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Alteração 81
Heidi Hautala

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A aplicação do presente 
regulamento deve nortear-se pelas cinco 
prioridades definidas na Estratégia Global 
para a Política Externa e de Segurança da 
União Europeia («Estratégia Global»)59, 
apresentada em 19 de junho de 2016, que 
representa a visão da União e o quadro 
para uma ação externa unida e responsável 
em parceria com outros, para promover os 
valores e interesses da União. A União 
deverá reforçar as parcerias, promover os 
diálogos estratégicos e as respostas 
coletivas aos desafios de caráter global. A 
sua ação deverá apoiar os interesses e 
valores da União em todos os seus aspetos, 
incluindo a preservação da paz, a 
prevenção de conflitos, o reforço da 
segurança internacional, o combate às 
causas profundas da migração irregular e a 
assistência às populações, países e regiões 
que enfrentam catástrofes naturais ou de 
origem humana, o apoio à política 
comercial, à diplomacia económica e à 
cooperação económica e a promoção da 
dimensão internacional das políticas da 
União. Na promoção dos seus interesses, a 
União deverá respeitar e promover os 
princípios do respeito por elevados padrões 
sociais e ambientais, pelo Estado de 
direito, pelo direito internacional e pelos 
direitos humanos.

(8) A aplicação do presente 
regulamento deve nortear-se pelas cinco 
prioridades definidas na Estratégia Global 
para a Política Externa e de Segurança da 
União Europeia («Estratégia Global»)59, 
apresentada em 19 de junho de 2016, que 
representa a visão da União e o quadro 
para uma ação externa unida e responsável 
em parceria com outros, para promover os 
valores e interesses da União. A União 
deverá reforçar as parcerias, promover os 
diálogos estratégicos e as respostas 
coletivas aos desafios de caráter global. A 
sua ação deverá apoiar os interesses e 
valores da União em todos os seus aspetos, 
incluindo a preservação da paz, a 
prevenção de conflitos, o reforço da 
segurança internacional, o combate às 
causas profundas da migração e 
deslocações forçadas e a assistência às 
populações, países e regiões que enfrentam 
catástrofes naturais ou de origem humana, 
o apoio à política comercial, à diplomacia 
económica e à cooperação económica e a 
promoção da dimensão internacional das 
políticas da União. Na promoção dos seus 
interesses, a União deverá respeitar e 
promover os princípios do respeito por 
elevados padrões sociais e ambientais, pelo 
Estado de direito, pelo direito internacional 
e pelos direitos humanos.

Or. en

Alteração 82
Heidi Hautala
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Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A Política Europeia de Vizinhança, 
tal como revista em 201562, visa a 
estabilização dos países vizinhos e o 
reforço da resiliência, designadamente 
através do fomento do desenvolvimento 
económico, como principais prioridades 
políticas da União. Para atingir o seu 
objetivo, a Política Europeia de Vizinhança 
revista tem incidido sobre quatro domínios 
prioritários: boa governação, democracia, 
Estado de direito e direitos humanos, com 
especial destaque para a colaboração com a 
sociedade civil; desenvolvimento 
económico; segurança; migração e 
mobilidade, incluindo o combate às causas 
profundas da migração irregular e das
deslocações forçadas. A diferenciação e o 
reforço da apropriação mútua são a marca 
da Política Europeia de Vizinhança, que 
reconhece diferentes níveis de 
relacionamento e reflete os interesses de 
cada país relativamente à natureza e à 
orientação da sua parceria com a União.

(19) A Política Europeia de Vizinhança, 
tal como revista em 201562, visa a 
estabilização dos países vizinhos e o 
reforço da resiliência, designadamente 
através do fomento do desenvolvimento 
económico, como principais prioridades 
políticas da União. Para atingir o seu 
objetivo, a Política Europeia de Vizinhança 
revista tem incidido sobre quatro domínios 
prioritários: boa governação, democracia, 
Estado de direito e direitos humanos, com 
especial destaque para a colaboração com a 
sociedade civil; desenvolvimento 
económico; segurança; migração e 
mobilidade, incluindo o combate às causas 
profundas da migração e deslocações 
forçadas. A diferenciação e o reforço da 
apropriação mútua são a marca da Política 
Europeia de Vizinhança, que reconhece 
diferentes níveis de relacionamento e 
reflete os interesses de cada país 
relativamente à natureza e à orientação da 
sua parceria com a União.

