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Alteração 387
Elly Schlein, Norbert Neuser

Proposta de regulamento
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente os artigos 209.º e 212.º, e o 
artigo 322.º, n.º 1,

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente os artigos 208.º, 209.º e 
212.º, e o artigo 322.º, n.º 1,

Or. en

Alteração 388
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta de regulamento
Considerando -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-1) De acordo com o artigo 3.º, n.º 5 
do Tratado da União Europeia (TUE), a 
União Europeia deve afirmar e promover 
os seus valores e interesses e contribuir 
para a proteção dos seus cidadãos nas 
suas relações com o resto do mundo. Deve 
contribuir para a paz, a segurança, o 
desenvolvimento sustentável do planeta, a 
solidariedade e o respeito mútuo entre os 
povos, o comércio livre e equitativo, a 
erradicação da pobreza e a proteção dos 
direitos do Homem, em especial os da 
criança, bem como para a rigorosa 
observância e o desenvolvimento do 
direito internacional, incluindo o respeito 
dos princípios da Carta das Nações 
Unidas.

Or. en
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Alteração 389
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta de regulamento
Considerando -1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-1-A) Considerando que, nos termos do 
artigo 21.º do Tratado da União Europeia, 
a atuação da União na cena internacional 
deve assentar nos princípios que 
presidiram à sua criação, 
desenvolvimento e alargamento, e que é 
seu objetivo promover em todo o mundo: 
democracia, Estado de direito, 
universalidade e indivisibilidade dos 
direitos humanos e das liberdades 
fundamentais, respeito pela dignidade 
humana, princípios da igualdade e 
solidariedade e respeito pelos princípios 
da Carta das Nações Unidas e do direito 
internacional. A União deve velar pela 
coerência entre os diferentes domínios da 
sua ação externa e entre estes e as suas 
outras políticas. A União deve diligenciar 
no sentido de assegurar um elevado grau 
de cooperação em todos os domínios das 
relações internacionais. A vasta gama de 
ações permitidas pelo presente 
regulamento deve contribuir para a 
consecução dos objetivos indicados neste 
artigo do Tratado.

Or. en

Alteração 390
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta de regulamento
Considerando -1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-1-B) Considerando que, nos termos do 
artigo 11.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, as 
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exigências em matéria de proteção do 
ambiente devem ser integradas na 
definição e execução das políticas e ações 
da União, em especial com o objetivo de 
promover um desenvolvimento 
sustentável.

Or. en

Alteração 391
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta de regulamento
Considerando -1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-1-C) Considerando que, nos termos do 
artigo 8.º, n.º 1 do Tratado da União 
Europeia, a União deve desenvolver 
relações privilegiadas com os países 
vizinhos, a fim de criar um espaço de 
prosperidade e boa vizinhança, fundado 
nos valores da União e caracterizado por 
relações estreitas e pacíficas baseadas na 
cooperação.

Or. en

Alteração 392
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta de regulamento
Considerando -1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-1-D) A Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável, adotada em 
2015 por todos os Estados-Membros das 
Nações Unidas, estabelece u modelo 
comum para a paz e prosperidade das 
pessoas e do planeta, no presente e no 
futuro. Os 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável são um 
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reconhecimento de que a erradicação da 
pobreza, o primeiro objetivo de 
desenvolvimento sustentável, e de outras 
privações deve avançar em paralelo com 
estratégias que melhorem a saúde e 
educação, reduzam as desigualdades e 
fomentem o crescimento económico –
combatendo, em simultâneo, as alterações 
climáticas e desenvolvendo esforços no 
sentido de preservar os nossos oceanos e 
florestas.

Or. en

Alteração 393
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O objetivo geral do programa 
«Instrumento de Vizinhança, 
Desenvolvimento e Cooperação 
Internacional», a seguir designado por 
«Instrumento», consiste em afirmar e 
promover os valores e os interesses da 
União a nível mundial, a fim de perseguir
os objetivos e aplicar os princípios da ação 
externa da União, tal como previsto no 
artigo 3.º, n.º 5, e nos artigos 8.º e 21.º do 
Tratado da União Europeia (TUE).

(1) O objetivo do programa 
«Instrumento de Vizinhança, 
Desenvolvimento e Cooperação 
Internacional», a seguir designado por 
«Instrumento», consiste em estabelecer o 
quadro financeiro para sustentar a 
manutenção e promoção dos valores e os 
interesses da União a nível mundial, em 
conformidade com os objetivos e 
princípios da ação externa da União, tal 
como previsto no artigo 3.º, n.º 5, e nos 
artigos 8.º e 21.º do Tratado da União 
Europeia (TUE), incluindo o respeito dos 
direitos fundamentais, bem como a 
proteção e promoção dos direitos 
humanos, da democracia e do Estado de 
direito.

Or. en

Alteração 394
Mirja Vehkaperä
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Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O objetivo geral do programa 
«Instrumento de Vizinhança, 
Desenvolvimento e Cooperação 
Internacional», a seguir designado por 
«Instrumento», consiste em afirmar e 
promover os valores e os interesses da 
União a nível mundial, a fim de perseguir 
os objetivos e aplicar os princípios da ação 
externa da União, tal como previsto no 
artigo 3.º, n.º 5, e nos artigos 8.º e 21.º do 
Tratado da União Europeia (TUE).

(1) O objetivo geral do programa 
«Instrumento de Vizinhança, 
Desenvolvimento e Cooperação 
Internacional», a seguir designado por 
«Instrumento», consiste em promover o 
desenvolvimento sustentável, contribuir 
para a erradicação da pobreza, combater 
a desigualdade em todas as suas formas e
afirmar e promover os valores e os 
interesses da União a nível mundial, a fim 
de perseguir os objetivos e aplicar os 
princípios da ação externa da União, tal 
como previsto no artigo 3.º, n.º 5, e nos 
artigos 8.º e 21.º do Tratado da União 
Europeia (TUE), bem como no artigo 208.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia (TFUE).

Or. en

Alteração 395
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O objetivo geral do programa 
«Instrumento de Vizinhança, 
Desenvolvimento e Cooperação 
Internacional», a seguir designado por 
«Instrumento», consiste em afirmar e 
promover os valores e os interesses da 
União a nível mundial, a fim de perseguir 
os objetivos e aplicar os princípios da ação 
externa da União, tal como previsto no 
artigo 3.º, n.º 5, e nos artigos 8.º e 21.º do 
Tratado da União Europeia (TUE).

(1) O objetivo geral do programa 
«Instrumento de Vizinhança, 
Desenvolvimento e Cooperação 
Internacional», a seguir designado por 
«Instrumento», consiste em afirmar e 
promover os valores e os interesses da 
União a nível mundial, a fim de perseguir 
os objetivos e aplicar os princípios da ação 
externa da União, tal como previsto no 
artigo 3.º, n.º 5, e nos artigos 8.º e 21.º do 
Tratado da União Europeia (TUE). 
Importa referir que na própria política 
interna conduzida pela União Europeia, 
os valores que esta deseja afirmar a nível 
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internacional são regularmente 
maltratados.

Or. fr

Alteração 396
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Sabine Lösing, Ricardo Serrão Santos, 
Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O objetivo geral do programa 
«Instrumento de Vizinhança, 
Desenvolvimento e Cooperação 
Internacional», a seguir designado por 
«Instrumento», consiste em afirmar e 
promover os valores e os interesses da 
União a nível mundial, a fim de perseguir 
os objetivos e aplicar os princípios da ação 
externa da União, tal como previsto no 
artigo 3.º, n.º 5, e nos artigos 8.º e 21.º do 
Tratado da União Europeia (TUE).

(1) O objetivo geral do programa 
«Instrumento de Vizinhança, 
Desenvolvimento e Cooperação 
Internacional», a seguir designado por 
«Instrumento», consiste em afirmar e 
promover o desenvolvimento sustentável, 
a proteção do ambiente e da 
biodiversidade, a luta contra as alterações 
climáticas, a erradicação da pobreza e a 
luta contra as desigualdades enquanto 
parte integrante dos valores e dos
interesses da União a nível mundial, a fim 
de perseguir os objetivos e aplicar os 
princípios da ação externa da União, tal 
como previsto no artigo 3.º, n.º 5, e nos 
artigos 8.º, 21.º e 208.º do Tratado da 
União Europeia (TUE).

Or. en

Alteração 397
Elly Schlein, Norbert Neuser

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O objetivo geral do programa 
«Instrumento de Vizinhança, 
Desenvolvimento e Cooperação 

(1) O objetivo geral do programa 
«Instrumento de Vizinhança, 
Desenvolvimento e Cooperação 
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Internacional», a seguir designado por 
«Instrumento», consiste em afirmar e 
promover os valores e os interesses da 
União a nível mundial, a fim de perseguir 
os objetivos e aplicar os princípios da ação 
externa da União, tal como previsto no 
artigo 3.º, n.º 5, e nos artigos 8.º e 21.º do 
Tratado da União Europeia (TUE).

Internacional», a seguir designado por 
«Instrumento», consiste em promover o 
desenvolvimento sustentável, contribuir 
para a erradicação da pobreza e combater 
a desigualdade e em afirmar e promover os 
valores e os interesses da União a nível 
mundial, a fim de perseguir os objetivos e 
aplicar os princípios da ação externa da 
União, tal como previsto no artigo 3.º, 
n.º 5, e nos artigos 8.º e 21.º do Tratado da 
União Europeia (TUE).

Or. en

Alteração 398
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O objetivo geral do programa 
«Instrumento de Vizinhança, 
Desenvolvimento e Cooperação 
Internacional», a seguir designado por 
«Instrumento», consiste em afirmar e 
promover os valores e os interesses da 
União a nível mundial, a fim de perseguir 
os objetivos e aplicar os princípios da ação 
externa da União, tal como previsto no 
artigo 3.º, n.º 5, e nos artigos 8.º e 21.º do 
Tratado da União Europeia (TUE).

(1) O objetivo geral do programa 
«Instrumento de Vizinhança, 
Desenvolvimento e Cooperação 
Internacional», a seguir designado por 
«Instrumento», consiste em promover o 
desenvolvimento sustentável, contribuir 
para a erradicação da pobreza, combater 
a desigualdade em todas as suas formas e 
em afirmar e promover os valores e os 
interesses da União a nível mundial, a fim 
de perseguir os objetivos e aplicar os 
princípios da ação externa da União, tal 
como previsto no artigo 3.º, n.º 5, e nos 
artigos 8.º e 21.º do Tratado da União 
Europeia (TUE).

Or. en

Alteração 399
Doru-Claudian Frunzulică

Proposta de regulamento
Considerando 1
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Texto da Comissão Alteração

(1) O objetivo geral do programa 
«Instrumento de Vizinhança, 
Desenvolvimento e Cooperação 
Internacional», a seguir designado por 
«Instrumento», consiste em afirmar e 
promover os valores e os interesses da 
União a nível mundial, a fim de perseguir 
os objetivos e aplicar os princípios da ação 
externa da União, tal como previsto no 
artigo 3.º, n.º 5, e nos artigos 8.º e 21.º do 
Tratado da União Europeia (TUE).

(1) O objetivo geral do programa 
«Instrumento de Vizinhança, 
Desenvolvimento e Cooperação 
Internacional», a seguir designado por 
«Instrumento», consiste em promover o 
desenvolvimento sustentável, contribuir 
para a erradicação da pobreza, combater 
a desigualdade em todas as suas formas e 
em afirmar e promover os valores e os 
interesses da União a nível mundial, a fim 
de perseguir os objetivos e aplicar os 
princípios da ação externa da União, tal 
como previsto no artigo 3.º, n.º 5, e nos 
artigos 8.º e 21.º do Tratado da União 
Europeia (TUE).

Or. en

Alteração 400
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O objetivo geral do programa 
«Instrumento de Vizinhança, 
Desenvolvimento e Cooperação 
Internacional», a seguir designado por 
«Instrumento», consiste em afirmar e 
promover os valores e os interesses da 
União a nível mundial, a fim de perseguir 
os objetivos e aplicar os princípios da ação 
externa da União, tal como previsto no 
artigo 3.º, n.º 5, e nos artigos 8.º e 21.º do 
Tratado da União Europeia (TUE).

(1) O objetivo geral do programa 
«Instrumento de Vizinhança, 
Desenvolvimento e Cooperação 
Internacional», a seguir designado por 
«Instrumento», consiste em afirmar e 
promover os valores, os princípios e os 
interesses fundamentais da União a nível 
mundial, a fim de perseguir os objetivos e 
aplicar os princípios da ação externa da 
União, tal como previsto no artigo 3.º, 
n.º 5, e nos artigos 8.º e 21.º do Tratado da 
União Europeia (TUE).

Or. en

Alteração 401
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Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Em conformidade com o artigo 21.º 
do Tratado da União Europeia, a União 
vela pela coerência entre os diferentes 
domínios da sua ação externa e entre estes 
e as suas outras políticas, procurando 
assegurar um elevado grau de cooperação 
em todos os domínios das relações 
internacionais. A vasta gama de ações 
permitidas pelo presente regulamento deve 
contribuir para a consecução dos objetivos 
indicados neste artigo do Tratado.

(2) Em conformidade com o artigo 21.º 
do Tratado da União Europeia, a atuação 
da União na cena internacional assenta 
nos princípios que presidiram à sua 
criação, desenvolvimento e alargamento, 
e que é seu objetivo promover em todo o 
mundo: democracia, Estado de direito, 
universalidade e indivisibilidade dos 
direitos humanos e das liberdades 
fundamentais, respeito pela dignidade 
humana, princípios da igualdade e 
solidariedade e respeito pelos princípios 
da Carta das Nações Unidas e do direito 
internacional. A União vela pela coerência 
entre os diferentes domínios da sua ação 
externa e entre estes e as suas outras 
políticas, procurando assegurar um elevado 
grau de cooperação em todos os domínios 
das relações internacionais. A vasta gama 
de ações permitidas pelo presente 
regulamento deve contribuir para a 
consecução dos objetivos indicados neste 
artigo do Tratado.

