políticas e práticas dos países 
parceiros pelas da União, incluindo as 
regras em matéria de contratos públicos e 
de auxílios estatais.

Or. en
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Alteração 53

Proposta de regulamento
Anexo II – parágrafo 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) Favorecer o emprego de qualidade 
e o acesso ao mercado de trabalho. As 
intervenções neste domínio devem ter 
como objetivo: combater os níveis 
elevados de desemprego e de inatividade, 
apoiando a integração sustentável no 
mercado de trabalho dos jovens (sobretudo 
dos jovens que não trabalham, não estudam 
e não seguem uma formação), das 
mulheres, dos desempregados de longa 
duração e de todos os grupos sub-
representados. Devem ser tomadas medidas 
destinadas a estimular a criação de 
emprego de qualidade e a apoiar a 
aplicação efetiva das regras e normas 
laborais em todo o território. Outras áreas-
chave de intervenção devem ser o apoio à 
igualdade de género, a promoção da 
empregabilidade e da produtividade, a 
adaptação dos trabalhadores e das 
empresas à mudança, o estabelecimento de 
um diálogo social sustentável e a 
modernização e o reforço das instituições 
do mercado de trabalho, como os serviços 
públicos de emprego e as inspeções do 
trabalho.

(h) Favorecer o emprego de qualidade 
e o acesso ao mercado de trabalho. As 
intervenções neste domínio devem ter 
como objetivo: combater os níveis 
elevados de desemprego e de inatividade, 
apoiando a integração sustentável no 
mercado de trabalho dos jovens (sobretudo 
dos jovens que não trabalham, não estudam 
e não seguem uma formação), das 
mulheres, dos desempregados de longa 
duração e de todos os grupos sub-
representados. Devem ser tomadas medidas 
destinadas a estimular a criação de 
emprego de qualidade e a apoiar a 
aplicação efetiva das regras laborais e das
normas laborais acordadas a nível 
internacional em todo o território, 
nomeadamente através da promoção da 
adesão aos princípios e direitos 
fundamentais referidos no Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais. Outras áreas-chave de 
intervenção devem ser o apoio à igualdade 
de género, a promoção da empregabilidade 
e da produtividade, a adaptação dos 
trabalhadores e das empresas à mudança, o 
estabelecimento de um diálogo social 
sustentável e a modernização e o reforço 
das instituições do mercado de trabalho, 
como os serviços públicos de emprego e as 
inspeções do trabalho.

Or. en

Alteração 54

Proposta de regulamento
Anexo II – parágrafo 1 – alínea j)
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Texto da Comissão Alteração

(j) Promover transportes inteligentes, 
sustentáveis, inclusivos e seguros e 
eliminar os estrangulamentos nas 
principais infraestruturas de rede, 
investindo em projetos de elevado valor 
acrescentado da UE. Deverá ser 
estabelecida uma ordem de prioridades 
para os investimentos, de acordo com a sua 
relevância para as ligações da RTE-T com 
a UE, o seu contributo para a mobilidade 
sustentável, a redução das emissões, o 
impacto ambiental, a mobilidade segura, 
em sinergia com as reformas promovidas 
pelo Tratado que institui uma Comunidade 
dos Transportes.

(j) Promover transportes inteligentes, 
sustentáveis, inclusivos e seguros e 
eliminar os estrangulamentos nas 
principais infraestruturas de rede, 
investindo em projetos de elevado valor 
acrescentado da UE. Deverá ser 
estabelecida uma ordem de prioridades 
para os investimentos, de acordo com a sua 
relevância para as ligações da RTE-T com 
a UE, a criação de emprego, o seu 
contributo para a mobilidade sustentável, a 
redução das emissões, o impacto 
ambiental, a mobilidade segura, em 
sinergia com as reformas promovidas pelo 
Tratado que institui uma Comunidade dos 
Transportes.

