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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O IPA desempenha um papel importante no alargamento enquanto instrumento essencial para 
a preparação dos países candidatos e dos países potencialmente candidatos para o processo de 
negociação e para a adesão de pleno direito. O processo de alargamento reforça a paz, a 
democracia e a estabilidade na Europa e permite que a União esteja em melhores condições 
para responder aos desafios mundiais. 

O IPA está integrado no orçamento da UE enquanto componente essencial da política de ação 
externa e deve estar estreitamente ligado a outros programas de ação externa. Além disso, 
deve ser assegurada a coerência com outras políticas e programas pertinentes da União. 

No IPA III são tidos em conta novos desafios, como a migração, a segurança, a proteção do 
ambiente e as alterações climáticas, pelo que a relatora de parecer apoia a proposta da 
Comissão Europeia de afetar 1,2 vezes mais fundos ao novo IPA, face ao IPA II, no atual 
QFP 2014-2020. A relatora de parecer sublinha a importância da programação estratégica e da 
avaliação de desempenho no IPA III, bem como a necessidade de uma maior flexibilidade na 
resposta a desafios e a crises imprevisíveis. 

O IPA II contribuiu para a execução de reformas em domínios essenciais, como o sistema 
judiciário, a luta contra a corrupção, a administração pública e a inclusão social, e apoiou o 
progressivo alinhamento com a legislação e as normas da UE e, com o IPA III, é necessário 
mais apoio para reforçar a ênfase no desenvolvimento económico e na melhoria da 
competitividade, bem como no reforço das instituições democráticas e na reforma da 
administração pública. 

A Comissão deve tomar medidas adequadas para acelerar a absorção dos fundos do IPA, em 
especial nos primeiros anos, a fim de evitar atrasos no processo de adjudicação de contratos e 
nos pagamentos. A arquitetura global dos instrumentos e dos procedimentos administrativos e 
financeiros deve ser simplificada e dispensada mais assistência técnica a fim de apoiar o 
reforço das capacidades, a preparação, a contratação e a execução dos projetos.

A relatora de parecer sublinha a importância da coerência e da complementaridade entre as 
políticas internas e externas da União, bem como entre os próprios instrumentos externos, 
para criar sinergias e um elevado valor acrescentado da UE.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão dos Assuntos Externos, competente quanto à 
matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A assistência também deverá ser (7) A assistência também deverá ser 
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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 Sociais17. 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 
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.

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 Sociais17. 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, com 
o objetivo de superar barreiras 
geográficas e culturais, desenvolver 
relações de boas vizinhança e lograr a 
reconciliação. 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 
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.

__________________ __________________

17 Pilar Europeu dos Direitos Sociais, 
proclamado solenemente pelo Parlamento 
Europeu, o Conselho e a Comissão, 
Gotemburgo, Cimeira Social para o 
Emprego Justo e o Crescimento, 17 de 
novembro de 2017.

17 Pilar Europeu dos Direitos Sociais, 
proclamado solenemente pelo Parlamento 
Europeu, o Conselho e a Comissão, 
Gotemburgo, Cimeira Social para o 
Emprego Justo e o Crescimento, 17 de 
novembro de 2017.

Alteração 2

Proposta de regulamento
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Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) É fundamental reforçar a
cooperação estratégica e operacional entre 
a União e os beneficiários enumerados no 
anexo 1 no domínio da segurança, a fim de 
enfrentar de forma eficaz e eficiente as 
ameaças em matéria de segurança e 
terrorismo.

(9) É fundamental reforçar a 
cooperação estratégica e operacional entre 
a União e os beneficiários enumerados no 
anexo 1 no domínio da segurança e da 
defesa, a fim de enfrentar de forma eficaz e 
eficiente as ameaças em matéria de 
segurança e terrorismo.

Alteração 3

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 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 
(ODS), este programa contribuirá para 
integrar as ações em matéria climática nas 
políticas de União e para alcançar a meta 
global de destinar pelo menos 25 % do 
orçamento da UE a ações que favoreçam a 
consecução dos objetivos climáticos ao 
longo do QFP 2021-2027, e uma meta 
anual de 30 %, o mais rapidamente 
possível e, o mais tardar, até 2027. As 
ações realizadas no âmbito deste programa 
deverão consagrar 20 % do enquadramento 
financeiro global do programa aos 
objetivos em matéria de clima. No caso da 
poluição transfronteiriça, a prioridade 
nas despesas do IPA deve ser dispensada 
à preparação e execução dos projetos que 
eliminarão a poluição transfronteiriça. As 
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ações pertinentes serão identificadas 
durante a preparação e a execução do 
programa e reavaliadas no contexto das 
avaliações e dos processos de revisão 
pertinentes.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) As ações no âmbito deste 
instrumento devem apoiar a execução da 
Agenda 2030 das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento Sustentável, enquanto 
agenda universal, na qual a UE e os seus 
Estados-Membros estão plenamente 
empenhados e que todos os beneficiários 
enumerados no anexo I aprovaram.