Or. en

Alteração 402
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Em conformidade com o artigo 21.º 
do Tratado da União Europeia, a União 
vela pela coerência entre os diferentes 
domínios da sua ação externa e entre estes 
e as suas outras políticas, procurando 
assegurar um elevado grau de cooperação 

(2) Em conformidade com o artigo 21.º 
do Tratado da União Europeia, haverá
coerência e consistência entre os diferentes 
objetivos e políticas da ação externa da UE
e as suas outras políticas. Deve ser 
assegurada a complementaridade com 
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em todos os domínios das relações 
internacionais. A vasta gama de ações 
permitidas pelo presente regulamento 
deve contribuir para a consecução dos 
objetivos indicados neste artigo do 
Tratado.

outros instrumentos financeiros, em 
particular o Instrumento de Assistência de 
Pré-Adesão (IPA III), através de um 
elevado grau de coordenação. O presente 
regulamento deve estabelecer objetivos e 
permitir ações para a prossecução de uma 
política externa da UE baseada em regras 
e valores e de um elevado grau de 
cooperação em todos os domínios das 
relações internacionais.

Or. en

Alteração 403
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Em conformidade com o artigo 21.º 
do Tratado da União Europeia, a União 
vela pela coerência entre os diferentes 
domínios da sua ação externa e entre estes 
e as suas outras políticas, procurando 
assegurar um elevado grau de cooperação 
em todos os domínios das relações 
internacionais. A vasta gama de ações 
permitidas pelo presente regulamento deve 
contribuir para a consecução dos objetivos 
indicados neste artigo do Tratado.

(2) Em conformidade com o artigo 21.º 
do Tratado da União Europeia, a União 
vela pela coerência entre os diferentes 
domínios da sua ação externa e entre estes 
e as suas outras políticas, procurando 
assegurar um elevado grau de cooperação 
em todos os domínios das relações 
internacionais, nomeadamente na sua 
dimensão cultural. A vasta gama de ações 
permitidas pelo presente regulamento deve
contribuir para a consecução dos objetivos 
indicados neste artigo do Tratado.

Or. en

Alteração 404
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Os direitos humanos são um dos 
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princípios fundamentais da ação externa 
da UE. Entre outros aspetos, este 
instrumento deve estabelecer objetivos 
para promover e proteger os direitos 
humanos, a democracia, o Estado de 
direito, as liberdades fundamentais, o 
respeito da dignidade humana, igualdade 
e solidariedade, o respeito dos princípios 
da Carta das Nações Unidas e o direito 
internacional, promovendo 
simultaneamente os princípios dos 
direitos humanos em todas as outras 
ações estabelecidas e adotadas através do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 405
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Nos termos do artigo 8.º do 
Tratado da União Europeia, a União 
desenvolve relações privilegiadas com os 
países vizinhos, a fim de criar um espaço 
de prosperidade e boa vizinhança, 
fundado nos valores da União e 
caracterizado por relações estreitas e 
pacíficas baseadas na cooperação. O 
presente regulamento deve contribuir 
para esse objetivo.

Suprimido

Or. en

Justificação

O parágrafo não é suprimido, mas sim antecipado.

Alteração 406
Doru-Claudian Frunzulică
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Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Nos termos do artigo 8.º do Tratado 
da União Europeia, a União desenvolve 
relações privilegiadas com os países 
vizinhos, a fim de criar um espaço de 
prosperidade e boa vizinhança, fundado 
nos valores da União e caracterizado por 
relações estreitas e pacíficas baseadas na 
cooperação. O presente regulamento deve 
contribuir para esse objetivo.

(3) Nos termos do artigo 8.º do Tratado 
da União Europeia, a União desenvolve 
relações privilegiadas com os países 
vizinhos, a fim de eliminar as 
desigualdades e as disparidades no que 
respeita à igualdade de género e de criar 
um espaço de prosperidade e boa 
vizinhança, fundado nos valores da União e 
caracterizado por relações estreitas e 
pacíficas baseadas na cooperação. O 
presente regulamento deve contribuir para 
esse objetivo.

Or. en

Alteração 407
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Nos termos do artigo 8.º do Tratado 
da União Europeia, a União desenvolve
relações privilegiadas com os países 
vizinhos, a fim de criar um espaço de 
prosperidade e boa vizinhança, fundado 
nos valores da União e caracterizado por 
relações estreitas e pacíficas baseadas na 
cooperação. O presente regulamento deve 
contribuir para esse objetivo.

(3) Nos termos do artigo 8.º do Tratado 
da União Europeia, a União mantém
relações privilegiadas com os países 
vizinhos, a fim de criar um espaço de 
prosperidade, direitos, princípios e boa 
vizinhança, fundado nos valores da União e 
caracterizado por relações estreitas e 
pacíficas baseadas na cooperação. O 
presente regulamento deve contribuir para 
esse objetivo.

Or. en

Alteração 408
Doru-Claudian Frunzulică

Proposta de regulamento
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Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O objetivo principal da política de 
cooperação para o desenvolvimento da 
União, previsto no artigo 208.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, 
consiste na redução e, a prazo, na 
erradicação da pobreza. A política de 
cooperação para o desenvolvimento da 
União contribui também para os objetivos 
da ação externa da União, nomeadamente 
no que respeita à promoção do 
desenvolvimento económico, social e 
ambiental dos países em desenvolvimento, 
tendo como principal objetivo erradicar a 
pobreza, tal como estabelecido no artigo 
21.º, n.º 2, alínea d), do Tratado da União 
Europeia.

(4) O objetivo principal da política de 
cooperação para o desenvolvimento da 
União, previsto no artigo 208.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, 
consiste na redução e, a prazo, na 
erradicação da pobreza e deve 
complementar e reforçar as políticas de 
cooperação para o desenvolvimento dos 
Estados-Membros. A política de
cooperação para o desenvolvimento da 
União contribui também para os objetivos 
da ação externa da União, nomeadamente 
no que respeita à promoção do 
desenvolvimento económico, social e 
ambiental dos países em desenvolvimento, 
tendo como principal objetivo erradicar a 
pobreza, tal como estabelecido no artigo 
21.º, n.º 2, alínea d), do Tratado da União 
Europeia.

Or. en

Alteração 409
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O objetivo principal da política de 
cooperação para o desenvolvimento da 
União, previsto no artigo 208.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, 
consiste na redução e, a prazo, na 
erradicação da pobreza. A política de 
cooperação para o desenvolvimento da 
União contribui também para os objetivos 
da ação externa da União, nomeadamente 
no que respeita à promoção do 
desenvolvimento económico, social e 
ambiental dos países em desenvolvimento, 
tendo como principal objetivo erradicar a 

(4) O objetivo principal da política de 
cooperação para o desenvolvimento da 
União, previsto no artigo 208.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, 
consiste na redução e, a prazo, na 
erradicação da pobreza. A política de 
cooperação para o desenvolvimento da 
União contribui também para os objetivos 
da ação externa da União, nomeadamente 
no que respeita à promoção do 
desenvolvimento económico, social, 
cultural, educacional e ambiental dos 
países em desenvolvimento, tendo como 
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pobreza, tal como estabelecido no artigo 
21.º, n.º 2, alínea d), do Tratado da União 
Europeia.

principal objetivo erradicar a pobreza, tal 
como estabelecido no artigo 21.º, n.º 2, 
alínea d), do Tratado da União Europeia, e 
preservar a paz duradoura, prevenir 
conflitos e reforçar a segurança 
internacional, tal como estabelecido no 
artigo 21.º, n.º 2, alínea c), do TUE.

Or. en

Alteração 410
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O objetivo principal da política de 
cooperação para o desenvolvimento da 
União, previsto no artigo 208.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, 
consiste na redução e, a prazo, na 
erradicação da pobreza. A política de 
cooperação para o desenvolvimento da 
União contribui também para os objetivos 
da ação externa da União, nomeadamente 
no que respeita à promoção do 
desenvolvimento económico, social e 
ambiental dos países em desenvolvimento, 
tendo como principal objetivo erradicar a 
pobreza, tal como estabelecido no artigo 
21.º, n.º 2, alínea d), do Tratado da União 
Europeia.

(4) O objetivo principal da política de 
cooperação para o desenvolvimento da 
União, previsto no artigo 208.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, 
consiste na redução e, a prazo, na 
erradicação da pobreza, objetivo que, por 
enquanto, permanece completamente fora 
do alcance. A política de cooperação para 
o desenvolvimento da União contribui 
também para os objetivos da ação externa 
da União, nomeadamente no que respeita à 
promoção do desenvolvimento económico, 
social e ambiental dos países em 
desenvolvimento, tendo como principal 
objetivo erradicar a pobreza, tal como 
estabelecido no artigo 21.º, n.º 2, alínea d), 
do Tratado da União Europeia.

Or. fr

Alteração 411
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(4-A) A pobreza abrange todos os 
domínios em que homens e mulheres 
sofrem privações e são vistos como 
incapacitados em diversas sociedades e 
contextos locais. Tem por dimensões 
essenciais, entre outras, capacidades 
económicas, humanas, políticas, 
socioculturais e de proteção. A pobreza 
está relacionada com capacidades 
humanas como o consumo e a segurança 
alimentar, a saúde, a educação, os 
direitos, a capacidade de ser ouvido, a 
segurança das pessoas, em especial das 
pessoas pobres, a dignidade e um trabalho 
condigno. Assim sendo, a luta contra a 
pobreza só será bem-sucedida se for dada 
a mesma importância ao investimento nas 
pessoas (antes de mais na saúde, 
educação e VIH/SIDA), à proteção dos 
recursos naturais (florestais, hídricos, 
marinhos e do solo) para garantir os 
meios de subsistência rurais e à criação 
de riqueza (com destaque para aspetos 
como o empreendedorismo, a criação de 
emprego, o acesso ao crédito, os direitos 
de propriedade e as infraestruturas). A 
capacitação das mulheres é a chave de 
todo o desenvolvimento e a igualdade 
entre os sexos deve figurar no centro de 
todas as estratégias políticas.

Or. en

Alteração 412
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A União deve assegurar a coerência 
das políticas em prol do desenvolvimento, 
conforme previsto no artigo 208.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 

(5) A União deve assegurar a coerência 
das políticas em prol do desenvolvimento, 
conforme previsto no artigo 208.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
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Europeia. A União deve ter em conta os 
objetivos da cooperação para o 
desenvolvimento nas políticas suscetíveis 
de afetar os países em desenvolvimento, o 
que constituirá um elemento crucial da 
estratégia para alcançar os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável definidos na 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável («Agenda 2030») adotada 
pelas Nações Unidas em setembro de 
201545. Assegurar a coerência das políticas 
para o desenvolvimento sustentável 
incorporadas na Agenda 2030 exige que se 
tenha em conta o impacto de todas as 
políticas no desenvolvimento sustentável a 
todos os níveis – nacional, no interior da 
UE, noutros países e a nível mundial.

Europeia. A União deve ter em conta os 
objetivos da cooperação para o 
desenvolvimento nas políticas suscetíveis 
de afetar os países em desenvolvimento, o 
que constituirá um elemento crucial da 
estratégia para alcançar os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável definidos na 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável («Agenda 2030») adotada 
pelas Nações Unidas em setembro de 
201545. Assegurar a coerência das políticas 
para o desenvolvimento sustentável 
incorporadas na Agenda 2030 exige que se 
tenha em conta o impacto de todas as 
políticas no desenvolvimento sustentável a 
todos os níveis – nacional, no interior da 
UE, noutros países e a nível mundial. A 
União deve considerar o impacto de todas 
as políticas nas dinâmicas dos conflitos, 
promovendo uma abordagem sensível 
assente em análises de conflitos rigorosas 
em todas as ações e programas ao abrigo 
do presente regulamento, com o objetivo 
de evitar impactos negativos e de 
maximizar os impactos positivos.

_________________ _________________

45 «Transformar o nosso mundo: a Agenda 
2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável», adotada na Cimeira das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento 
Sustentável, em 25 de setembro de 2015 
(A/RES/70/1).

45 «Transformar o nosso mundo: a Agenda 
2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável», adotada na Cimeira das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento 
Sustentável, em 25 de setembro de 2015 
(A/RES/70/1).

Or. en

Alteração 413
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) A União está fortemente 
empenhada na igualdade de género como 
um direito humano, uma questão de 
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justiça social e um valor fundamental da 
política externa da União. O artigo 8.º do 
TFUE estabelece o princípio da promoção 
da igualdade entre homens e mulheres em 
todas as ações da União. A correta 
implementação da integração da 
perspetiva de género requer a afetação de 
recursos adequados e transparência nas 
rubricas orçamentais dedicadas à 
promoção da igualdade entre homens e 
mulheres e à luta contra a discriminação 
em razão do sexo.

Or. en

Alteração 414
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O contexto global de ação é 
norteado pelo objetivo de uma ordem 
mundial baseada em regras, tendo como 
princípio fundamental o multilateralismo e 
as Nações Unidas como elemento central. 
A Agenda 2030, a par do Acordo de Paris 
sobre as Alterações Climáticas57 e da
Agenda de Ação de Adis Abeba58, 
representam a resposta da comunidade 
internacional aos desafios e tendências 
globais em matéria de desenvolvimento 
sustentável. Centrada nos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 
2030 é um quadro transformador que 
pretende erradicar a pobreza e alcançar o 
desenvolvimento sustentável a nível 
mundial. Tem um âmbito universal, 
proporcionando um quadro de ação 
partilhado e abrangente aplicável à 
União, aos seus Estados Membros e aos 
seus parceiros. Representa um equilíbrio 
entre as dimensões económica, social e 
ambiental do desenvolvimento 
sustentável, reconhecendo as 

(7) O contexto global de ação é 
norteado pelo objetivo de uma ordem 
mundial baseada em regras e valores, tendo 
como princípio fundamental o 
multilateralismo e as Nações Unidas como 
elemento central. Para o efeito, o quadro 
político do presente regulamento deve 
assentar nos acordos europeus e 
internacionais, incluindo a Agenda 2030, 
o Acordo de Paris sobre as Alterações 
Climáticas, a Agenda de Ação de Adis 
Abeba, a Estratégia global para a política 
externa e de segurança da União 
Europeia e o novo consenso europeu em 
matéria de desenvolvimento.
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interligações essenciais entre os seus 
objetivos e as suas metas. A Agenda 2030 
pretende não deixar ninguém para trás. A 
sua execução será estreitamente 
coordenada com os outros compromissos 
internacionais pertinentes assumidos pela 
União. As ações empreendidas ao abrigo 
do presente regulamento devem prestar 
especial atenção às interligações entre os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
e às ações integradas suscetíveis de gerar 
cobenefícios e realizar múltiplos objetivos 
de forma coerente.