Or. en

Alteração 55

Proposta de regulamento
Anexo II – parágrafo 1 – alínea p)

Texto da Comissão Alteração

(p) Aumentar a capacidade dos setores 
agroalimentar e da pesca para enfrentar a 
pressão concorrencial e as forças de 
mercado, bem como para se alinhar 
progressivamente pelas regras e normas da 
União, prosseguindo simultaneamente 
objetivos económicos, sociais e ambientais 
no desenvolvimento territorial equilibrado 
das zonas rurais e costeiras.

(p) Aumentar a capacidade dos setores 
agroalimentar e da pesca para enfrentar a 
pressão concorrencial e as forças de 
mercado, bem como para se alinhar 
progressivamente pelas regras e normas da 
União, com o objetivo de aumentar a 
capacidade de exportação para o mercado 
da União, prosseguindo simultaneamente 
objetivos económicos, sociais e ambientais 
no desenvolvimento territorial equilibrado 
das zonas rurais e costeiras.

Or. en
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Alteração 56

Proposta de regulamento
Anexo III – parágrafo 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Promover a governação local e 
regional e reforçar a capacidade 
administrativa e de planeamento das 
autoridades locais e regionais;

(g) Promover a governação local e 
regional, incluindo a cooperação 
transfronteiriça entre administrações, 
com o objetivo de promover a 
reconciliação e a consolidação da paz, e 
reforçar a capacidade administrativa e de 
planeamento das autoridades locais e 
regionais;

Or. en

Alteração 57

Proposta de regulamento
Anexo III – parágrafo 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) Promover a cooperação 
transfronteiriça entre administrações, 
com o objetivo de promover a 
reconciliação e a consolidação da paz, 
incluindo a criação da comissão regional 
para o apuramento dos factos sobre os 
crimes de guerra e outras violações graves 
dos direitos humanos cometidos na antiga 
Jugoslávia (RECOM).

Or. en

Alteração 58

Proposta de regulamento
Anexo IV – parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

A seguinte lista dos indicadores de 
desempenho essenciais deve ser utilizada
para ajudar a medir a contribuição da 
União para a realização dos seus objetivos 
específicos:

A seguinte lista dos indicadores de 
desempenho essenciais e a sua evolução 
anual devem ser utilizadas para ajudar a 
medir a contribuição da União para a 
realização dos seus objetivos específicos:

Or. en

Alteração 59

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. A taxa e a evolução anual do 
alinhamento com as decisões e medidas 
da PESC, conforme indicado pelo SEAE.

Or. en

Alteração 60

Proposta de regulamento
Anexo IV – parágrafo 1 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. Despesas públicas em matéria de 
segurança social (em percentagem do PIB)
(fonte: OIT) ou taxa de emprego (fonte:
estatísticas nacionais).

5. Despesas públicas em matéria de 
segurança social (em percentagem do PIB), 
conforme indicado pela OIT, despesas de 
saúde, desigualdade de rendimento, taxa 
de pobreza, taxa de emprego e taxa de 
desemprego, conforme indicado pelas
estatísticas nacionais oficiais.

Or. en
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Alteração 61

Proposta de regulamento
Anexo IV – parágrafo 1 – ponto 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Alterações no coeficiente de Gini 
de um beneficiário ao longo do tempo.

Or. en

Alteração 62

Proposta de regulamento
Anexo IV – parágrafo 1 – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

10. Número de programas de 
cooperação transfronteiriça concluídos 
entre os países beneficiários do IPA, por 
um lado, e entre beneficiários do IPA e 
Estados-Membros da UE (fonte: Comissão 
Europeia)

10. Número de programas de 
cooperação transfronteiriça concluídos e 
executados entre os países beneficiários do 
IPA, por um lado, e entre beneficiários do 
IPA e Estados-Membros da UE, conforme 
indicado pela Comissão Europeia.

Or. en

Alteração 63

Proposta de regulamento
Anexo IV – parágrafo 1 – ponto 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

10-A. Número de novas organizações 
participantes em ações e programas ao 
longo do tempo.