(14) As ações no âmbito deste 
instrumento devem apoiar a execução da 
Agenda 2030 das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento Sustentável, enquanto 
agenda universal, na qual a UE e os seus 
Estados-Membros estão plenamente 
empenhados e que todos os beneficiários 
enumerados no anexo I aprovaram. Neste 
contexto, deve ser dada particular atenção 
aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável 1 «Erradicar a pobreza», 5 
«Igualdade de género», 7 «Energias 
renováveis e acessíveis», 8 «Trabalho 
digno e crescimento económico», 9 
«Indústria, inovação e infraestruturas», 
10 «Reduzir as desigualdades», 11 
«Cidades e comunidades sustentáveis», 13 
«Ação climática» e 16 «Paz, justiça e 
instituições eficazes».

Alteração 5

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 

(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 
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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.

também ser tomadas as medidas 
necessárias para assegurar uma melhor 
coordenação e complementaridade, 
inclusive através de consultas regulares, 
com outros doadores. A assistência deve 
procurar assegurar o alinhamento com a 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, 
disposições relativas ao princípio da 
parceria e uma abordagem integrada do 
desenvolvimento territorial. O papel da 
sociedade civil deverá ser reforçado tanto 
nos programas executados através de 
organismos públicos como enquanto 
beneficiária direta da assistência da União.

Alteração 6

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 
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.

(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 à utilização 
mais eficaz e eficiente dos fundos 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, 
logrando alterações positivas no seu 
ambiente socioeconómico e uma resposta 
aos desafios atuais.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A transição da gestão direta dos 
fundos de pré-adesão pela Comissão para 

(19) A transição da gestão direta dos 
fundos de pré-adesão pela Comissão para 
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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.

uma gestão indireta pelos beneficiários 
enumerados no anexo I deverá ser 
progressiva e em função das capacidades 
respetivas desses beneficiários. A transição 
para uma gestão indireta pelos 
beneficiários deve ser suspensa ou 
revertida caso se verifique uma evolução 
negativa dessas capacidades. A assistência 
deverá continuar a utilizar as estruturas e 
os instrumentos que tenham demonstrado a 
sua utilidade no processo de pré-adesão.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) A execução deve ser acelerada e a 
Comissão deve prestar assistência técnica 
aos beneficiários, com vista a estabelecer 
um sólido sistema de gestão e de controlo 
financeiro e a reforçar as capacidades 
para a preparação de reservas de projetos, 
para os procedimentos de contratação e 
monitorização e para a execução das 
reformas estruturais que apoiarão a 
prossecução dos objetivos e o desempenho 
do IPA. 

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A União deverá procurar utilizar os 
recursos disponíveis com toda a eficácia, 
por forma a que a sua ação externa tenha o 
maior impacto possível. Para tal, será 
necessário assegurar a coerência e a
complementaridade entre os instrumentos 
de ação externa da União, bem como a 
criação de sinergias com outras políticas e 
programas da União. Tal inclui, se for caso 

(20) A União deverá procurar utilizar os 
recursos disponíveis com toda a eficácia, 
por forma a que a sua ação externa tenha o 
maior impacto possível, evitando 
simultaneamente a duplicação e a 
sobreposição de objetivos. Para tal, será 
necessário assegurar a consistência, a forte 
coerência e complementaridade entre os 
instrumentos de ação externa da União, 
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disso, a coerência e a complementaridade 
com a assistência macrofinanceira.

bem como a criação de sinergias com 
outras políticas e ações externas, recursos 
financeiros e programas da União. Tal 
inclui, se for caso disso, a coerência e a 
complementaridade com a assistência 
macrofinanceira.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Ações externas são muitas vezes 
executadas num ambiente extremamente 
instável que requer uma adaptação 
contínua e rápida à evolução das 
necessidades dos parceiros da União e aos 
desafios mundiais, como os direitos 
humanos, a democracia e a boa 
governação, a segurança e a estabilidade, o 
ambiente e as alterações climáticas, bem 
como a migração irregular e as suas causas 
profundas. Conciliar o princípio da 
previsibilidade com a necessidade de reagir 
rapidamente a novas necessidades implica, 
por conseguinte, adaptar a execução 
financeira dos programas. A fim de 
aumentar a capacidade da União de 
responder a necessidades imprevistas, 
respeitando ao mesmo tempo o princípio 
de que o orçamento da União é elaborado 
anualmente, o presente regulamento deve 
manter a possibilidade de aplicar regras de 
flexibilidade já permitidas pelo 
Regulamento Financeiro para outras 
políticas, nomeadamente transições de 
dotações e reafetações de fundos já 
autorizados, a fim de garantir uma 
utilização eficiente dos fundos da UE, tanto 
em favor dos cidadãos da UE como dos 
beneficiários enumerados no anexo I, 
maximizando assim os fundos da UE 
disponíveis para as intervenções de ação 
externa da UE.