_________________

57 Assinada em Nova Iorque em 22 de abril 
de 2016.

58 «Agenda de Ação de Adis Abeba da 
Terceira Conferência Internacional sobre o 
Financiamento do Desenvolvimento», 
adotada em 16 de junho de 2015 e 
aprovada pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas em 27 de julho de 2015 
(A/RES/69/313).

Or. en

Alteração 415
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O contexto global de ação é 
norteado pelo objetivo de uma ordem 
mundial baseada em regras, tendo como 
princípio fundamental o multilateralismo e 
as Nações Unidas como elemento central. 
A Agenda 2030, a par do Acordo de Paris 
sobre as Alterações Climáticas57 e da 
Agenda de Ação de Adis Abeba58, 
representam a resposta da comunidade 
internacional aos desafios e tendências 
globais em matéria de desenvolvimento 
sustentável. Centrada nos Objetivos de 

(7) O contexto global de ação é 
norteado pelo objetivo de uma ordem 
mundial baseada em regras, tendo como 
princípio fundamental o multilateralismo e 
as Nações Unidas como elemento central. 
A Agenda 2030, a par do Acordo de Paris 
sobre as Alterações Climáticas57 e da 
Agenda de Ação de Adis Abeba58, 
representam a resposta da comunidade 
internacional aos desafios e tendências 
globais em matéria de desenvolvimento 
sustentável. Centrada nos Objetivos de 
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Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 
2030 é um quadro transformador que 
pretende erradicar a pobreza e alcançar o 
desenvolvimento sustentável a nível 
mundial. Tem um âmbito universal, 
proporcionando um quadro de ação 
partilhado e abrangente aplicável à União, 
aos seus Estados Membros e aos seus 
parceiros. Representa um equilíbrio entre 
as dimensões económica, social e 
ambiental do desenvolvimento sustentável, 
reconhecendo as interligações essenciais 
entre os seus objetivos e as suas metas. A 
Agenda 2030 pretende não deixar ninguém 
para trás. A sua execução será 
estreitamente coordenada com os outros 
compromissos internacionais pertinentes 
assumidos pela União. As ações 
empreendidas ao abrigo do presente 
regulamento devem prestar especial 
atenção às interligações entre os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável e às ações 
integradas suscetíveis de gerar 
cobenefícios e realizar múltiplos objetivos 
de forma coerente.

Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 
2030 é um quadro transformador que 
pretende erradicar a pobreza e alcançar o 
desenvolvimento sustentável a nível 
mundial, bem como promover sociedades 
pacíficas, justas e inclusivas. Tem um 
âmbito universal, proporcionando um 
quadro de ação partilhado e abrangente 
aplicável à União, aos seus Estados 
Membros e aos seus parceiros. Representa 
um equilíbrio entre as dimensões 
económica, social e ambiental do 
desenvolvimento sustentável, 
reconhecendo as interligações essenciais 
entre os seus objetivos e as suas metas. A 
Agenda 2030 pretende não deixar ninguém 
para trás e procura chegar em primeiro 
lugar aos mais desfavorecidos. A sua 
execução será estreitamente coordenada
com os outros compromissos 
internacionais pertinentes assumidos pela 
União. As ações empreendidas ao abrigo 
do presente regulamento devem prestar 
especial atenção às interligações entre os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
e às ações integradas suscetíveis de gerar 
cobenefícios e realizar múltiplos objetivos 
de forma coerente, sem prejudicar os 
restantes.

_________________ _________________

57 Assinada em Nova Iorque em 22 de abril 
de 2016.

57 Assinada em Nova Iorque em 22 de abril 
de 2016.

58 «Agenda de Ação de Adis Abeba da 
Terceira Conferência Internacional sobre o 
Financiamento do Desenvolvimento», 
adotada em 16 de junho de 2015 e 
aprovada pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas em 27 de julho de 2015 
(A/RES/69/313).

58 «Agenda de Ação de Adis Abeba da 
Terceira Conferência Internacional sobre o 
Financiamento do Desenvolvimento», 
adotada em 16 de junho de 2015 e 
aprovada pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas em 27 de julho de 2015 
(A/RES/69/313).

Or. en

Alteração 416
Patrizia Toia
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Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O contexto global de ação é 
norteado pelo objetivo de uma ordem 
mundial baseada em regras, tendo como 
princípio fundamental o multilateralismo e 
as Nações Unidas como elemento central. 
A Agenda 2030, a par do Acordo de Paris 
sobre as Alterações Climáticas57 e da 
Agenda de Ação de Adis Abeba58, 
representam a resposta da comunidade 
internacional aos desafios e tendências 
globais em matéria de desenvolvimento 
sustentável. Centrada nos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 
2030 é um quadro transformador que 
pretende erradicar a pobreza e alcançar o 
desenvolvimento sustentável a nível 
mundial. Tem um âmbito universal, 
proporcionando um quadro de ação 
partilhado e abrangente aplicável à União, 
aos seus Estados Membros e aos seus 
parceiros. Representa um equilíbrio entre 
as dimensões económica, social e 
ambiental do desenvolvimento sustentável, 
reconhecendo as interligações essenciais 
entre os seus objetivos e as suas metas. A 
Agenda 2030 pretende não deixar ninguém 
para trás. A sua execução será 
estreitamente coordenada com os outros 
compromissos internacionais pertinentes 
assumidos pela União. As ações 
empreendidas ao abrigo do presente 
regulamento devem prestar especial 
atenção às interligações entre os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável e às ações 
integradas suscetíveis de gerar 
cobenefícios e realizar múltiplos objetivos 
de forma coerente.

(7) O contexto global de ação é 
norteado pelo objetivo de uma ordem 
mundial baseada em regras, tendo como 
princípio fundamental o multilateralismo e 
as Nações Unidas como elemento central. 
A Agenda 2030, a par do Acordo de Paris 
sobre as Alterações Climáticas57 e da 
Agenda de Ação de Adis Abeba58, 
representam a resposta da comunidade 
internacional aos desafios e tendências 
globais em matéria de desenvolvimento 
sustentável. Centrada nos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 
2030 é um quadro transformador que 
pretende erradicar a pobreza e alcançar o 
desenvolvimento sustentável a nível 
mundial. Tem um âmbito universal, 
proporcionando um quadro de ação 
partilhado e abrangente aplicável à União, 
aos seus Estados Membros e aos seus 
parceiros. Representa um equilíbrio entre 
as dimensões económica, social e 
ambiental do desenvolvimento sustentável, 
reconhecendo as interligações essenciais 
entre os seus objetivos e as suas metas. A 
Agenda 2030 pretende não deixar ninguém 
para trás. A sua execução será 
estreitamente coordenada com os outros 
compromissos internacionais pertinentes 
assumidos pela União. As ações 
empreendidas ao abrigo do presente 
regulamento devem inspirar-se nos 
princípios e objetivos contidos nos 
acordos supramencionados e prestar 
especial atenção às interligações entre os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
e às ações integradas suscetíveis de gerar 
cobenefícios e realizar múltiplos objetivos 
de forma coerente.

_________________ _________________

57 Assinada em Nova Iorque em 22 de abril 
de 2016.

57 Assinada em Nova Iorque em 22 de abril 
de 2016.

58 «Agenda de Ação de Adis Abeba da 58 «Agenda de Ação de Adis Abeba da 
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Terceira Conferência Internacional sobre o 
Financiamento do Desenvolvimento», 
adotada em 16 de junho de 2015 e 
aprovada pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas em 27 de julho de 2015 
(A/RES/69/313).

Terceira Conferência Internacional sobre o 
Financiamento do Desenvolvimento», 
adotada em 16 de junho de 2015 e 
aprovada pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas em 27 de julho de 2015 
(A/RES/69/313).

Or. it

Justificação

A importância dos acordos internacionais sobre desenvolvimento sustentável deve ser 
salientada.

Alteração 417
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O contexto global de ação é 
norteado pelo objetivo de uma ordem 
mundial baseada em regras, tendo como 
princípio fundamental o multilateralismo 
e as Nações Unidas como elemento central. 
A Agenda 2030, a par do Acordo de Paris 
sobre as Alterações Climáticas57 e da 
Agenda de Ação de Adis Abeba58, 
representam a resposta da comunidade 
internacional aos desafios e tendências 
globais em matéria de desenvolvimento 
sustentável. Centrada nos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 
2030 é um quadro transformador que 
pretende erradicar a pobreza e alcançar o 
desenvolvimento sustentável a nível 
mundial. Tem um âmbito universal, 
proporcionando um quadro de ação 
partilhado e abrangente aplicável à União, 
aos seus Estados Membros e aos seus 
parceiros. Representa um equilíbrio entre 
as dimensões económica, social e 
ambiental do desenvolvimento sustentável, 
reconhecendo as interligações essenciais 
entre os seus objetivos e as suas metas. A 

(7) O contexto global de ação é 
norteado pelo objetivo de uma ordem 
mundial baseada em regras, tendo como 
princípios fundamentais o 
multilateralismo e a soberania das nações,
e as Nações Unidas como elemento central. 
A Agenda 2030, a par do Acordo de Paris 
sobre as Alterações Climáticas57 e da 
Agenda de Ação de Adis Abeba58, 
representam a resposta da comunidade 
internacional aos desafios e tendências 
globais em matéria de desenvolvimento 
sustentável. Centrada nos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 
2030 é um quadro transformador que 
pretende erradicar a pobreza e alcançar o 
desenvolvimento sustentável a nível 
mundial. Tem um âmbito universal, 
proporcionando um quadro de ação 
partilhado e abrangente aplicável à União, 
aos seus Estados Membros e aos seus 
parceiros. Representa um equilíbrio entre 
as dimensões económica, social e 
ambiental do desenvolvimento sustentável, 
reconhecendo as interligações essenciais 
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Agenda 2030 pretende não deixar ninguém 
para trás. A sua execução será 
estreitamente coordenada com os outros 
compromissos internacionais pertinentes 
assumidos pela União. As ações 
empreendidas ao abrigo do presente 
regulamento devem prestar especial 
atenção às interligações entre os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável e às ações 
integradas suscetíveis de gerar 
cobenefícios e realizar múltiplos objetivos 
de forma coerente.

entre os seus objetivos e as suas metas. A 
Agenda 2030 pretende não deixar ninguém 
para trás. A sua execução será 
estreitamente coordenada com os outros 
compromissos internacionais pertinentes 
assumidos pela União. As ações 
empreendidas ao abrigo do presente 
regulamento devem prestar especial 
atenção às interligações entre os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável e às ações 
integradas suscetíveis de gerar 
cobenefícios e realizar múltiplos objetivos 
de forma coerente.

_________________ _________________

57 Assinada em Nova Iorque em 22 de abril 
de 2016.

57 Assinada em Nova Iorque em 22 de abril 
de 2016.

58 «Agenda de Ação de Adis Abeba da 
Terceira Conferência Internacional sobre o 
Financiamento do Desenvolvimento», 
adotada em 16 de junho de 2015 e 
aprovada pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas em 27 de julho de 2015 
(A/RES/69/313).

58 «Agenda de Ação de Adis Abeba da 
Terceira Conferência Internacional sobre o 
Financiamento do Desenvolvimento», 
adotada em 16 de junho de 2015 e 
aprovada pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas em 27 de julho de 2015 
(A/RES/69/313).

Or. fr

Alteração 418
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O contexto global de ação é 
norteado pelo objetivo de uma ordem 
mundial baseada em regras, tendo como 
princípio fundamental o multilateralismo e 
as Nações Unidas como elemento central. 
A Agenda 2030, a par do Acordo de Paris 
sobre as Alterações Climáticas57 e da 
Agenda de Ação de Adis Abeba58, 
representam a resposta da comunidade 
internacional aos desafios e tendências 
globais em matéria de desenvolvimento 
sustentável. Centrada nos Objetivos de 

(7) O contexto global de ação é 
norteado pelo objetivo de uma ordem 
mundial baseada em regras, tendo como 
princípio fundamental o multilateralismo e 
as Nações Unidas como elemento central. 
A Agenda 2030, a par do Acordo de Paris 
sobre as Alterações Climáticas57 e da 
Agenda de Ação de Adis Abeba58, 
representam a resposta da comunidade 
internacional aos desafios e tendências 
globais em matéria de desenvolvimento 
sustentável. Centrada nos Objetivos de 
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Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 
2030 é um quadro transformador que 
pretende erradicar a pobreza e alcançar o 
desenvolvimento sustentável a nível 
mundial. Tem um âmbito universal, 
proporcionando um quadro de ação 
partilhado e abrangente aplicável à União, 
aos seus Estados Membros e aos seus 
parceiros. Representa um equilíbrio entre 
as dimensões económica, social e 
ambiental do desenvolvimento sustentável, 
reconhecendo as interligações essenciais 
entre os seus objetivos e as suas metas. A 
Agenda 2030 pretende não deixar ninguém 
para trás. A sua execução será 
estreitamente coordenada com os outros 
compromissos internacionais pertinentes 
assumidos pela União. As ações 
empreendidas ao abrigo do presente 
regulamento devem prestar especial 
atenção às interligações entre os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
e às ações integradas suscetíveis de gerar 
cobenefícios e realizar múltiplos objetivos 
de forma coerente.

Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 
2030 é um quadro transformador que 
pretende erradicar a pobreza e alcançar o 
desenvolvimento sustentável a nível 
mundial. Tem um âmbito universal, 
proporcionando um quadro de ação 
partilhado e abrangente aplicável à União, 
aos seus Estados Membros e aos seus 
parceiros. Representa um equilíbrio entre 
as dimensões económica, social, cultural, 
educacional e ambiental do 
desenvolvimento sustentável, 
reconhecendo as interligações essenciais 
entre os seus objetivos e as suas metas. A 
Agenda 2030 pretende não deixar ninguém 
para trás. A sua execução será 
estreitamente coordenada com os outros 
compromissos internacionais pertinentes 
assumidos pela União. As ações 
empreendidas ao abrigo do presente 
regulamento devem contribuir para 
alcançar os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável e às ações integradas 
suscetíveis de gerar cobenefícios e realizar 
múltiplos objetivos de forma coerente.

_________________ _________________

57 Assinada em Nova Iorque em 22 de abril 
de 2016.

57 Assinada em Nova Iorque em 22 de abril 
de 2016.

58 «Agenda de Ação de Adis Abeba da 
Terceira Conferência Internacional sobre o 
Financiamento do Desenvolvimento», 
adotada em 16 de junho de 2015 e 
aprovada pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas em 27 de julho de 2015 
(A/RES/69/313).

58 «Agenda de Ação de Adis Abeba da 
Terceira Conferência Internacional sobre o 
Financiamento do Desenvolvimento», 
adotada em 16 de junho de 2015 e 
aprovada pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas em 27 de julho de 2015 
(A/RES/69/313).

Or. en

Alteração 419
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração
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(7-A) A Agenda 2030, a par do Acordo 
de Paris sobre as Alterações Climáticas1-A

e da Agenda de Ação de Adis Abeba2-A, 
representam a resposta da comunidade 
internacional aos desafios e tendências 
globais em matéria de desenvolvimento 
sustentável. Centrada nos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 
2030 é um quadro transformador que 
pretende erradicar a pobreza e alcançar o 
desenvolvimento sustentável a nível 
mundial. Tem um âmbito universal, 
proporcionando um quadro de ação 
partilhado e abrangente aplicável à 
União, aos seus Estados Membros e aos 
seus parceiros. Representa um equilíbrio 
entre as dimensões económica, social e 
ambiental do desenvolvimento 
sustentável, reconhecendo as 
interligações essenciais entre os seus 
objetivos e as suas metas. A Agenda 2030 
pretende não deixar ninguém para trás. A 
sua execução será estreitamente 
coordenada com os outros compromissos 
internacionais pertinentes assumidos pela 
União. Os objetivos estabelecidos e as 
ações empreendidas ao abrigo do presente 
regulamento devem prestar especial 
atenção às interligações entre os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável e às 
ações integradas suscetíveis de gerar 
cobenefícios e realizar múltiplos objetivos 
de forma coerente.

_________________

1-A Assinada em Nova Iorque em 22 de 
abril de 2016.

2-A «Agenda de Ação de Adis Abeba da 
Terceira Conferência Internacional sobre 
o Financiamento do Desenvolvimento», 
adotada em 16 de junho de 2015 e 
aprovada pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas em 27 de julho de 2015 
(A/RES/69/313).

Or. en
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Alteração 420
Louis Michel

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Considerando que a população dos 
países da África Subsariana é 
maioritariamente constituída por 
adolescentes e jovens; que embora seja da 
competência de cada país decidir a sua 
política demográfica, a dinâmica da 
demografia deve ser abordada de forma 
global para assegurar às gerações atuais e 
futuras os meios necessários para 
realizarem todo o seu potencial de forma 
sustentável.

Or. fr

Alteração 421
Judith Sargentini, Michel Reimon

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 

(8) A Agenda 2030 das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento Sustentável, o 
Acordo de Paris sobre o Clima, o 
Consenso Europeu sobre o 
Desenvolvimento, a Agenda de Ação de 
Adis Abeba e a Estratégia Global para a 
Política Externa e de Segurança da União 
Europeia («Estratégia Global»)59 fazem 
parte do quadro destinado à aplicação do 
presente regulamento. 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, princípios e 
valores fundamentais da União em todos 
os seus aspetos, incluindo a promoção da 
democracia e dos direitos humanos, a 
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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.

preservação e consolidação da paz, a 
prevenção de conflitos, a salvaguarda da 
segurança nuclear, o reforço da segurança 
internacional, a abordagem das causas 
profundas da migração e das deslocações 
forçadas, e a assistência às populações, 
países e regiões que enfrentam catástrofes 
naturais ou de origem humana, a criação 
de condições para o estabelecimento de 
um quadro jurídico internacional para a 
proteção das pessoas deslocadas devido às 
alterações climáticas e à degradação 
ambiental, o apoio ao combate às 
alterações climáticas, a uma política 
comercial equitativa, sustentável e 
respeitadora dos direitos humanos, à 
diplomacia económica e à cooperação 
económica e a promoção da dimensão 
internacional das políticas da União. Na 
promoção dos seus interesses, princípios e 
valores fundamentais, a União deverá 
respeitar e promover os princípios do 
respeito por elevados padrões sociais, 
laborais e ambientais, pelo Estado de 
direito, pelo direito internacional e pelos 
direitos humanos. O compromisso de 
respeitar, promover e proteger os direitos 
humanos e os princípios democráticos é 
um elemento essencial das relações 
contratuais da União com os países 
terceiros.

_________________ _________________

59 «Visão partilhada, ação comum: uma 
Europa mais forte. «Uma Estratégia global 
para a política externa e de segurança da 
União Europeia», junho de 2016.

59 «Visão partilhada, ação comum: uma 
Europa mais forte. «Uma Estratégia global 
para a política externa e de segurança da 
União Europeia», junho de 2016.

Or. en

Alteração 422
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Proposta de regulamento
Considerando 8
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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 ser orientada pelo 
quadro político da UE de cooperação para 
o desenvolvimento, tal como estabelecido 
no Tratado de Lisboa, na Agenda 2030 
para o Desenvolvimento Sustentável e no 
Acordo de Paris sobre o Clima. Deve 
igualmente 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 o contributo para a erradicação 
da pobreza, a luta contra a desigualdade 
em todas as suas formas, nomeadamente 
as desigualdades de género, a preservação 
da paz, a prevenção de conflitos, o reforço 
da segurança internacional, o combate às 
causas profundas da migração irregular e 
das deslocações forçadas e a assistência às 
populações, países e regiões que enfrentam 
catástrofes naturais ou de origem humana, 
o apoio a uma política comercial 
equitativa, respeitadora dos direitos 
humanos e justa do ponto de vista do 
género, 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 
elevados padrões sociais e ambientais, o
Estado de direito, o direito internacional e 
os direitos humanos.

_________________ _________________

59 «Visão partilhada, ação comum: uma 
Europa mais forte. «Uma Estratégia global 
para a política externa e de segurança da 

59 «Visão partilhada, ação comum: uma 
Europa mais forte. «Uma Estratégia global 
para a política externa e de segurança da 
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União Europeia», junho de 2016. União Europeia», junho de 2016.

Or. en

Alteração 423
Elly Schlein, Norbert Neuser

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 assentar no quadro 
político da UE de cooperação para o 
desenvolvimento, tal como estabelecido no 
Tratado de Lisboa, na Agenda 2030 para 
o Desenvolvimento Sustentável e no 
Acordo de Paris sobre o Clima. Deve 
igualmente 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 o contributo para a erradicação 
da pobreza, a luta contra as desigualdades 
em todas as suas formas, a preservação da 
paz, a prevenção de conflitos, o reforço da 
segurança internacional, o combate às 
causas profundas das deslocações forçadas
e a assistência às populações, países e 
regiões que enfrentam catástrofes naturais 
ou de origem humana, o apoio a uma
política comercial equitativa, sustentável, 
respeitadora dos direitos humanos e justa 
do ponto de vista do género, à diplomacia 
económica e à cooperação económica, 
promovendo soluções digitais e 
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tecnologias inclusivas, e a promoção da 
dimensão internacional das políticas da 
União. Na promoção dos seus interesses, a 
União deverá respeitar e promover 
elevados padrões sociais e ambientais, o
Estado de direito, o direito internacional e 
os direitos humanos.

_________________ _________________

59 «Visão partilhada, ação comum: uma 
Europa mais forte. «Uma Estratégia global 
para a política externa e de segurança da 
União Europeia», junho de 2016.

59 «Visão partilhada, ação comum: uma 
Europa mais forte. «Uma Estratégia global 
para a política externa e de segurança da 
União Europeia», junho de 2016.

Or. en

Alteração 424
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

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 

(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 longo 
prazo, a prevenção de conflitos, o reforço 
da segurança internacional, o combate às 
causas profundas da migração irregular e 
das deslocações de populações e a 
assistência às populações, países e regiões 
que enfrentam catástrofes naturais ou de 
origem humana, a promoção da educação 
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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.

inclusiva e equitativa de qualidade 
enquanto instrumento para o 
desenvolvimento e erradicação da 
pobreza, o apoio à política comercial, à 
diplomacia económica e cultural e à 
cooperação económica e a promoção da 
inovação, protegendo a herança cultural, 
em particular nas áreas de conflito, 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.

_________________ _________________

59 «Visão partilhada, ação comum: uma 
Europa mais forte. «Uma Estratégia global 
para a política externa e de segurança da 
União Europeia», junho de 2016.

59 «Visão partilhada, ação comum: uma 
Europa mais forte. «Uma Estratégia global 
para a política externa e de segurança da 
União Europeia», junho de 2016.

Or. en

Alteração 425
Marietje Schaake

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, 

(8) Os objetivos estabelecidos ao 
abrigo do presente regulamento devem 
assentar, entre outros aspetos, nas 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 
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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.

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 e os seus parceiros deverão
promover os princípios do respeito por 
elevados padrões sociais e ambientais, pelo 
Estado de direito, pelo direito internacional 
e pelos direitos humanos.

_________________ _________________

59 «Visão partilhada, ação comum: uma 
Europa mais forte. «Uma Estratégia global 
para a política externa e de segurança da 
União Europeia», junho de 2016.

59 «Visão partilhada, ação comum: uma 
Europa mais forte. «Uma Estratégia global 
para a política externa e de segurança da 
União Europeia», junho de 2016.

Or. en

Alteração 426
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

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 

(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 
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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.

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. Naquela que considera 
ser a sua ação externa, a União Europeia 
deve respeitar a soberania dos Estados.

_________________ _________________

59 «Visão partilhada, ação comum: uma 
Europa mais forte. «Uma Estratégia global 
para a política externa e de segurança da 
União Europeia», junho de 2016.

59 «Visão partilhada, ação comum: uma 
Europa mais forte. «Uma Estratégia global 
para a política externa e de segurança da 
União Europeia», junho de 2016.

Or. fr

Alteração 427
Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Rebecca Harms, Charles Tannock, Laima 
Liucija Andrikienė, Clare Moody

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 

(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 



AM\1172161PT.docx 35/175 PE632.090v01-00

PT

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.

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, a salvaguarda da 
segurança nuclear, 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.

_________________ _________________

59 «Visão partilhada, ação comum: uma 
Europa mais forte. «Uma Estratégia global 
para a política externa e de segurança da 
União Europeia», junho de 2016.

59 «Visão partilhada, ação comum: uma 
Europa mais forte. «Uma Estratégia global 
para a política externa e de segurança da 
União Europeia», junho de 2016.

Or. en

Alteração 428
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Sabine Lösing, Ricardo Serrão Santos, 
Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O novo Consenso Europeu sobre o 
Desenvolvimento («Consenso»)60, assinado 
em 7 de junho de 2017, estabelece o 
quadro para uma abordagem comum da 
cooperação para o desenvolvimento por 
parte da União e dos seus Estados 

(9) O novo Consenso Europeu sobre o 
Desenvolvimento («Consenso»)60, assinado 
em 7 de junho de 2017, estabelece o 
quadro para uma abordagem comum da 
cooperação para o desenvolvimento por 
parte da União e dos seus Estados 
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Membros na aplicação da Agenda 2030 e 
da Agenda de Ação de Adis Abeba. A 
erradicação da pobreza, o combate às 
discriminações e desigualdades, o desígnio 
de não deixar ninguém para trás e o reforço 
da resiliência estão no centro da política de 
cooperação para o desenvolvimento.

Membros na aplicação da Agenda 2030 e 
da Agenda de Ação de Adis Abeba. A 
erradicação da pobreza, o combate às 
discriminações e desigualdades, a proteção 
do ambiente e da biodiversidade, o 
combate às alterações climáticas, o 
desígnio de não deixar ninguém para trás e 
o reforço da resiliência estão no centro da 
política de cooperação para o 
desenvolvimento.

_________________ _________________

60 «O novo Consenso Europeu sobre o 
Desenvolvimento “O nosso mundo, a nossa 
dignidade, o nosso futuro”», Declaração 
Comum do Conselho e dos representantes 
dos governos dos Estados Membros 
reunidos no Conselho, do Parlamento 
Europeu e da Comissão Europeia, 8 de 
junho de 2017.

60 «O novo Consenso Europeu sobre o 
Desenvolvimento “O nosso mundo, a nossa 
dignidade, o nosso futuro”», Declaração 
Comum do Conselho e dos representantes 
dos governos dos Estados Membros 
reunidos no Conselho, do Parlamento 
Europeu e da Comissão Europeia, 8 de 
junho de 2017.

Or. en

Alteração 429
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O novo Consenso Europeu sobre o 
Desenvolvimento («Consenso»)60, assinado 
em 7 de junho de 2017, estabelece o 
quadro para uma abordagem comum da 
cooperação para o desenvolvimento por 
parte da União e dos seus Estados 
Membros na aplicação da Agenda 2030 e 
da Agenda de Ação de Adis Abeba. A 
erradicação da pobreza, o combate às 
discriminações e desigualdades, o desígnio 
de não deixar ninguém para trás e o reforço 
da resiliência estão no centro da política de 
cooperação para o desenvolvimento.