Or. en
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Alteração 64

Proposta de regulamento
Anexo IV – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sempre que pertinente, os indicadores 
serão desagregados por sexo.

Sempre que pertinente, os indicadores 
serão desagregados, no mínimo, por idade 
e a nível de género.

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Desde 2007, o Instrumento de Assistência de Pré-Adesão é o principal instrumento financeiro 
de apoio às reformas nos países candidatos e potenciais candidatos, ou seja, os seis países dos 
Balcãs Ocidentais e a Turquia, com o objetivo de preparar os beneficiários para as obrigações 
decorrentes da adesão à União Europeia. O financiamento do IPA apoia o processo de adesão 
através do reforço de capacidades e da introdução de mudanças positivas e irreversíveis a 
longo prazo nos países que desejam ser futuros membros da União Europeia. O quadro 
jurídico da segunda geração do Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA II), aprovado 
em 2014, expira em 31 de dezembro de 2020.

Observações gerais

A posição do Parlamento sobre o quadro financeiro global para 2021-2027, refletida no 
relatório intercalar sobre o novo QFP (2018/0166R (APP)), define o seu posicionamento em 
relação ao enquadramento financeiro do Regulamento IPA III. O QFP e o IPA III deverão ser 
revistos antes de 2027, em caso de uma ou mais adesões à União, para ter em conta as 
necessidades daí resultantes em termos de despesas.

Os correlatores tomam nota da proposta de aumentar o enquadramento financeiro do IPA para 
2021-2027 em termos nominais para 14,5 mil milhões de EUR (a preços correntes), mas estão 
convictos de que, se as dotações do IPA II para 2014-2020 não forem igualadas ou excedidas 
em termos reais, não será assegurado um financiamento suficiente durante o período crítico 
para o processo de adesão e a execução das reformas relacionadas com a União Europeia. 

O financiamento do IPA é um investimento a longo prazo no futuro europeu dos Balcãs 
Ocidentais, e a utilização eficiente dos fundos da União Europeia deve ser garantida através 
de um controlo e acompanhamento rigorosos, para obter resultados e aplicar eficazmente o 
dinheiro dos contribuintes.

Sem prejuízo da decisão final sobre a proposta de fusão da maioria dos outros instrumentos de 
financiamento externo (IFE) utilizados pela União Europeia no âmbito do Instrumento de 
Vizinhança, Desenvolvimento e Cooperação Internacional (IVDCI), é importante que a 
política de alargamento continue a ser financiada ao abrigo de um instrumento específico 
separado, assegurando simultaneamente um alinhamento suficiente e a coerência entre os IFE. 
Os correlatores sublinham a necessidade de o IPA continuar a ser um instrumento autónomo, 
devido à natureza específica do processo de alargamento no âmbito da ação externa, 
sustentado pela Estratégia para os Balcãs Ocidentais e a relação com a Turquia.

Os correlatores estão convictos de que o financiamento do IPA para a cooperação 
transfronteiras com os Estados-Membros da União Europeia ao abrigo da Cooperação 
Territorial Europeia (Interreg) deve ser limitado e objeto de acompanhamento, para 
salvaguardar uma cocontribuição mais equilibrada. Tal garantirá que não substitua, mas antes 
complete e incentive a cooperação existente ou potencial com e entre os beneficiários do IPA 
no âmbito das prioridades temáticas estabelecidas no anexo III. 

Uma orientação estratégica mais clara

Para os países candidatos, a terceira geração do IPA deve ser concebida para funcionar como 
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trampolim para a execução do quadro de coesão futuro após a sua adesão à União Europeia; 
para os potenciais candidatos, deve criar as bases para preparar para as reformas relacionadas 
com as negociações de adesão.  É essencial assegurar uma transição suave do IPA II para o 
IPA III e, após a adesão de novos membros, do IPA III para o quadro dos Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento.