(26) Ações externas são muitas vezes 
executadas num ambiente extremamente 
instável que requer uma adaptação 
contínua e rápida à evolução das 
necessidades dos parceiros da União e aos 
desafios mundiais, como os direitos 
humanos, a democracia e a boa 
governação, a segurança, a defesa e a 
estabilidade, o ambiente e as alterações 
climáticas, bem como a migração irregular 
e as suas causas profundas. Conciliar o 
princípio da previsibilidade com a 
necessidade de reagir rapidamente a novas 
necessidades implica, por conseguinte, 
adaptar a execução financeira dos 
programas. A fim de aumentar a 
capacidade da União de responder a 
necessidades imprevistas, respeitando ao 
mesmo tempo o princípio de que o 
orçamento da União é elaborado 
anualmente, o presente regulamento deve 
manter a possibilidade de aplicar regras de 
flexibilidade já permitidas pelo 
Regulamento Financeiro para outras 
políticas, nomeadamente transições de 
dotações e reafetações de fundos já 
autorizados, a fim de garantir uma 
utilização eficiente dos fundos da UE, tanto 
em favor dos cidadãos da UE como dos 
beneficiários enumerados no anexo I, 
maximizando assim os fundos da UE 
disponíveis para as intervenções de ação 
externa da UE. Devem ser permitidas 
formas adicionais de flexibilidade, tais 



PE626.961v02-00 10/16 AD\1169182PT.docx

PT

como a redistribuição entre prioridades, o 
faseamento dos projetos e a adjudicação 
de contratos por valores excessivos.

Alteração 11

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 competitividade
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, desenvolver a economia e 
a sociedade digitais, melhorar o clima 
empresarial e de investimento, incentivar 
a especialização inteligente, o 
desenvolvimento de competências, a 
investigação e a inovação, assim como 
criar oportunidades de emprego, em 
especial para os jovens.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

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 13 009 976 000 EUR, a preços de 
2018 (14 663 401 000 EUR, a preços 
correntes).

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Em conformidade com o artigo 20.º 
do [Regulamento IVDCI], o montante a 
que se refere o n.º 1 pode ser utilizado para 
efeitos de assistência técnica e 
administrativa para a execução do 
programa, como, por exemplo, atividades 
de preparação, monitorização, controlo, 
auditoria e avaliação, incluindo sistemas de 
tecnologias da informação e todas as 
atividades relacionadas com a preparação 
do programa sucessor para efeitos de 
assistência de pré-adesão.

2. Em conformidade com o artigo 20.º 
do [Regulamento IVDCI], o montante a 
que se refere o n.º 1 pode ser utilizado para 
efeitos de assistência técnica e 
administrativa para a execução do 
programa, como, por exemplo, atividades 
de preparação (assistência à preparação e 
apreciação de projetos), apoio ao reforço 
institucional e reforço das capacidades 
administrativas para uma gestão eficaz, 
monitorização, controlo, auditoria e 
avaliação, incluindo sistemas de 
tecnologias da informação e todas as 
atividades relacionadas com a preparação 
do programa sucessor para efeitos de 
assistência de pré-adesão.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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 Sustentável34, 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 e a igualdade de género e ter 
em conta, sempre que pertinente, as 
interligações entre os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável34, a fim de 
promover ações integradas suscetíveis de 
criar benefícios conexos e alcançar 
múltiplos objetivos de forma coerente. No 
caso da poluição transfronteiriça, a 
prioridade nas despesas do IPA deve ser 
conferida à preparação e execução dos 
projetos que eliminarão a poluição 
transfronteiriça.