(9) O novo Consenso Europeu sobre o 
Desenvolvimento («Consenso»)60, assinado 
em 7 de junho de 2017, estabelece o 
quadro para uma abordagem comum da 
cooperação para o desenvolvimento por 
parte da União e dos seus Estados 
Membros na aplicação da Agenda 2030 e 
da Agenda de Ação de Adis Abeba. A 
erradicação da pobreza, o combate às 
discriminações e desigualdades, a proteção 
do ambiente e o combate às alterações 
climáticas, o desígnio de não deixar 
ninguém para trás e o reforço da resiliência 
estão no centro da política de cooperação 
para o desenvolvimento.
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_________________ _________________

60 «O novo Consenso Europeu sobre o 
Desenvolvimento “O nosso mundo, a nossa 
dignidade, o nosso futuro”», Declaração 
Comum do Conselho e dos representantes 
dos governos dos Estados Membros 
reunidos no Conselho, do Parlamento 
Europeu e da Comissão Europeia, 8 de 
junho de 2017.

60 «O novo Consenso Europeu sobre o 
Desenvolvimento “O nosso mundo, a nossa 
dignidade, o nosso futuro”», Declaração 
Comum do Conselho e dos representantes 
dos governos dos Estados Membros 
reunidos no Conselho, do Parlamento 
Europeu e da Comissão Europeia, 8 de 
junho de 2017.

Or. en

Alteração 430
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O novo Consenso Europeu sobre o 
Desenvolvimento («Consenso»)60, assinado 
em 7 de junho de 2017, estabelece o 
quadro para uma abordagem comum da 
cooperação para o desenvolvimento por 
parte da União e dos seus Estados 
Membros na aplicação da Agenda 2030 e 
da Agenda de Ação de Adis Abeba. A 
erradicação da pobreza, o combate às 
discriminações e desigualdades, o desígnio 
de não deixar ninguém para trás e o reforço 
da resiliência estão no centro da política de 
cooperação para o desenvolvimento.

(9) O novo Consenso Europeu sobre o 
Desenvolvimento («Consenso»)60, assinado 
em 7 de junho de 2017, estabelece o 
quadro para uma abordagem comum da 
cooperação para o desenvolvimento por 
parte da União e dos seus Estados 
Membros na aplicação da Agenda 2030 e 
da Agenda de Ação de Adis Abeba. A 
erradicação da pobreza, o combate às 
discriminações e desigualdades, o desígnio 
de não deixar ninguém para trás, a 
proteção do ambiente, o combate às 
alterações climáticas e o reforço da 
resiliência estão no centro da política de 
cooperação para o desenvolvimento.

_________________ _________________

60 «O novo Consenso Europeu sobre o 
Desenvolvimento “O nosso mundo, a nossa 
dignidade, o nosso futuro”», Declaração 
Comum do Conselho e dos representantes 
dos governos dos Estados Membros 
reunidos no Conselho, do Parlamento 
Europeu e da Comissão Europeia, 8 de 
junho de 2017.

60 «O novo Consenso Europeu sobre o 
Desenvolvimento “O nosso mundo, a nossa 
dignidade, o nosso futuro”», Declaração 
Comum do Conselho e dos representantes 
dos governos dos Estados Membros 
reunidos no Conselho, do Parlamento 
Europeu e da Comissão Europeia, 8 de 
junho de 2017.
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Or. en

Alteração 431
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O novo Consenso Europeu sobre o 
Desenvolvimento («Consenso»)60, assinado 
em 7 de junho de 2017, estabelece o 
quadro para uma abordagem comum da 
cooperação para o desenvolvimento por 
parte da União e dos seus Estados 
Membros na aplicação da Agenda 2030 e 
da Agenda de Ação de Adis Abeba. A 
erradicação da pobreza, o combate às 
discriminações e desigualdades, o desígnio 
de não deixar ninguém para trás e o reforço 
da resiliência estão no centro da política 
de cooperação para o desenvolvimento.

(9) O novo Consenso Europeu sobre o 
Desenvolvimento («Consenso»)60, assinado 
em 7 de junho de 2017, estabelece o 
quadro para uma abordagem comum da 
cooperação para o desenvolvimento por 
parte da União e dos seus Estados 
Membros na aplicação da Agenda 2030 e 
da Agenda de Ação de Adis Abeba. A 
erradicação da pobreza, o combate às 
discriminações e desigualdades, o desígnio 
de não deixar ninguém para trás e o reforço 
da resiliência devem ser considerados 
como base para a implementação do 
regulamento.

_________________ _________________

60 «O novo Consenso Europeu sobre o 
Desenvolvimento “O nosso mundo, a nossa 
dignidade, o nosso futuro”», Declaração 
Comum do Conselho e dos representantes 
dos governos dos Estados-Membros 
reunidos no Conselho, do Parlamento 
Europeu e da Comissão Europeia, 8 de 
junho de 2017.

60 «O novo Consenso Europeu sobre o 
Desenvolvimento “O nosso mundo, a nossa 
dignidade, o nosso futuro”», Declaração 
Comum do Conselho e dos representantes 
dos governos dos Estados-Membros 
reunidos no Conselho, do Parlamento 
Europeu e da Comissão Europeia, 8 de 
junho de 2017.

Or. it

Justificação

O Consenso deve ser considerado como a pedra angular da ação da União em matéria de 
desenvolvimento.

Alteração 432
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
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Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A fim de aplicar o novo quadro 
internacional estabelecido pela Agenda 
2030, pela Estratégia Global e pelo
Consenso, o presente regulamento deverá 
ter como objetivo aumentar a coerência e 
garantir a eficácia da ação externa da 
União, canalizando os seus esforços 
através de um instrumento simplificado 
que permita melhorar a execução das 
diferentes políticas de ação externa.

(10) A Agenda 2030, a Estratégia 
Global e o Consenso constituem no seu 
conjunto o quadro político do presente 
regulamento, cujo objetivo é aumentar a 
coerência, consistência e eficácia da ação 
externa da União, canalizando os seus 
esforços através de um instrumento 
simplificado que permita melhorar a 
execução das diferentes políticas de ação 
externa, atendendo, sempre, aos valores e 
à abordagem baseada nos direitos da UE 
no que respeita às relações externas.

Or. en

Alteração 433
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A fim de aplicar o novo quadro 
internacional estabelecido pela Agenda 
2030, pela Estratégia Global e pelo 
Consenso, o presente regulamento deverá 
ter como objetivo aumentar a coerência e 
garantir a eficácia da ação externa da 
União, canalizando os seus esforços 
através de um instrumento simplificado 
que permita melhorar a execução das 
diferentes políticas de ação externa.

(10) A fim de aplicar o novo quadro 
internacional estabelecido pela Agenda 
2030, complementado pela Estratégia 
Global e pelo Consenso da UE, o presente 
regulamento deverá ter como objetivo 
aumentar a coerência e garantir a eficácia 
da ação externa da União, canalizando os 
seus esforços através de um instrumento 
simplificado que permita melhorar a 
execução das diferentes políticas de ação 
externa.

Or. en

Alteração 434
Marietje Schaake

Proposta de regulamento



PE632.090v01-00 40/175 AM\1172161PT.docx

PT

Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Os objetivos políticos estabelecidos 
no quadro político devem ser traduzidos 
em quadros de programação geográficos e 
temáticos, a serem estabelecidos através 
de um ato delegado. Este quadro deve 
assegurar a coerência entre os diversos 
documentos de programação a nível 
nacional, multinacional, regional e 
transregional. As estratégias nacionais e 
temáticas devem conter objetivos claros e 
mensuráveis por área política, 
beneficiário ou região. Estes objetivos 
devem ser executados através de medidas 
e ações. Cada objetivo deve ser 
acompanhado de um ou mais indicadores 
de desempenho, a fim de medir o 
progresso com regularidade.

Or. en

Alteração 435
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Em conformidade com a Estratégia 
Global e o Quadro de Sendai para a 
Redução dos Riscos de Catástrofe (2015-
2030), tal como adotado em 18 de março 
de 201561, importa reconhecer a 
necessidade de passar de uma abordagem 
de contenção e resposta às crises para uma 
abordagem mais estrutural e a longo prazo 
que proporcione soluções mais eficazes 
para situações de fragilidade, de catástrofes 
de origem natural ou humana e de crises 
prolongadas. Há que atribuir maior ênfase 
e proporcionar respostas coletivas em 
matéria de redução dos riscos, prevenção, 
atenuação e preparação, sendo igualmente 

(11) Em conformidade com a Estratégia 
Global e o Quadro de Sendai para a 
Redução dos Riscos de Catástrofe (2015-
2030), tal como adotado em 18 de março 
de 201561, importa reconhecer a 
necessidade de passar de uma abordagem 
de contenção e resposta às crises para uma 
abordagem mais estrutural e a longo prazo 
que proporcione soluções mais eficazes 
para situações de fragilidade, de catástrofes 
de origem natural ou humana e de crises 
prolongadas. Há que atribuir maior ênfase 
e proporcionar respostas coletivas em 
matéria de redução dos riscos, prevenção, 
atenuação e preparação, sendo igualmente 
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necessários esforços adicionais para 
aumentar a rapidez da resposta e a 
recuperação duradoura. O presente 
regulamento deverá, por conseguinte, 
contribuir para reforçar a resiliência e 
assegurar a ligação entre a ajuda 
humanitária e as ações de desenvolvimento 
mediante ações de resposta rápida.

necessários esforços adicionais para 
aumentar a rapidez da resposta e a 
recuperação duradoura. O presente 
regulamento deverá, por conseguinte, 
contribuir para reforçar a resiliência e 
assegurar a ligação entre a ajuda 
humanitária e as ações de desenvolvimento 
mediante ações de resposta rápida, tendo 
na devida conta os princípios de 
responsabilização, transparência, 
coerência, consistência e complementares 
estabelecidos no presente regulamento.

_________________ _________________

61 Quadro de Sendai para a Redução dos 
Riscos de Catástrofe, adotado em 18 de 
março de 2015 e aprovado pela Assembleia 
Geral das Nações Unidas em 30 de junho 
de 2015 (A/RES/69/283).

61 Quadro de Sendai para a Redução dos 
Riscos de Catástrofe, adotado em 18 de 
março de 2015 e aprovado pela Assembleia 
Geral das Nações Unidas em 30 de junho 
de 2015 (A/RES/69/283).

Or. en

Alteração 436
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Em conformidade com a Estratégia 
Global e o Quadro de Sendai para a 
Redução dos Riscos de Catástrofe (2015-
2030), tal como adotado em 18 de março 
de 201561, importa reconhecer a 
necessidade de passar de uma abordagem 
de contenção e resposta às crises para uma 
abordagem mais estrutural e a longo prazo 
que proporcione soluções mais eficazes 
para situações de fragilidade, de catástrofes 
de origem natural ou humana e de crises 
prolongadas. Há que atribuir maior ênfase 
e proporcionar respostas coletivas em 
matéria de redução dos riscos, prevenção, 
atenuação e preparação, sendo igualmente 
necessários esforços adicionais para 
aumentar a rapidez da resposta e a 

(11) Em conformidade com a Estratégia 
Global e o Quadro de Sendai para a 
Redução dos Riscos de Catástrofe (2015-
2030), tal como adotado em 18 de março 
de 201561, importa reconhecer a 
necessidade de passar de uma abordagem 
de contenção e resposta às crises para uma 
abordagem mais estrutural, preventiva e a 
longo prazo que proporcione soluções mais 
eficazes para situações de fragilidade, de 
catástrofes de origem natural ou humana e 
de crises prolongadas. Há que atribuir 
maior ênfase e proporcionar respostas 
coletivas em matéria de redução dos riscos, 
prevenção, atenuação e preparação, sendo 
igualmente necessários esforços adicionais 
para aumentar a rapidez da resposta e a 
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recuperação duradoura. O presente 
regulamento deverá, por conseguinte, 
contribuir para reforçar a resiliência e 
assegurar a ligação entre a ajuda 
humanitária e as ações de desenvolvimento 
mediante ações de resposta rápida.

recuperação duradoura. O presente 
regulamento deverá, por conseguinte, 
contribuir para reforçar a resiliência e 
assegurar a ligação entre a ajuda 
humanitária e as ações de desenvolvimento 
mediante ações de resposta rápida.

_________________ _________________

61 Quadro de Sendai para a Redução dos 
Riscos de Catástrofe, adotado em 18 de 
março de 2015 e aprovado pela Assembleia 
Geral das Nações Unidas em 30 de junho 
de 2015 (A/RES/69/283).

61 Quadro de Sendai para a Redução dos 
Riscos de Catástrofe, adotado em 18 de 
março de 2015 e aprovado pela Assembleia 
Geral das Nações Unidas em 30 de junho 
de 2015 (A/RES/69/283).

Or. en

Alteração 437
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Em conformidade com a Estratégia 
Global e o Quadro de Sendai para a 
Redução dos Riscos de Catástrofe (2015-
2030), tal como adotado em 18 de março 
de 201561, importa reconhecer a 
necessidade de passar de uma abordagem 
de contenção e resposta às crises para uma 
abordagem mais estrutural e a longo prazo 
que proporcione soluções mais eficazes 
para situações de fragilidade, de catástrofes 
de origem natural ou humana e de crises 
prolongadas. Há que atribuir maior ênfase 
e proporcionar respostas coletivas em 
matéria de redução dos riscos, prevenção, 
atenuação e preparação, sendo igualmente 
necessários esforços adicionais para 
aumentar a rapidez da resposta e a 
recuperação duradoura. O presente 
regulamento deverá, por conseguinte, 
contribuir para reforçar a resiliência e 
assegurar a ligação entre a ajuda 
humanitária e as ações de desenvolvimento 
mediante ações de resposta rápida.