A assistência de pré-adesão deve continuar a apoiar reformas transversais e centradas na 
União Europeia nos domínios político, institucional, jurídico, administrativo e 
socioeconómico nos países candidatos e potenciais candidatos. Baseiam-se nos critérios de 
Copenhaga, na condicionalidade e na adequação progressiva às regras, normas e políticas da 
União. 

O financiamento deve ser reorientado, para responder a necessidades fundamentais 
específicas e a reformas essenciais que tardam a ser feitas em cada um dos países em causa. 
Juntamente com uma maior ênfase nas prioridades existentes e bem estabelecidas do IPA, que 
abrangem o Estado de direito, os direitos fundamentais, a boa governação, a coesão 
socioeconómica e uma preparação exaustiva nos 35 capítulos do acervo da União Europeia, 
incluindo o alinhamento em relação à PESC, o IPA III deve reforçar a resiliência dos 
destinatários do financiamento nos domínios da migração, segurança, igualdade de género, 
proteção do clima e facilitação do comércio. 

O IPA III deve também dar maior ênfase à dimensão social da política de alargamento, 
promovendo a coesão e a convergência quanto aos direitos e princípios consagrados no Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais. Para além de uma maior ênfase à economia social de mercado, 
a coesão social e regional na execução do IPA e a dimensão social devem ser tidas em conta 
na revisão intercalar do IPA e ser avaliadas através de indicadores claros e mensuráveis, como 
o coeficiente de Gini.

A União Europeia deve recentrar os seus esforços no reforço da democratização, aumentando 
as capacidades dos parlamentos, da sociedade civil e dos meios de comunicação social, e 
apoiar simultaneamente medidas para alcançar um verdadeiro diálogo político e a 
reconciliação enquanto condição prévia para a paz. Neste contexto, a cooperação 
transfronteiriça, um melhor diálogo, as relações de boa vizinhança, a conectividade regional e 
a integração económica são de grande importância. 

Um papel mais importante do PE

Embora o papel do Parlamento seja um papel de orientação geral e controlo dos instrumentos 
de financiamento externo e não a sua «gestão micro», os correlatores sublinham a necessidade 
de salvaguardar o papel do PE e o dever da Comissão de manter o Parlamento informado de 
forma regular, atempada e completa.

Com base nos ensinamentos retirados da revisão intercalar do IPA II, os relatores propõem 
um reforço da participação do Parlamento Europeu, sem comprometer a rapidez do processo 
de tomada de decisão, aumentando o recurso ao procedimento de atos delegados. 

Os relatores estão também convictos de que o quadro de programação deve ser sujeito a uma 
«cláusula de caducidade», que garanta a sua verdadeira revisão intercalar. 

É essencial que as posições do PE nos domínios em que o Parlamento tem os seus próprios
programas de assistência, como o reforço das capacidades, a mediação e a observação 
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eleitoral, sejam plenamente tidos em conta na programação global.

Uma maior participação da sociedade civil e da administração local

É de especial importância que o financiamento seja atribuído de forma transparente, eficaz, 
responsável, despolitizada e não discriminatória, incluindo uma distribuição equitativa que 
reflita as necessidades das regiões e dos municípios.

Os correlatores sublinham o papel crucial das delegações da União Europeia no terreno, ao 
garantir a correta utilização e a visibilidade do financiamento da União Europeia e ao 
envolver uma vasta gama de organizações pertinentes da sociedade civil e a administração 
local durante as diferentes fases do ciclo de assistência.

Abordagem baseada no desempenho

A principal alteração na proposta do quadro de programação é uma passagem de uma afetação 
por país para uma afetação baseada em prioridades segundo um princípio de «repartição 
equitativa», ou seja, uma programação do IPA através de cinco «balcões» que refletem 
objetivos específicos e o desempenho. 