Or. en

Alteração 83
Heidi Hautala

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Refletindo a importância da luta 
contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos 
assumidos pela União no que respeita à 
aplicação do Acordo de Paris e aos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas, o presente regulamento 
contribuirá para integrar a ação climática 

(28) Refletindo a importância da luta 
contra as alterações climáticas e da 
promoção da sustentabilidade ambiental
em consonância com o artigo 11.º do TUE 
e os compromissos assumidos pela União 
no que respeita à aplicação do Acordo de 
Paris e aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas, o presente 
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nas políticas da União e alcançar o objetivo 
global de consagrar 25 % das despesas do 
orçamento da União ao apoio a objetivos 
em matéria de clima. As ações ao abrigo do 
presente regulamento deverão contribuir 
para que 25 % do seu enquadramento 
financeiro global seja consagrado a 
objetivos em matéria de clima. As ações 
pertinentes serão identificadas durante a 
execução do presente regulamento e a 
contribuição global do regulamento deverá 
ser tida em conta nos processos de 
avaliação e de revisão pertinentes.

regulamento deverá integrar a ação 
climática e o ambiente nas políticas da 
União e contribuir para alcançar o 
objetivo global de consagrar 50 % das 
despesas do orçamento da União ao apoio a 
objetivos em matéria de clima e de 
ambiente. As ações ao abrigo do presente 
regulamento deverão contribuir para que 
45 % do seu enquadramento financeiro 
global seja consagrado a objetivos em 
matéria de clima e de ambiente, incluindo 
uma meta de 10 % da dotação financeira 
global do presente regulamento dedicada 
à biodiversidade. As ações pertinentes 
serão identificadas durante a execução do 
presente regulamento e a contribuição 
global do regulamento deverá ser tida em 
conta nos processos de avaliação e de 
revisão pertinentes. A ação da União neste 
domínio deve favorecer o cumprimento do 
Acordo de Paris e das convenções do Rio.

Or. en

Alteração 84
Heidi Hautala

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) É essencial continuar a intensificar 
a cooperação com os países parceiros no 
domínio da migração, a fim de colher os 
benefícios de uma migração bem gerida e 
regular e abordar de forma efetiva a 
questão da migração irregular. Essa 
cooperação deverá contribuir para garantir 
o acesso à proteção internacional, abordar 
as causas profundas da migração irregular, 
reforçar a gestão das fronteiras e prosseguir 
os esforços na luta contra a migração 
irregular, o tráfico de seres humanos e a 
introdução clandestina de migrantes, agir 
em matéria de regresso, readmissão e 
reintegração quando for pertinente, com 

(29) É essencial continuar a intensificar 
a cooperação com os países parceiros no 
domínio da migração, a fim de colher os 
benefícios de uma migração bem gerida e 
regular e abordar de forma efetiva a 
questão da migração irregular. Essa 
cooperação deverá contribuir para garantir 
o acesso à proteção internacional, abordar 
as causas profundas da migração irregular, 
reforçar a gestão das fronteiras e prosseguir 
os esforços na luta contra a migração e 
deslocações forçadas, o tráfico de seres 
humanos e a introdução clandestina de 
migrantes, agir em matéria de regresso, 
readmissão e reintegração quando for 
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base na responsabilidade mútua e no pleno 
respeito pelas obrigações humanitárias e 
em matéria de direitos humanos. Por 
conseguinte, a cooperação efetiva dos 
países terceiros com a União neste domínio 
deve constituir um elemento integrante dos 
princípios gerais do presente regulamento. 
É importante reforçar a coerência entre as 
políticas de migração e de cooperação para 
o desenvolvimento a fim de garantir que a 
ajuda ao desenvolvimento apoia os países 
parceiros a gerirem a migração de forma 
mais eficaz. O presente regulamento 
deverá contribuir para uma abordagem 
coordenada, holística e estruturada da 
migração, maximizando as sinergias e 
aplicando o efeito de alavanca necessário.