__________________ __________________

34

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

34

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en
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Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão e os Estados-Membros 
cooperam para assegurar a coerência e 
esforçam-se por evitar a duplicação entre a 
assistência prestada ao abrigo do IPA III e 
outro tipo de assistência concedida pela 
União, pelos Estados-Membros e pelo BEI, 
de acordo com os princípios estabelecidos 
para o reforço da coordenação operacional 
no domínio da ajuda externa e para a 
harmonização das políticas e dos 
procedimentos, designadamente os 
princípios internacionais relativos à 
eficácia da ajuda ao desenvolvimento35. A 
coordenação implicará consultas regulares, 
o intercâmbio frequente de informações 
durante as diversas fases do ciclo da 
assistência e reuniões inclusivas com vista 
a coordenar a assistência, constituindo um 
elemento determinante dos processos de 
programação da União e dos 
Estados-Membros.

3. A Comissão e os Estados-Membros 
cooperam para assegurar a coerência e 
esforçam-se por evitar a duplicação entre a 
assistência prestada ao abrigo do IPA III e 
outro tipo de assistência concedida pela 
União, pelos Estados-Membros e pelo BEI, 
de acordo com os princípios estabelecidos 
para o reforço da coordenação operacional 
no domínio da ajuda externa e para a 
harmonização das políticas e dos 
procedimentos, designadamente os 
princípios internacionais relativos à 
eficácia da ajuda ao desenvolvimento35. A 
coordenação implicará consultas regulares, 
o intercâmbio frequente de informações 
durante as diversas fases do ciclo da 
assistência e reuniões inclusivas com vista 
a coordenar a assistência, constituindo um 
elemento determinante dos processos de 
programação da União e dos 
Estados-Membros. A assistência deve 
procurar garantir o alinhamento com a 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, uma 
execução eficaz e eficiente dos fundos, 
disposições relativas ao princípio da 
parceria e uma abordagem integrada do 
desenvolvimento territorial.

__________________ __________________

35

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-
approach-aid-effectiveness_en

35

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-
approach-aid-effectiveness_en

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração
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4. A Comissão, em articulação com os 
Estados-Membros, toma igualmente as 
medidas necessárias para assegurar a 
coordenação e a complementaridade com 
as organizações e entidades multilaterais e 
regionais, como as organizações e 
instituições financeiras internacionais, as 
agências e os doadores que não pertençam 
à União.

4. A Comissão, em articulação com os 
Estados-Membros, toma igualmente as 
medidas necessárias para assegurar a 
coordenação e a complementaridade com 
as organizações e entidades multilaterais e 
regionais, como as organizações e 
instituições financeiras internacionais, as 
agências, os doadores que não pertençam à 
União e os intervenientes da sociedade 
civil.

Alteração 17

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

Texto da Comissão Alteração

A assistência deve ser orientada e adaptada 
à situação específica dos beneficiários 
enumerados no anexo I, tendo em conta os 
esforços adicionais necessários para 
cumprir os critérios de adesão, bem como 
as capacidades desses beneficiários. A 
assistência deve ser diferenciada quanto ao 
âmbito e intensidade em função das 
necessidades, da determinação 
demonstrada na realização de reformas e 
dos progressos alcançados na aplicação 
dessas reformas.

A assistência deve ser orientada e adaptada 
à situação específica dos beneficiários 
enumerados no anexo I, tendo em conta os 
esforços adicionais necessários para 
cumprir os critérios de adesão, bem como 
as capacidades desses beneficiários. A 
assistência deve ser diferenciada quanto ao 
âmbito e intensidade em função das 
necessidades, da determinação 
demonstrada na realização de reformas e 
dos progressos alcançados na aplicação 
dessas reformas, bem como em função dos 
resultados alcançados no cumprimento 
dos critérios de adesão, de alterações 
positivas no ambiente socioeconómico e 
da resposta aos desafios atuais.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se os programas de cooperação 
transfronteiriça forem suspensos em 
conformidade com o artigo 12.º do 
[Regulamento CTE], o apoio do presente 
regulamento ao programa suspenso que 

4. Se os programas de cooperação 
transfronteiriça forem suspensos em 
conformidade com o artigo 12.º do 
[Regulamento CTE], o apoio do presente 
regulamento ao programa suspenso que 
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permanece disponível pode ser utilizado 
para financiar quaisquer outras ações 
elegíveis ao abrigo do presente 
regulamento.

permanece disponível pode ser utilizado 
para financiar quaisquer outras ações 
elegíveis ao abrigo do presente 
regulamento. Neste caso, se não existirem 
ações elegíveis para financiamento no 
ano em curso, as dotações poderão 
transitar para o exercício seguinte.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Anexo II – n.º 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 e apoiar as ações de 
reforço da capacidade para promover a 
segurança e o desenvolvimento; contribuir 
para a defesa e a ciberdefesa dos 
beneficiários enumerados no anexo I;
reforçar as capacidades de comunicação 
estratégica a fim de promover a deteção 
sistemática de casos de desinformação.
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