(11) Em conformidade com a Estratégia 
Global e o Quadro de Sendai para a 
Redução dos Riscos de Catástrofe (2015-
2030), tal como adotado em 18 de março 
de 201561, importa reconhecer a 
necessidade de passar de uma abordagem 
de contenção e resposta às crises para uma 
abordagem mais estrutural e a longo prazo 
que proporcione soluções mais eficazes 
para situações de fragilidade, de catástrofes 
de origem natural ou humana e de crises 
prolongadas. Há que atribuir maior ênfase 
e proporcionar respostas coletivas em 
matéria de redução dos riscos, prevenção, 
atenuação e preparação, sendo igualmente 
necessários esforços adicionais para 
aumentar a rapidez da resposta e a 
recuperação duradoura. O presente 
regulamento deverá, por conseguinte, 
contribuir para reforçar a resiliência e 
assegurar a ligação entre a ajuda 
humanitária e as ações de 
desenvolvimento, incluindo mediante 
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ações de resposta rápida.

_________________ _________________

61 Quadro de Sendai para a Redução dos 
Riscos de Catástrofe, adotado em 18 de 
março de 2015 e aprovado pela Assembleia 
Geral das Nações Unidas em 30 de junho 
de 2015 (A/RES/69/283).

61 Quadro de Sendai para a Redução dos 
Riscos de Catástrofe, adotado em 18 de 
março de 2015 e aprovado pela Assembleia 
Geral das Nações Unidas em 30 de junho 
de 2015 (A/RES/69/283).

Or. en

Alteração 438
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Em conformidade com os 
compromissos internacionais da União em 
matéria de eficácia do desenvolvimento, 
adotados em Busan, em 2011, reafirmados 
no Fórum de Alto Nível de Nairobi, em 
2016, e reiterados no Consenso, a 
cooperação para o desenvolvimento da 
União deverá aplicar os princípios da 
eficácia do desenvolvimento, 
nomeadamente a apropriação das 
prioridades de desenvolvimento pelos 
países em desenvolvimento, a focalização 
nos resultados, as parcerias de 
desenvolvimento inclusivas, bem como a 
transparência e a responsabilização.

(12) Em conformidade com os 
compromissos internacionais da União em 
matéria de eficácia do desenvolvimento, 
adotados em Busan, em 2011, reafirmados 
no Fórum de Alto Nível de Nairobi, em 
2016, e reiterados no Consenso, a 
cooperação para o desenvolvimento da 
União deverá aplicar os princípios da 
eficácia do desenvolvimento, 
nomeadamente a apropriação das 
prioridades de desenvolvimento pelos 
países em desenvolvimento, a focalização 
nos resultados, as parcerias de 
desenvolvimento inclusivas, bem como a 
transparência e a responsabilização. 
Importa referir que a eficácia da ajuda ao 
desenvolvimento é tanto maior quando 
esta é concedida por uma entidade que 
possui laços culturais fortes com o país 
em causa; por conseguinte, os Estados-
Membros estão em condições de realizar 
ações específicas mais eficazes do que a 
União Europeia, devido aos laços 
históricos e culturais que mantêm com 
muitos países em desenvolvimento.

Or. fr
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Alteração 439
Doru-Claudian Frunzulică

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Em conformidade com os 
compromissos internacionais da União em 
matéria de eficácia do desenvolvimento, 
adotados em Busan, em 2011, reafirmados 
no Fórum de Alto Nível de Nairobi, em 
2016, e reiterados no Consenso, a 
cooperação para o desenvolvimento da 
União deverá aplicar os princípios da 
eficácia do desenvolvimento, 
nomeadamente a apropriação das 
prioridades de desenvolvimento pelos 
países em desenvolvimento, a focalização 
nos resultados, as parcerias de 
desenvolvimento inclusivas, bem como a 
transparência e a responsabilização.

(12) Em conformidade com os 
compromissos internacionais da União em 
matéria de eficácia do desenvolvimento, 
adotados em Busan, em 2011, reafirmados 
no Fórum de Alto Nível de Nairobi, em 
2016, e reiterados no Consenso, a 
cooperação para o desenvolvimento da 
União deverá aplicar os princípios da 
eficácia do desenvolvimento, 
nomeadamente a apropriação das 
prioridades de desenvolvimento pelos 
países em desenvolvimento, a focalização 
nos resultados, o alinhamento e a 
harmonização, as parcerias de 
desenvolvimento inclusivas, bem como a 
transparência e a responsabilização.

Or. en

Alteração 440
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Em conformidade com os 
compromissos internacionais da União em 
matéria de eficácia do desenvolvimento, 
adotados em Busan, em 2011, reafirmados 
no Fórum de Alto Nível de Nairobi, em 
2016, e reiterados no Consenso, a 
cooperação para o desenvolvimento da
União deverá aplicar os princípios da 
eficácia do desenvolvimento, 
nomeadamente a apropriação das 

(12) Em conformidade com os 
compromissos internacionais da União em 
matéria de eficácia do desenvolvimento, 
adotados em Busan, em 2011, reafirmados 
no Fórum de Alto Nível de Nairobi, em 
2016, e reiterados no Consenso, a União 
deverá aplicar no contexto da sua ajuda 
pública ao desenvolvimento, em todas as 
modalidades de ajuda, os princípios da 
eficácia do desenvolvimento, 



AM\1172161PT.docx 45/175 PE632.090v01-00

PT

prioridades de desenvolvimento pelos 
países em desenvolvimento, a focalização 
nos resultados, as parcerias de 
desenvolvimento inclusivas, bem como a 
transparência e a responsabilização.

nomeadamente a apropriação das 
prioridades de desenvolvimento pelos 
países em desenvolvimento, a focalização 
nos resultados, as parcerias de 
desenvolvimento inclusivas, bem como a 
transparência e a responsabilização.

Or. en

Alteração 441
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Em conformidade com os 
compromissos internacionais da União em 
matéria de eficácia do desenvolvimento, 
adotados em Busan, em 2011, reafirmados 
no Fórum de Alto Nível de Nairobi, em 
2016, e reiterados no Consenso, a 
cooperação para o desenvolvimento da 
União deverá aplicar os princípios da 
eficácia do desenvolvimento, 
nomeadamente a apropriação das 
prioridades de desenvolvimento pelos 
países em desenvolvimento, a focalização 
nos resultados, as parcerias de 
desenvolvimento inclusivas, bem como a 
transparência e a responsabilização.

(12) Em conformidade com os 
compromissos internacionais da União em 
matéria de eficácia do desenvolvimento, 
adotados em Busan, em 2011, reafirmados 
no Fórum de Alto Nível de Nairobi, em 
2016, e reiterados no Consenso, a 
cooperação para o desenvolvimento da 
União deverá aplicar os princípios da 
eficácia do desenvolvimento, 
nomeadamente a apropriação das 
prioridades de desenvolvimento pelos 
países em desenvolvimento, o 
alinhamento, a harmonização, a 
focalização nos resultados, as parcerias de 
desenvolvimento inclusivas, bem como a 
transparência e a responsabilização 
mútuas.

Or. en

Alteração 442
Mirja Vehkaperä

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração
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(12) Em conformidade com os 
compromissos internacionais da União em 
matéria de eficácia do desenvolvimento, 
adotados em Busan, em 2011, reafirmados 
no Fórum de Alto Nível de Nairobi, em 
2016, e reiterados no Consenso, a 
cooperação para o desenvolvimento da 
União deverá aplicar os princípios da 
eficácia do desenvolvimento, 
nomeadamente a apropriação das 
prioridades de desenvolvimento pelos 
países em desenvolvimento, a focalização 
nos resultados, as parcerias de 
desenvolvimento inclusivas, bem como a 
transparência e a responsabilização.

(12) Em conformidade com os 
compromissos internacionais da União em 
matéria de eficácia do desenvolvimento, 
adotados em Busan, em 2011, reafirmados 
no Fórum de Alto Nível de Nairobi, em 
2016, e reiterados no Consenso, a 
cooperação para o desenvolvimento da 
União deverá aplicar os princípios da 
eficácia do desenvolvimento, 
nomeadamente a apropriação das 
prioridades de desenvolvimento pelos 
países em desenvolvimento, o 
alinhamento, a harmonização, a 
focalização nos resultados, as parcerias de 
desenvolvimento inclusivas, bem como a 
transparência e a responsabilização.

Or. en

Alteração 443
Urmas Paet

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Em conformidade com os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável, o 
presente regulamento deverá contribuir 
para o reforço do acompanhamento e da 
comunicação de informações centrados nos 
resultados, em termos de realizações, 
efeitos e impactos nos países parceiros que 
beneficiam da assistência financeira 
externa da União. Em especial, tal como 
acordado no Consenso, as ações realizadas 
ao abrigo do presente regulamento deverão 
contribuir para que 20 % da ajuda pública 
ao desenvolvimento financiada no âmbito 
deste regulamento seja consagrada à 
inclusão social e ao desenvolvimento 
humano, e nomeadamente à igualdade de 
género e ao empoderamento das 
mulheres.

(13) Em conformidade com os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável, o 
presente regulamento deverá contribuir 
para o reforço do acompanhamento e da 
comunicação de informações centrados nos 
resultados, em termos de realizações, 
efeitos e impactos nos países parceiros que 
beneficiam da assistência financeira 
externa da União. A disponibilização e o 
acesso aos serviços básicos são 
fundamentais para alcançar os resultados 
de desenvolvimento e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável. De acordo 
com o Consenso, a UE está empenhada 
em ajudar os seus parceiros a melhorar a 
prestação de serviços básicos públicos 
essenciais, como a saúde, a educação, a 
nutrição, a água, o saneamento e a 
higiene, a proteção social, o acesso 
equitativo à segurança alimentar e a 
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habitação acessível, digna e a preços 
comportáveis, bem como à melhoria da 
qualidade de vida das populações urbanas 
em rápido crescimento. Em especial, tal 
como acordado no Consenso, as ações 
realizadas ao abrigo do presente 
regulamento deverão contribuir para que 
20 % da ajuda pública ao desenvolvimento 
financiada no âmbito deste regulamento 
seja consagrada à inclusão social e ao
desenvolvimento humano.

Or. en

Alteração 444
Norbert Neuser, Vincent Peillon, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Cécile 
Kashetu Kyenge

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Em conformidade com os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável, o 
presente regulamento deverá contribuir 
para o reforço do acompanhamento e da 
comunicação de informações centrados nos 
resultados, em termos de realizações, 
efeitos e impactos nos países parceiros que 
beneficiam da assistência financeira 
externa da União. Em especial, tal como 
acordado no Consenso, as ações realizadas 
ao abrigo do presente regulamento deverão 
contribuir para que 20 % da ajuda pública 
ao desenvolvimento financiada no âmbito 
deste regulamento seja consagrada à 
inclusão social e ao desenvolvimento 
humano, e nomeadamente à igualdade de 
género e ao empoderamento das mulheres.

(13) Em conformidade com os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável, o 
presente regulamento deverá contribuir 
para o reforço do acompanhamento e da 
comunicação de informações centrados nos 
resultados, em termos de realizações, 
efeitos e impactos nos países parceiros que 
beneficiam da assistência financeira 
externa da União. Em especial, tal como 
acordado no Consenso, as ações realizadas 
ao abrigo do presente regulamento deverão 
contribuir para que, pelo menos, 20 % da 
ajuda pública ao desenvolvimento 
financiada no âmbito deste regulamento 
seja consagrada à inclusão social e ao 
desenvolvimento humano, com ênfase nos 
serviços sociais básicos, em particular a 
saúde e a educação, tendo em conta a
igualdade de género e o empoderamento 
das mulheres enquanto questão 
transversal. 10 % da ajuda pública ao 
desenvolvimento financiada no âmbito do 
presente regulamento é consagrada à 
educação, com o objetivo de aumentar 
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este valor para 15 % em 2030.

Or. en

Alteração 445
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Em conformidade com os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável, o 
presente regulamento deverá contribuir 
para o reforço do acompanhamento e da 
comunicação de informações centrados nos 
resultados, em termos de realizações, 
efeitos e impactos nos países parceiros que 
beneficiam da assistência financeira 
externa da União. Em especial, tal como 
acordado no Consenso, as ações realizadas 
ao abrigo do presente regulamento deverão 
contribuir para que 20 % da ajuda pública 
ao desenvolvimento financiada no âmbito 
deste regulamento seja consagrada à 
inclusão social e ao desenvolvimento 
humano, e nomeadamente à igualdade de 
género e ao empoderamento das mulheres.

(13) Em conformidade com os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável, o 
presente regulamento deverá contribuir 
para o reforço do acompanhamento e da 
comunicação de informações centrados nos 
resultados, em termos de realizações, 
efeitos e impactos nos países parceiros que 
beneficiam da assistência financeira 
externa da União. Em especial, tal como 
acordado no Consenso, as ações realizadas 
ao abrigo do presente regulamento deverão 
contribuir para que 20 % da ajuda pública 
ao desenvolvimento financiada no âmbito 
deste regulamento seja consagrada à 
inclusão social e ao desenvolvimento 
humano, e nomeadamente à igualdade de 
género e ao empoderamento das mulheres. 
Além disso, em consonância com o 
Consenso e o Plano de Ação da UE em 
matéria de nutrição, deve ser dada 
especial atenção ao combate à 
malnutrição.

Or. it

Justificação

Nutrição é uma matéria importante em termos de ajuda ao desenvolvimento, devendo ser 
mencionada.

Alteração 446
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa
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Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Em conformidade com os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável, o 
presente regulamento deverá contribuir 
para o reforço do acompanhamento e da 
comunicação de informações centrados nos 
resultados, em termos de realizações, 
efeitos e impactos nos países parceiros que 
beneficiam da assistência financeira 
externa da União. Em especial, tal como 
acordado no Consenso, as ações realizadas 
ao abrigo do presente regulamento deverão 
contribuir para que 20 % da ajuda pública 
ao desenvolvimento financiada no âmbito 
deste regulamento seja consagrada à 
inclusão social e ao desenvolvimento 
humano, e nomeadamente à igualdade de 
género e ao empoderamento das mulheres.