pertinente, com base na responsabilidade 
mútua e no pleno respeito pelas obrigações 
humanitárias e em matéria de direitos 
humanos. Por conseguinte, a cooperação 
efetiva dos países terceiros com a União 
neste domínio deve constituir um elemento 
integrante dos princípios gerais do presente 
regulamento. É importante reforçar a 
coerência entre as políticas de migração e 
de cooperação para o desenvolvimento a
fim de garantir que a ajuda ao 
desenvolvimento apoia os países parceiros 
a gerirem a migração de forma mais eficaz. 
O presente regulamento deverá contribuir 
para uma abordagem coordenada, holística 
e estruturada da migração, maximizando as 
sinergias e aplicando o efeito de alavanca 
necessário.

Or. en

Alteração 85
Heidi Hautala

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) O presente regulamento deverá 
permitir à União enfrentar os desafios, dar 
resposta às necessidades e aproveitar as 
oportunidades relacionados com a 
migração, em complementaridade com a 
política de migração da União. Para o 
efeito, e sem prejuízo de circunstâncias 
imprevistas, prevê-se que 10 % do seu 
enquadramento financeiro seja dedicado a 
atacar as causas profundas da migração 
irregular e das deslocações forçadas e a 
apoiar a gestão e a governação da 
migração, incluindo a proteção dos direitos 
dos refugiados e migrantes no âmbito dos 
objetivos do presente regulamento.

(30) O presente regulamento deverá 
permitir à União enfrentar os desafios, dar 
resposta às necessidades e aproveitar as 
oportunidades relacionados com a 
migração, em complementaridade com a 
política de migração da União. Para o 
efeito, e sem prejuízo de circunstâncias 
imprevistas, prevê-se que 10 % do seu 
enquadramento financeiro seja dedicado a 
atacar as causas profundas da migração e 
deslocações forçadas e a apoiar a gestão e a 
governação da migração, incluindo a 
proteção dos direitos dos refugiados e 
migrantes no âmbito dos objetivos do 
presente regulamento.

Or. en
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Alteração 86
Heidi Hautala

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) O FEDS+ deverá ter como objetivo 
apoiar os investimentos enquanto meio 
para alcançar os Objetivos de 
Desenvolvimento do Milénio, fomentando 
o desenvolvimento económico e social 
sustentável e inclusivo, promovendo a 
resiliência socioeconómica dos países 
parceiros, com especial destaque para a 
erradicação da pobreza, o crescimento 
sustentável e inclusivo, a criação de 
emprego digno, as oportunidades 
económicas, as competências e o 
empreendedorismo, os setores 
socioeconómicos, as micro, pequenas e 
médias empresas, bem como atacando as 
causas profundas socioeconómicas 
específicas da migração irregular, em 
conformidade com os documentos 
pertinentes de programação indicativa. Há 
que prestar especial atenção aos países 
considerados frágeis ou em situação de 
conflito, aos países menos desenvolvidos e 
aos países pobres extremamente 
endividados.

(34) O FEDS+ deverá ter como objetivo 
apoiar os investimentos enquanto meio 
para alcançar os Objetivos de 
Desenvolvimento do Milénio, fomentando 
o desenvolvimento económico e social 
sustentável e inclusivo, promovendo a 
resiliência socioeconómica dos países 
parceiros, com especial destaque para a 
erradicação da pobreza, o crescimento 
sustentável e inclusivo, a criação de 
emprego digno, as oportunidades 
económicas, as competências e o 
empreendedorismo, os setores 
socioeconómicos, as micro, pequenas e 
médias empresas, bem como atacando as 
causas profundas socioeconómicas 
específicas da migração e deslocações 
forçadas, em conformidade com os 
documentos pertinentes de programação 
indicativa. Há que prestar especial atenção 
aos países considerados frágeis ou em 
situação de conflito, aos países menos 
desenvolvidos e aos países pobres 
extremamente endividados.