Os correlatores apoiam a maior flexibilidade obtida com o abandono de um enquadramento 
financeiro por país em benefício de uma afetação por «balcões» de prioridades temáticas e de 
uma abordagem baseada no desempenho. O quadro de programação e desempenho do IPA 
III, baseado nas necessidades e nos critérios de desempenho e no princípio de uma repartição 
equitativa, deve ser operacionalizado e afinado por meio de atos delegados durante a 
preparação, execução e avaliação do IPA III. 

Uma condicionalidade reforçada 

Embora apoiando uma abordagem baseada no desempenho mais reforçada, os relatores 
sugerem um reforço da condicionalidade da assistência ao abrigo do IPA, prevendo a 
possibilidade de suspender a assistência de pré-adesão em caso de violação dos princípios da 
democracia, do Estado de direito, do respeito dos direitos humanos e liberdades fundamentais 
e dos compromissos assumidos nos acordos pertinentes celebrados com a União. Nesta 
matéria, o mecanismo de acompanhamento, suspensão e restabelecimento previsto no Sistema 
de Preferências Generalizadas da União Europeia (SPG), pode servir de exemplo.

Em conformidade com os artigos 2.º e 49.º, e por analogia com o artigo 7.º do Tratado da 
União Europeia, os futuros Estados-Membros da União Europeia devem incorrer numa 
suspensão da assistência da União em caso de violação dos valores fundamentais da União 
Europeia e de retrocesso em relação ao Estado de direito. De acordo com a regra em matéria 
de boa gestão financeira prevista no Regulamento Financeiro (n.º 966/2012), em 
conformidade com os princípios de economia, eficiência e eficácia, a Comissão deve 
igualmente suspender os pagamentos em caso de erros sistémicos, que ponham em causa a 
legalidade e regularidade das operações. 

Os correlatores recordam a necessidade de aplicar e assegurar o seguimento da 
condicionalidade a nível político e dos projetos, e de reforçar o acompanhamento sistemático 
e as avaliações dos programas e projetos sensíveis. As dotações anuais devem basear-se num 
quadro viável de acompanhamento e avaliação, a estabelecer através de um ato delegado, e 
num exercício exaustivo de desempenho, refletindo os progressos realizados ou a sua 



PR\1162924PT.docx 45/45 PE627.819v01-00

PT

ausência. 

Observando os atrasos acumulados e as demoras na execução do IPA I e II, os relatores 
instam a manter a flexibilidade para transitar e autorizar novamente os fundos já autorizados, 
encorajando simultaneamente a Comissão a reconsiderar uma reintrodução da gestão direta, 
se for caso disso, em particular para combater a corrupção a alto nível e a criminalidade 
organizada e fortalecer a sociedade civil e reforçar a liberdade dos meios de comunicação 
social.

O apoio orçamental deve ser reduzido ou suspenso em caso de irregularidades sistémicas nos 
sistemas de gestão e controlo ou se os progressos na consecução dos objetivos acordados com 
os países beneficiários forem insatisfatórios. Uma condicionalidade mais exigente 
relativamente ao apoio orçamental, baseada nos progressos realizados em matéria de reformas 
e numa boa gestão, deve ser acompanhada de uma assistência direcionada que favoreça o 
desenvolvimento do controlo parlamentar, das capacidades nacionais de auditoria e uma 
maior transparência e acesso do público à informação.

Uma visibilidade reforçada 

Juntamente com o apoio do IPA canalizado para os países que pretendem tornar-se membros 
da União Europeia, os correlatores apelam para que os esforços no domínio da comunicação 
sejam melhor direcionados, para assegurar a visibilidade do financiamento proveniente da 
União Europeia, permitindo efetuar um melhor seguimento e capitalizar o investimento da 
União Europeia. A Comissão, as delegações da União Europeia no terreno e os beneficiários 
do IPA devem melhorar a comunicação sobre os resultados da assistência da União Europeia, 
a fim de contribuir para uma melhor compreensão dos seus benefícios para melhorar a vida 
dos cidadãos.
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