(13) Em conformidade com os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável, o 
presente regulamento deverá contribuir 
para o reforço do acompanhamento e da 
comunicação de informações centrados nos 
resultados, em termos de realizações, 
efeitos e impactos nos países parceiros que 
beneficiam da assistência financeira 
externa da União. Em especial, tal como 
acordado no Consenso, as ações realizadas 
ao abrigo do presente regulamento deverão 
contribuir para que 20 % da ajuda pública 
ao desenvolvimento financiada no âmbito 
deste regulamento seja consagrada à 
inclusão social e ao desenvolvimento 
humano, e nomeadamente à educação, à 
cultura, à igualdade de género e ao 
empoderamento das mulheres e das 
crianças, no sentido de alcançar um 
desenvolvimento sustentável.

Or. en

Alteração 447
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Em conformidade com os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável, o 
presente regulamento deverá contribuir 
para o reforço do acompanhamento e da 
comunicação de informações centrados nos 
resultados, em termos de realizações, 
efeitos e impactos nos países parceiros que 
beneficiam da assistência financeira 
externa da União. Em especial, tal como 
acordado no Consenso, as ações realizadas 
ao abrigo do presente regulamento deverão 

(13) Em conformidade com os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável, o 
presente regulamento deverá contribuir 
para o reforço do acompanhamento e da 
comunicação de informações centrados nos 
resultados, em termos de realizações, 
efeitos e impactos nos países parceiros que 
beneficiam da assistência financeira 
externa da União. Em especial, tal como 
acordado no Consenso, as ações realizadas 
ao abrigo do presente regulamento deverão 
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contribuir para que 20 % da ajuda pública 
ao desenvolvimento financiada no âmbito 
deste regulamento seja consagrada à 
inclusão social e ao desenvolvimento 
humano, e nomeadamente à igualdade de 
género e ao empoderamento das 
mulheres.

contribuir para que 20 % da ajuda pública 
ao desenvolvimento financiada no âmbito 
deste regulamento seja consagrada à 
inclusão social e ao desenvolvimento 
humano.

Or. en

Alteração 448
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Em conformidade com os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável, o 
presente regulamento deverá contribuir 
para o reforço do acompanhamento e da 
comunicação de informações centrados nos 
resultados, em termos de realizações, 
efeitos e impactos nos países parceiros que 
beneficiam da assistência financeira 
externa da União. Em especial, tal como 
acordado no Consenso, as ações realizadas 
ao abrigo do presente regulamento 
deverão contribuir para que 20 % da ajuda 
pública ao desenvolvimento financiada no 
âmbito deste regulamento seja consagrada 
à inclusão social e ao desenvolvimento 
humano, e nomeadamente à igualdade de 
género e ao empoderamento das 
mulheres.

(13) Em conformidade com os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável, o 
presente regulamento deverá contribuir 
para o reforço do acompanhamento e da 
comunicação de informações centrados nos 
resultados, em termos de realizações, 
efeitos e impactos nos países parceiros que 
beneficiam da assistência financeira 
externa da União. Em especial, tal como 
acordado no Consenso, 20 % da ajuda 
pública ao desenvolvimento financiada no 
âmbito deste regulamento deve contribuir 
para a inclusão social e o desenvolvimento 
humano, com ênfase nos serviços sociais 
básicos, nomeadamente de saúde, 
incluindo a nutrição, educação e proteção 
social.

Or. en

Alteração 449
Mirja Vehkaperä

Proposta de regulamento
Considerando 13
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Texto da Comissão Alteração

(13) Em conformidade com os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável, o 
presente regulamento deverá contribuir 
para o reforço do acompanhamento e da 
comunicação de informações centrados nos 
resultados, em termos de realizações, 
efeitos e impactos nos países parceiros que 
beneficiam da assistência financeira 
externa da União. Em especial, tal como 
acordado no Consenso, as ações realizadas 
ao abrigo do presente regulamento deverão 
contribuir para que 20 % da ajuda pública 
ao desenvolvimento financiada no âmbito 
deste regulamento seja consagrada à 
inclusão social e ao desenvolvimento 
humano, e nomeadamente à igualdade de 
género e ao empoderamento das 
mulheres.

(13) Em conformidade com os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável, o 
presente regulamento deverá contribuir 
para o reforço do acompanhamento e da 
comunicação de informações centrados nos 
resultados, em termos de realizações, 
efeitos e impactos nos países parceiros que 
beneficiam da assistência financeira 
externa da União. Em especial, tal como 
acordado no Consenso, as ações realizadas 
ao abrigo do presente regulamento deverão 
contribuir para que 20 % da ajuda pública 
ao desenvolvimento financiada no âmbito 
deste regulamento seja consagrada à 
inclusão social e ao desenvolvimento 
humano.

Or. en

Alteração 450
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) As crianças e os jovens são 
agentes essenciais da mudança e 
contribuem para a realização da Agenda 
2030, como reconhecido no Consenso 
Europeu sobre o Desenvolvimento e no 
artigo 3.º do Tratado da União Europeia. 
A ação externa da União ao abrigo do 
presente regulamento deve prestar 
especial atenção às suas necessidades e ao 
seu empoderamento e contribuir para a 
realização do seu potencial enquanto 
agentes fundamentais da mudança, 
investindo no desenvolvimento humano e 
na inclusão social.

Or. en
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Alteração 451
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) As crianças e os jovens são 
agentes essenciais da mudança e 
contribuem para a realização da Agenda 
2030, como reconhecido no Consenso 
Europeu sobre o Desenvolvimento e no 
artigo 3.º do Tratado da União Europeia. 
A ação externa da União ao abrigo do 
presente regulamento prestará especial 
atenção aos seus direitos e ao seu 
empoderamento e contribuirá para a 
realização do seu potencial enquanto 
agentes fundamentais da mudança, 
investindo no desenvolvimento humano e 
na inclusão social.

Or. en

Alteração 452
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Em consonância com os 
compromissos assumidos no Plano de 
Ação II da UE em matéria de igualdade 
de género, em pelo menos 85 % dos 
programas financiados pela APD, a 
igualdade de género deverá ser um 
objetivo principal ou significativo. Além 
disso, 20 % de todos os programas de 
ajuda pública ao desenvolvimento no 
âmbito do presente regulamento devem ter 
como objetivo principal a igualdade de 
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género. Estes compromissos serão 
refletidos nos objetivos específicos no 
âmbito de todos os pilares do instrumento.

Or. en

Alteração 453
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Em consonância com os 
compromissos assumidos no Plano de 
Ação II da UE em matéria de igualdade 
de género, em pelo menos 85 % dos 
programas financiados pela ajuda pública 
ao desenvolvimento (APD) no âmbito do 
presente regulamento, a igualdade de 
género, bem como os direitos e o 
empoderamento das mulheres e das 
raparigas deverão ser um objetivo 
significativo, em todos os programas, 
geográficos e temáticos, anualmente e ao 
longo da duração das suas ações.

Or. en

Alteração 454
Mirja Vehkaperä

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Pelo menos 85% de todos os 
programas de ajuda pública ao 
desenvolvimento, geográficos e temáticos, 
devem ter como objetivo principal ou 
significativo a igualdade de género. Além 
disso, 20 % dos programas de ajuda 
pública ao desenvolvimento devem ter 
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como objetivo principal a igualdade de 
género.

Or. en

Alteração 455
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Em conformidade com o princípio 
«mais por mais», tanto os incentivos 
positivos como negativos serão utilizados 
no que respeita aos países que evidenciem 
passos positivos ou negativos nos 
domínios da democracia, dos direitos 
humanos e do Estado de direito.

Or. en

Alteração 456
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Considerando 13-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-B) As crianças e os jovens são 
agentes essenciais da mudança e 
contribuem para a realização da Agenda 
2030, como reconhecido no Consenso 
Europeu sobre o Desenvolvimento e no 
artigo 3.º do Tratado da União Europeia. 
A ação externa da União ao abrigo do 
presente regulamento prestará especial 
atenção às suas necessidades e ao seu 
empoderamento, e contribuirá para a 
realização do seu potencial enquanto 
agentes fundamentais da mudança, 
investindo no desenvolvimento humano e 
na inclusão social.
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Or. en

Alteração 457
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein

Proposta de regulamento
Considerando 13-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-B) Em consonância com os 
compromissos assumidos no Plano de 
Ação II da UE em matéria de igualdade 
de género, em pelo menos 85 % dos 
programas financiados pela APD, a 
igualdade de género deverá ser um 
objetivo principal ou significativo. Além 
disso, 20 % de todos os programas de 
ajuda pública ao desenvolvimento no 
âmbito do presente regulamento devem ter 
como objetivo principal a igualdade de 
género. Estes compromissos serão 
refletidos nos objetivos específicos no 
âmbito de todos os pilares do instrumento.

Or. en

Alteração 458
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Proposta de regulamento
Considerando 13-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-B) O presente regulamento prestará 
especial atenção aos direitos e ao 
empoderamento de crianças e jovens, em 
particular de raparigas e jovens mulheres, 
e contribuirá para a concretização do seu 
potencial enquanto agentes fulcrais da 
mudança, através do investimento no 
desenvolvimento humano e na inclusão 
social.
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Or. en

Alteração 459
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta de regulamento
Considerando 13-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-B) As políticas de desenvolvimento da 
União ao abrigo do presente regulamento 
prestarão especial atenção às 
necessidades e ao empoderamento de 
crianças e jovens e contribuirá para a 
realização do seu potencial enquanto 
agentes fundamentais da mudança, 
investindo no desenvolvimento humano e 
na inclusão social.

Or. en

Alteração 460
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein

Proposta de regulamento
Considerando 13-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-C) Ao abrigo do presente 
regulamento, prestaremos especial 
atenção aos direitos e ao empoderamento 
de crianças e jovens, em particular de 
raparigas e jovens mulheres, e 
contribuiremos para a concretização do 
seu potencial enquanto agentes fulcrais 
da mudança, através do investimento no 
desenvolvimento humano e na inclusão 
social.

Or. en
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Alteração 461
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Sempre que possível e adequado, é 
conveniente acompanhar e avaliar os 
resultados da ação externa da União com 
base em indicadores pré-definidos, claros,
transparentes, específicos por país e 
mensuráveis, adaptados às especificidades 
e objetivos do Instrumento e, de 
preferência, baseados no quadro de 
resultados do país parceiro.

(14) A Comissão deve estabelecer 
mecanismos de acompanhamento e 
avaliação claros para assegurar que os 
objetivos e ações estabelecidos e 
executados ao abrigo do presente 
regulamento permanecem pertinentes e 
viáveis e para medir periodicamente o 
progresso. Para o efeito, é conveniente 
acompanhar cada objetivo de um ou mais
indicadores de desempenho pré-definidos, 
transparentes, específicos por país e 
mensuráveis, na medida do possível 
baseados nas especificidades do país 
parceiro e ou beneficiário. O progresso 
deve ser acompanhado com uma 
frequência, pelo menos, anual, a fim de 
determinar a aplicabilidade de uma 
recompensa de desempenho, e deve ser 
comunicado ao Parlamento Europeu com 
uma frequência igualmente regular.

Or. en

Alteração 462
Bogusław Sonik, Maurice Ponga

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Sempre que possível e adequado, é 
conveniente acompanhar e avaliar os 
resultados da ação externa da União com 
base em indicadores pré-definidos, claros, 
transparentes, específicos por país e 
mensuráveis, adaptados às especificidades 
e objetivos do Instrumento e, de 
preferência, baseados no quadro de 

(14) É conveniente acompanhar e 
avaliar os resultados da ação externa da 
União com base em indicadores pré-
definidos, claros, transparentes, específicos 
por país e mensuráveis, adaptados às 
especificidades e objetivos do Instrumento 
e baseados no quadro de resultados do país 
parceiro. A avaliação deve ser 



PE632.090v01-00 58/175 AM\1172161PT.docx

PT

resultados do país parceiro. comunicada com regularidade ao 
Parlamento Europeu e disponibilizada ao 
público.

Or. en

Alteração 463
Urmas Paet

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) As crianças e os jovens são 
agentes essenciais da mudança e 
contribuem para a realização da Agenda 
2030, como reconhecido no Consenso 
Europeu sobre o Desenvolvimento e no 
artigo 3.º do Tratado da União Europeia. 
A ação externa da União ao abrigo do 
presente regulamento prestará especial 
atenção às suas necessidades e ao seu 
empoderamento e contribuirá para a 
realização do seu potencial enquanto 
agentes fundamentais da mudança, 
investindo no desenvolvimento humano e 
na inclusão social.

Or. en

Alteração 464
Elly Schlein, Norbert Neuser

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O presente regulamento deverá
contribuir para o objetivo coletivo da 
União de consagrar 0,7 % do rendimento 
nacional bruto à ajuda pública ao 
desenvolvimento no horizonte temporal da 
Agenda 2030. A este respeito, importa que, 

(15) O presente regulamento deve
contribuir para o objetivo coletivo da 
União de consagrar 0,7 % do rendimento 
nacional bruto à ajuda pública ao 
desenvolvimento no horizonte temporal da 
Agenda 2030. Este compromisso deve 
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pelo menos 92 % do financiamento ao 
abrigo do presente regulamento contribua 
para ações concebidas de molde a 
satisfazer os critérios aplicáveis à ajuda 
pública ao desenvolvimento, tal como 
estabelecidos pelo Comité de Ajuda ao 
Desenvolvimento da Organização de 
Cooperação e de Desenvolvimento 
Económicos.

assentar num roteiro claro para a UE e os 
seus Estados-Membros, onde são 
estabelecidos os prazos e modalidades 
para a sua consecução. A este respeito, 
importa que, pelo menos 95 % do 
financiamento ao abrigo do presente 
regulamento contribua para ações 
concebidas de molde a satisfazer os 
critérios aplicáveis à ajuda pública ao 
desenvolvimento, tal como estabelecidos 
pelo Comité de Ajuda ao Desenvolvimento 
da Organização de Cooperação e de 
Desenvolvimento Económicos.