Or. en

Alteração 87
Heidi Hautala

Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) O FEDS+ deverá maximizar a 
adicionalidade do financiamento, suprir as 

(35) O FEDS+ deverá maximizar a 
adicionalidade do financiamento, suprir as 
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deficiências do mercado e as situações de 
investimento insuficiente, fornecer 
produtos inovadores, bem como captar 
fundos do setor privado. O envolvimento 
do setor privado na cooperação da União 
com países parceiros através do FEDS+ 
deverá ter um impacto mensurável e 
adicional no desenvolvimento, sem 
distorcer o mercado, ser eficaz em termos 
de custos e basear-se na responsabilização 
mútua e na partilha de riscos e custos. O 
FEDS+ deverá funcionar como um «balcão 
único», que recebe propostas de 
financiamento oriundas de instituições 
financeiras e de investidores públicos ou 
privados e que presta um leque alargado de 
apoio financeiro aos investimentos 
elegíveis.

deficiências do mercado e as situações de 
investimento insuficiente, fornecer 
produtos inovadores, bem como captar 
fundos do setor privado, a fim de otimizar 
a contribuição do financiamento privado 
para o desenvolvimento local sustentável. 
O envolvimento do setor privado na 
cooperação da União com países parceiros 
através do FEDS+ deverá ter um impacto 
mensurável e adicional no 
desenvolvimento, respeitando 
integralmente o ambiente e os direitos e 
meios de subsistência das comunidades 
locais sem distorcer o mercado local e sem 
concorrer deslealmente com os agentes 
económicos locais. Deverá ser eficaz em 
termos de custos e basear-se na 
responsabilização mútua e na partilha de 
riscos e custos. O FEDS+ deverá funcionar 
como um «balcão único», que recebe 
propostas de financiamento oriundas de 
instituições financeiras e de investidores 
públicos ou privados e que presta um leque 
alargado de apoio financeiro aos 
investimentos elegíveis.

Or. en

Alteração 88
Heidi Hautala

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O objetivo geral do presente 
regulamento consiste em afirmar e 
promover os valores e interesses da União 
à escala mundial, a fim de perseguir os 
objetivos e aplicar os princípios da ação 
externa da União, tal como estabelecido no 
artigo 3.º, n.º 5, e nos artigos 8.º e 21.º do 
Tratado da União Europeia.

1. O objetivo geral do presente 
regulamento consiste em afirmar e 
promover os valores, princípios e 
interesses da União à escala mundial, a fim 
de perseguir os objetivos e aplicar os 
princípios da ação externa da União, tal 
como estabelecido no artigo 3.º, n.º 5, e nos 
artigos 8.º e 21.º do Tratado da União 
Europeia, bem como nos artigos 208.º e 
11.º do TFUE.
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Or. en

Alteração 89
Heidi Hautala

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Pelo menos 92 % das despesas 
previstas ao abrigo do presente 
regulamento devem cumprir os critérios 
para a ajuda pública ao desenvolvimento, 
tal como estabelecidos pelo Comité de 
Ajuda ao Desenvolvimento da Organização 
de Cooperação e de Desenvolvimento 
Económicos.

3. Pelo menos 97 % das despesas 
previstas ao abrigo do presente 
regulamento devem cumprir os critérios 
para a ajuda pública ao desenvolvimento, 
tal como estabelecidos pelo Comité de 
Ajuda ao Desenvolvimento da Organização 
de Cooperação e de Desenvolvimento 
Económicos.

Or. en

Alteração 90
Heidi Hautala

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

a) 68 000 milhões de EUR para 
programas geográficos:

a) 71 100 milhões de EUR para 
programas geográficos:

Or. en

Alteração 91
Heidi Hautala

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea a) – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– África Subsariana, 32 000 milhões – África Subsariana, 35 100 milhões 
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de EUR, no mínimo, de EUR, no mínimo,

Or. en

Alteração 92
Heidi Hautala

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea b) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– Direitos humanos e democracia, 
1 500 milhões de EUR,

– Direitos humanos e democracia, 
3 000 milhões de EUR,

Or. en

Alteração 93
Heidi Hautala

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea b) – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– Organizações da sociedade civil, 
1 500 milhões de EUR,

– Organizações da sociedade civil, 
2 800 milhões de EUR,

Or. en

Alteração 94
Heidi Hautala

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea b) – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– Estabilidade e paz, 1 000 milhões 
de EUR,

– Consolidação da paz, prevenção de 
conflitos e estabilidade, 2 000 milhões 
de EUR,

Or. en
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Alteração 95
Heidi Hautala

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea b) – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– Desafios globais, 3 000 milhões de 
EUR,

– Desafios globais, 5 800 milhões de 
EUR,

Or. en

Alteração 96
Heidi Hautala

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Questões de género e 
empoderamento das mulheres, 
1 000 milhões de EUR,

Or. en

Alteração 97
Heidi Hautala

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) 4 000 milhões de EUR para ações 
de resposta rápida.

c) 6 100 milhões de EUR para ações 
de resposta rápida.

Or. en
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Alteração 98
Heidi Hautala

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea c) – travessão 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Dos quais 4 600 milhões de EUR 
servirão para dar resposta às crises, 
conforme especificado no artigo 4.º, n.º 4, 
alínea a) e no anexo IV, parte 1.

Or. en

Alteração 99
Heidi Hautala

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A título indicativo, 10 % do 
enquadramento financeiro estabelecido no 
artigo 4.º, n.º 2, alínea a), em complemento 
das dotações financeiras do país referidas 
no artigo 12.º são atribuídos aos países 
parceiros enumerados no anexo I, a fim de 
aplicar a abordagem baseada no 
desempenho. As dotações afetadas com 
base no desempenho são decididas em 
função dos progressos registados pelo país 
no que respeita à democracia, aos direitos 
humanos, ao Estado de direito, à 
cooperação em matéria de migração, à 
governação e às reformas económicas. Os 
progressos dos países parceiros são 
avaliados anualmente.

1. A título indicativo, 10 % do 
enquadramento financeiro estabelecido no 
artigo 4.º, n.º 2, alínea a), em complemento 
das dotações financeiras do país referidas 
no artigo 12.º são atribuídos aos países 
parceiros enumerados no anexo I, a fim de 
aplicar a abordagem baseada no 
desempenho. As dotações afetadas com 
base no desempenho são decididas em 
função dos progressos registados pelo país 
no que respeita à democracia, aos direitos 
humanos, ao Estado de direito, à 
governação e às reformas económicas. Os 
progressos dos países parceiros são 
avaliados anualmente.

Or. en

Alteração 100
Heidi Hautala
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Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 7 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Contribuições para as despesas de 
participação dos países nos programas e 
ações da União executados por agências e 
órgãos da União, bem como por 
organismos ou pessoas encarregadas da 
execução de ações específicas no domínio 
da Política Externa e de Segurança 
Comum, em conformidade com o título V 
do Tratado da União Europeia;

(e) Contribuições para as despesas de 
participação dos países nos programas e 
ações da União executados por agências e 
órgãos da União;

Or. en

Alteração 101
Heidi Hautala

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O objetivo do FEDS+ enquanto dispositivo 
financeiro integrado que proporciona 
capacidade financeira com base nas 
modalidades de execução indicadas no 
artigo 23.º, n.º 1, alíneas a), e), f) e g), 
consiste em apoiar os investimentos e 
aumentar o acesso ao financiamento, a fim 
de fomentar o desenvolvimento económico 
e social sustentável e inclusivo e promover 
a resiliência socioeconómica dos países 
parceiros, com especial destaque para a 
erradicação da pobreza, o crescimento 
sustentável e inclusivo, a criação de 
emprego digno, as oportunidades 
económicas, competências e 
empreendedorismo, os setores 
socioeconómicos, as micro, pequenas e 
médias empresas, bem como atacar as 
causas socioeconómicas específicas 
profundas da migração irregular, em 
conformidade com os documentos 
pertinentes de programação indicativa. 

O objetivo do FEDS+ enquanto dispositivo 
financeiro integrado que proporciona 
capacidade financeira com base nas 
modalidades de execução indicadas no 
artigo 23.º, n.º 1, alíneas a), e), f) e g), 
consiste em apoiar os investimentos e 
aumentar o acesso ao financiamento, a fim 
de fomentar o desenvolvimento económico 
e social sustentável e inclusivo e promover 
a resiliência socioeconómica e ambiental
dos países parceiros, com especial destaque 
para a adaptação às alterações climáticas 
e a atenuação dos seus efeitos, a
erradicação da pobreza, o crescimento 
sustentável e inclusivo, a criação de 
emprego digno, as oportunidades 
económicas, competências e 
empreendedorismo, os setores 
socioeconómicos, as cooperativas, as 
micro, pequenas e médias empresas, em 
conformidade com os documentos 
pertinentes de programação indicativa. 
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Deve ser dada especial atenção aos países 
identificados como frágeis ou em situação 
de conflito, aos países menos 
desenvolvidos e aos países pobres 
extremamente endividados.

Deve ser dada especial atenção aos países 
identificados como frágeis ou em situação 
de conflito, aos países menos 
desenvolvidos e aos países pobres 
extremamente endividados. Será dada 
preferência aos agentes económicos 
locais. O FEDS+ não deverá ser utilizado 
para substituir a responsabilidade 
governamental de prestar serviços 
públicos essenciais.

Or. en

Alteração 102
Heidi Hautala

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A taxa de provisionamento varia entre 9 % 
e 50 %, dependendo do tipo de operações.

A taxa de provisionamento varia entre 9 % 
e 50 %, dependendo do tipo de operações. 
Um montante máximo de 10 mil milhões 
de EUR será aprovisionado pelo 
orçamento da UE através de uma rubrica 
orçamental específica no âmbito do 
processo orçamental anual ou mediante 
uma transferência orçamental.

Or. en

Alteração 103
Heidi Hautala

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Proporcionem adicionalidade 
económica e de desenvolvimento;

Or. en
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Alteração 104
Heidi Hautala

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Respeitem os princípios de eficácia 
do desenvolvimento, definidos na Parceria 
de Busan para uma Cooperação para o 
Desenvolvimento Eficaz e reafirmados em 
Nairobi, em 2016, incluindo os princípios 
de apropriação, alinhamento, foco nos 
resultados, transparência e 
responsabilização mútua, assim como o 
objetivo de desvincular a ajuda;

Or. en

Alteração 105
Heidi Hautala

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Visem zonas com deficiências no 
mercado evidentes, canalizem o capital 
privado para as lacunas de investimento e 
se centrem nas zonas de risco que não 
conseguem atrair investimento totalmente 
privado;

Or. en

Alteração 106
Heidi Hautala

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2 – alínea c-B) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(c-B) Sejam implementadas no pleno 
respeito pelas convenções sobre direitos 
humanos, as Linhas Diretrizes da OCDE 
para as Empresas Multinacionais, os 
Princípios orientadores da ONU sobre 
empresas e direitos humanos, as 
convenções e normas da OIT e a 
Convenção das Nações Unidas sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra as Mulheres;

Or. en

Alteração 107
Heidi Hautala

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2 – alínea c-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-C) Os princípios de Maastricht em 
matéria das obrigações extraterritoriais 
dos Estados no domínio dos direitos 
económicos, sociais e culturais e as 
Diretrizes Voluntárias da FAO para uma 
Gestão Responsável da Posse da Terra, 
Pescas e Florestas no contexto da 
Segurança Alimentar Nacional;

Or. en

Alteração 108
Heidi Hautala

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As contrapartes elegíveis devem cumprir as 
regras e condições previstas no artigo 62.º, 

As contrapartes elegíveis devem cumprir as 
regras e condições previstas no artigo 62.º, 
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n.º 2, alínea c), do Regulamento 
Financeiro. No caso de organismos regidos 
pelo direito privado de um Estado-Membro 
ou de um país terceiro que tenham 
contribuído para a Garantia para a Ação 
Externa nos termos do artigo 28.º do 
presente regulamento, será dada 
preferência aos organismos que divulguem 
informações relacionadas com critérios 
ambientais, sociais e de governo das 
sociedades.

n.º 2, alínea c), do Regulamento 
Financeiro. No caso de organismos regidos 
pelo direito privado de um Estado-Membro 
ou de um país terceiro, será dada 
preferência aos organismos que divulguem 
informações relacionadas com critérios 
ambientais, sociais e de governo das 
sociedades.

Or. en

Alteração 109
Heidi Hautala

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. A Comissão avalia as operações 
apoiadas pela Garantia para a Ação 
Externa em relação aos critérios de 
elegibilidade estabelecidos nos n.os 2 e 3, 
sempre que possível recorrendo aos 
sistemas de aferição de resultados 
disponíveis das contrapartes elegíveis. A 
Comissão publica anualmente os resultados 
da sua avaliação para cada vertente de 
investimento.

8. A Comissão avalia as operações 
apoiadas pela Garantia para a Ação 
Externa em relação aos critérios de 
elegibilidade estabelecidos nos n.os 2 e 3. A 
Comissão elabora e publica um painel de 
avaliação de indicadores a ser utilizado 
pelos parceiros de execução no âmbito da 
seleção de projetos e pela Comissão 
Europeia no âmbito da verificação do 
dever de diligência em torno da seleção 
dos projetos, a fim de garantir uma 
avaliação independente e transparente da 
utilização potencial e efetiva da garantia 
da UE, em consonância com os critérios 
enunciados no artigo 27.º, n.º 2. A 
Comissão publica anualmente os resultados 
de todos os instrumentos de garantia e dos 
projetos individuais sujeitos à sua 
avaliação para cada vertente de 
investimento.

Or. en
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Alteração 110
Heidi Hautala

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

A pedido dos Estados-Membros, essas 
contribuições podem ser afetadas ao 
lançamento de ações em regiões, países e 
setores específicos ou a vertentes de 
investimento já existentes.

A pedido dos Estados-Membros, essas 
contribuições podem ser consideradas 
para afetação ao lançamento de ações em 
regiões, países e setores específicos ou a 
vertentes de investimento já existentes.

Or. en

Alteração 111
Heidi Hautala

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 3 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) Um procedimento claro para que a 
Comissão Europeia possa realizar uma 
verificação da qualidade relativamente ao 
dever de diligência cumprido pelos 
parceiros de execução a nível de projetos 
individuais, incluindo no que diz respeito 
à avaliação ex ante de impacto no 
domínio dos direitos humanos e do 
ambiente, e para que possa solicitar 
esclarecimentos e ajustes aos parceiros de 
execução;

Or. en

Alteração 112
Heidi Hautala

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 7
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Texto da Comissão Alteração

7. As contrapartes elegíveis devem 
facultar à Comissão, a seu pedido, todas as 
informações adicionais de que a Comissão 
necessite para cumprir as suas obrigações 
no âmbito do presente regulamento.

7. As contrapartes elegíveis devem 
facultar à Comissão, a seu pedido, todas as
informações adicionais de que a Comissão 
necessite para cumprir as suas obrigações 
no âmbito do presente regulamento, 
nomeadamente no que diz respeito à 
aplicação das recomendações constantes 
da avaliação ex ante de impacto no 
domínio dos direitos humanos e do 
ambiente e a outros critérios de seleção 
enunciados no artigo 27.º.

Or. en

Alteração 113
Heidi Hautala

Proposta de regulamento
Artigo 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 29.º-A

Mecanismo de reclamação e recurso

A Comissão Europeia estabelece um 
mecanismo centralizado de reclamação a 
nível da UE para todos os projetos 
abrangidos pelo capítulo IV do presente 
regulamento. Este mecanismo de 
reclamação deve estar aberto diretamente 
às partes interessadas afetadas pelas 
operações e às partes interessadas 
insatisfeitas com a forma como as suas 
reclamações são abordadas pelos 
mecanismos de reclamação das 
contrapartes. As delegações da Comissão 
e da União Europeia publicam nos seus 
sítios Web e através de documentos 
relacionados com os projetos referências 
diretas aos mecanismos de reclamação 
das contrapartes pertinentes que tenham 
acordos celebrados com a Comissão e ao 
mecanismo centralizado de reclamação a 
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nível da UE.

Or. en

Alteração 114
Heidi Hautala

Proposta de regulamento
Artigo 30 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A dotação para os programas geográficos, 
referida no artigo 6.º, n.º 2, alínea a), pode 
ser utilizada para contribuir para a dotação 
de capital de instituições de financiamento 
do desenvolvimento europeias e outras.

A dotação para os programas geográficos, 
referida no artigo 6.º, n.º 2, alínea a), pode 
ser utilizada para contribuir para a dotação 
de capital de instituições de financiamento 
do desenvolvimento europeias.

Or. en

Alteração 115
Heidi Hautala

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão publica no seu portal 
Web informações sobre as operações de 
financiamento e de investimento, 
incluindo a nível individual e de projeto, 
bem como os elementos essenciais de 
todos os acordos de Garantia FEDS+, 
incluindo informações sobre a identidade 
jurídica das contrapartes elegíveis, os 
benefícios previstos em termos de 
desenvolvimento e os procedimentos de 
reclamação, tendo em conta a proteção de 
informações confidenciais e sensíveis do 
ponto de vista comercial.

Or. en
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Alteração 116
Heidi Hautala

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. De acordo com as suas políticas de 
transparência e com as regras da União 
em matéria de proteção de dados e de 
acesso aos documentos e à informação, as 
contrapartes elegíveis do FEDS+ 
disponibilizam ao público nos seus sítios 
Web, de forma pró-ativa e sistemática, 
informações sobre todas as operações de 
financiamento e investimento abrangidas 
pela Garantia para a Ação Externa, em 
especial sobre a forma como essas 
operações contribuem para o 
cumprimento dos objetivos e requisitos do 
presente regulamento. Essas informações 
são discriminadas ao nível de projeto e 
têm sempre em conta a proteção de 
informações confidenciais e sensíveis do 
ponto de vista comercial. As contrapartes 
elegíveis publicitam também o apoio da 
União em todas as informações que 
publicam sobre as operações de 
financiamento e de investimento 
abrangidas pela Garantia para a Ação 
Externa nos termos do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 117
Heidi Hautala

Proposta de regulamento
Anexo V – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

As operações FEDS+ elegíveis para apoio 
através da Garantia para a Ação Externa 
visam, em especial, os seguintes domínios 

As operações FEDS+ elegíveis para apoio 
através da Garantia para a Ação Externa 
visam, em especial, os domínios 
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prioritários: prioritários enunciados no n.º 1 e excluem 
as operações de financiamento e 
investimento enunciadas no n.º 1-A:

1. São elegíveis as operações que:

Or. en

Alteração 118
Heidi Hautala

Proposta de regulamento
Anexo V – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Não são elegíveis as operações que:

(a) Estejam associadas às forças armadas 
ou ao setor da segurança;

(b) Apoiem o desenvolvimento da energia 
nuclear;

(c) Consolidem a dependência dos 
combustíveis fósseis e do carbono;

(d) Tenham custos externos significativos 
em termos ambientais;

(e) Promovam a utilização de sementes 
geneticamente modificadas;

(f) Promovam a monocultura 
industrializada em larga escala;

(g) Estejam relacionadas com 
megabarragens;

(h) Sejam realizadas em setores ou 
envolvam projetos que possam pôr em 
risco os direitos humanos nos países 
parceiros, tais como a apropriação ilegal 
de terras e a deslocação forçada de 
populações. Os parceiros de execução 
devem realizar uma avaliação de impacto 
ex ante disponível ao público, relativa aos 
direitos humanos e ao ambiente, que 
identifique os riscos nesses domínios e 
tenha devidamente em conta o princípio 
do consentimento livre, prévio e 
informado das comunidades afetadas.
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Or. en
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