Or. en

Alteração 465
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O presente regulamento deverá 
contribuir para o objetivo coletivo da 
União de consagrar 0,7 % do rendimento 
nacional bruto à ajuda pública ao 
desenvolvimento no horizonte temporal da 
Agenda 2030. A este respeito, importa que, 
pelo menos 92 % do financiamento ao 
abrigo do presente regulamento contribua 
para ações concebidas de molde a 
satisfazer os critérios aplicáveis à ajuda 
pública ao desenvolvimento, tal como 
estabelecidos pelo Comité de Ajuda ao 
Desenvolvimento da Organização de 
Cooperação e de Desenvolvimento 
Económicos.

(15) O presente regulamento deverá 
contribuir para o objetivo coletivo da 
União de consagrar 0,7 % do rendimento 
nacional bruto à ajuda pública ao 
desenvolvimento no horizonte temporal da 
Agenda 2030. A este respeito, importa que, 
pelo menos 97 % do financiamento ao 
abrigo do presente regulamento contribua 
para ações concebidas de molde a 
satisfazer os critérios aplicáveis à ajuda 
pública ao desenvolvimento, tal como 
estabelecidos pelo Comité de Ajuda ao 
Desenvolvimento da Organização de
Cooperação e de Desenvolvimento 
Económicos.

Or. en

Alteração 466
Elly Schlein, Norbert Neuser
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Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A fim de assegurar que os recursos 
são direcionados para onde são mais 
necessários, em especial para os países 
menos avançados («PMA») e para os 
países em situações de fragilidade e 
conflito, o presente regulamento deverá
contribuir para a realização do objetivo 
coletivo de consagrar 0,20 % do 
rendimento nacional bruto da União aos 
países menos desenvolvidos no horizonte 
temporal da Agenda 2030.

(16) A fim de assegurar que os recursos 
são direcionados para onde são mais 
necessários, em especial para os países 
menos avançados («PMA») e para os 
países em situações de fragilidade e 
conflito, o presente regulamento deve
contribuir para a realização do objetivo 
coletivo de consagrar 0,20 % do 
rendimento nacional bruto da União aos 
países menos desenvolvidos no horizonte 
temporal da Agenda 2030. Este 
compromisso deve assentar num roteiro 
claro para a UE e os seus Estados-
Membros, onde são estabelecidos os 
prazos e modalidades para a sua 
consecução.

Or. en

Alteração 467
Elly Schlein, Norbert Neuser

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) O presente regulamento deverá 
refletir a necessidade de concentração nas 
prioridades estratégicas, tanto de um ponto 
de vista geográfico - a Vizinhança 
Europeia e África, bem como os países 
fragilizados e mais necessitados - como
temático - segurança, migração, alterações 
climáticas e direitos humanos.

(17) O presente regulamento deverá 
refletir a necessidade de concentração nas 
prioridades estratégicas, tanto de um ponto 
de vista geográfico – a Vizinhança 
Europeia e África, bem como os países 
menos desenvolvidos e outros países
fragilizados e mais necessitados – e
temático – o cumprimento da Agenda 
2030, segurança humana, migração segura 
e ordenada, combate às alterações 
climáticas e à degradação ambiental, 
combate às desigualdades e contributo 
para a concretização dos direitos humanos 
e da igualdade de género.
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Or. en

Alteração 468
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Ricardo Serrão Santos, Kathleen Van 
Brempt

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) O presente regulamento deverá 
refletir a necessidade de concentração nas 
prioridades estratégicas, tanto de um ponto 
de vista geográfico - a Vizinhança 
Europeia e África, bem como os países 
fragilizados e mais necessitados - como 
temático - segurança, migração, alterações 
climáticas e direitos humanos.

(17) O presente regulamento deverá 
refletir a necessidade de concentração nas 
prioridades estratégicas, tanto de um ponto 
de vista geográfico - a Vizinhança 
Europeia e África, bem como os países 
fragilizados e mais necessitados, em 
particular os países menos desenvolvidos,
- como temático - democracia e direitos 
humanos, desenvolvimento sustentável, 
erradicação da pobreza e combate às 
desigualdades, segurança, migração, 
alterações climáticas, biodiversidade, 
ambiente e ameaças para a saúde pública 
mundial.

Or. en

Alteração 469
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) O presente regulamento deverá 
refletir a necessidade de concentração nas 
prioridades estratégicas, tanto de um ponto 
de vista geográfico - a Vizinhança 
Europeia e África, bem como os países 
fragilizados e mais necessitados - como 
temático - segurança, migração, alterações 
climáticas e direitos humanos.

(17) O presente regulamento deverá 
refletir a necessidade de concentração nas 
prioridades estratégicas, tanto de um ponto 
de vista geográfico - a Vizinhança 
Europeia e África, bem como os países 
fragilizados e mais necessitados - como 
temático - segurança, migração, alterações 
climáticas, educação e cultura, inclusão 
dos jovens, participação dos cidadãos, boa 
governação, igualdade de género, 
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democracia e direitos humanos.

Or. en

Alteração 470
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) O presente regulamento deverá 
refletir a necessidade de concentração nas 
prioridades estratégicas, tanto de um ponto 
de vista geográfico - a Vizinhança 
Europeia e África, bem como os países 
fragilizados e mais necessitados - como 
temático - segurança, migração, alterações 
climáticas e direitos humanos.

(17) O presente regulamento deverá 
refletir a necessidade de concentração nas 
prioridades estratégicas, tanto de um ponto 
de vista geográfico - a Vizinhança 
Europeia e África, bem como os países 
fragilizados e mais necessitados - como 
temático - desenvolvimento sustentável, 
erradicação da pobreza, segurança, paz, 
alterações climáticas, degradação 
ambiental e contributo para a 
concretização dos direitos humanos e da 
igualdade de género a nível mundial.

Or. en

Alteração 471
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) O presente regulamento deverá 
refletir a necessidade de concentração nas 
prioridades estratégicas, tanto de um ponto 
de vista geográfico - a Vizinhança 
Europeia e África, bem como os países 
fragilizados e mais necessitados - como 
temático - segurança, migração, alterações 
climáticas e direitos humanos.

(17) O presente regulamento deverá 
refletir a necessidade de concentração nas 
prioridades estratégicas, tanto de um ponto 
de vista geográfico - a Vizinhança 
Europeia, África, bem como os países 
fragilizados e mais necessitados ou 
pressionados por ameaças externas ou 
internas - como temático - alterações 
climáticas, sociedade civil, direitos 
humanos, democracia, Estado de direito, 



AM\1172161PT.docx 63/175 PE632.090v01-00

PT

direitos das minorias e liberdade de 
expressão.

Or. en

Alteração 472
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) O presente regulamento deverá 
refletir a necessidade de concentração nas 
prioridades estratégicas, tanto de um ponto 
de vista geográfico - a Vizinhança 
Europeia e África, bem como os países 
fragilizados e mais necessitados - como 
temático - segurança, migração, alterações 
climáticas e direitos humanos.

(17) O presente regulamento deverá 
refletir a necessidade de concentração nas 
prioridades estratégicas, tanto de um ponto 
de vista geográfico - a Vizinhança 
Europeia e África, bem como os países 
fragilizados e mais necessitados - como 
temático - democracia, direitos humanos, 
Estado de direito, boa governação,
segurança, migração e alterações 
climáticas.

Or. en

Alteração 473
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Cécile Kashetu Kyenge

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) O presente regulamento deverá 
refletir a necessidade de concentração nas 
prioridades estratégicas, tanto de um ponto 
de vista geográfico - a Vizinhança 
Europeia e África, bem como os países 
fragilizados e mais necessitados - como 
temático - segurança, migração, alterações 
climáticas e direitos humanos.

(17) O presente regulamento deverá 
refletir a necessidade de concentração nas 
prioridades estratégicas, tanto de um ponto 
de vista geográfico - a Vizinhança 
Europeia e África, bem como os países 
fragilizados e mais necessitados - como 
temático - segurança, migração, alterações 
climáticas e degradação ambiental e 
direitos humanos.

Or. en
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Alteração 474
Louis Michel

Proposta de regulamento
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) O presente regulamento deverá 
contribuir para criar resiliência estatal e 
societal no domínio da saúde pública 
mundial, abordando as ameaças para a 
saúde pública a nível mundial, reforçando 
os sistemas de saúde, alcançando a 
cobertura universal dos cuidados de 
saúde, prevenindo as doenças 
transmissíveis, combatendo-as e ajudando 
a assegurar medicamentos, incluindo 
medicamentos genéricos e vacinas, para 
todos a preços acessíveis.

Or. fr

Alteração 475
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) O presente regulamento deverá 
apoiar a execução da Política Europeia de 
Vizinhança, tal como revista em 2015, bem 
como a execução de quadros de 
cooperação regional, como a cooperação 
transfronteiriça e os aspetos externos das 
políticas e estratégias macrorregionais e 
relativas às bacias marítimas pertinentes. 
Todas estas iniciativas oferecem quadros 
políticos para aprofundar as relações com 
os países parceiros e entre estes últimos, 
com base nos princípios da 
responsabilização recíproca, da 
apropriação partilhada e da 

(18) O presente regulamento deverá 
apoiar a execução da Política Europeia de 
Vizinhança, tal como revista em 2015, bem 
como a execução de quadros de 
cooperação regional, como a cooperação 
transfronteiriça e os aspetos externos das 
políticas e estratégias macrorregionais e 
relativas às bacias marítimas pertinentes. 
Todas estas iniciativas oferecem quadros 
políticos para aprofundar as relações com 
os países parceiros e entre estes últimos, 
com base nos princípios da 
responsabilização recíproca, da 
apropriação partilhada e da 
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responsabilidade. responsabilidade. Em casos de degradação 
grave ou persistente da democracia, dos 
direitos humanos ou do Estado de direito 
num dos países abrangidos pelo anexo I, 
o apoio deverá ser suspenso.

Or. en

Alteração 476
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) O presente regulamento deverá 
apoiar a execução da Política Europeia de 
Vizinhança, tal como revista em 2015, bem 
como a execução de quadros de 
cooperação regional, como a cooperação 
transfronteiriça e os aspetos externos das 
políticas e estratégias macrorregionais e 
relativas às bacias marítimas pertinentes. 
Todas estas iniciativas oferecem quadros 
políticos para aprofundar as relações com 
os países parceiros e entre estes últimos, 
com base nos princípios da 
responsabilização recíproca, da 
apropriação partilhada e da 
responsabilidade.

(18) O presente regulamento deverá 
apoiar a execução da Política Europeia de 
Vizinhança, tal como revista em 2015, bem 
como a execução de quadros de 
cooperação regional, como a cooperação 
transfronteiriça e os aspetos externos das 
políticas e estratégias macrorregionais e 
relativas às bacias marítimas pertinentes. 
Todas estas iniciativas oferecem políticas 
suplementares e quadros políticos para 
aprofundar as relações com os países 
parceiros e entre estes últimos, com base 
nos princípios da responsabilização 
recíproca, da apropriação partilhada e da 
responsabilidade. A abordagem baseada 
no desempenho é um dos princípios 
fundamentais da política europeia de 
vizinhança.

Or. en

Alteração 477
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração
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(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 
Vizinhança62 visa o aprofundamento da 
democracia, a promoção dos direitos 
humanos, o respeito do Estado de direito,
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 
socioeconómico; luta contra o 
desemprego dos jovens, nomeadamente 
das mulheres e dos jovens licenciados; 
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. O 
financiamento da política de vizinhança é 
uma alavanca essencial para enfrentar os 
desafios comuns, como a migração 
irregular e a ação climática, bem como 
para propagar a prosperidade, a 
segurança e a estabilidade através do 
desenvolvimento económico e de uma 
melhor governação. A visibilidade da 
assistência da União na zona abrangida 
pela política de vizinhança deverá ser 
reforçada. No âmbito da política de 
vizinhança, a UE recorreu a vários países 
parceiros da vizinhança para a 
negociação e a celebração de acordos 
ambiciosos e abrangentes em matéria de 
comércio livre. Estes acordos, para além 
de visarem uma melhoria do acesso ao 
mercado e a promoção do clima de 
investimento, contribuem igualmente para 
os objetivos gerais da política de 
vizinhança, nomeadamente o 
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desenvolvimento económico e social 
sustentável, inclusivo e benéfico para 
todos. A sociedade civil em cada um dos 
países parceiros e na União, os 
parlamentos nacionais e o Parlamento 
Europeu devem participar nos processos 
de negociação e no acompanhamento da 
aplicação destes acordos. O presente 
regulamento deve, por conseguinte, 
apoiar a negociação destes acordos e a 
correta aplicação dos acordos alcançados.

_________________ _________________

62 Comunicação conjunta ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões intitulada «Revisão da Política 
Europeia de Vizinhança», de 18 de 
novembro de 2015.

62 Comunicação conjunta ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões intitulada «Revisão da Política 
Europeia de Vizinhança», de 18 de 
novembro de 2015.

Or. fr

Alteração 478
Elly Schlein, Norbert Neuser

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 

(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 das deslocações forçadas, e 
apoio às populações, países e regiões que 
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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.

enfrentam uma reforçada pressão 
migratória. 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. As ações ao 
abrigo do presente regulamento devem 
perseguir a consecução da Agenda 2030 
no âmbito da Política Europeia de 
Vizinhança e assegurar a coerência das 
políticas para o desenvolvimento em todos 
os seus objetivos.

_________________ _________________

62 Comunicação conjunta ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões intitulada «Revisão da Política 
Europeia de Vizinhança», de 18 de 
novembro de 2015.

62 Comunicação conjunta ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões intitulada «Revisão da Política 
Europeia de Vizinhança», de 18 de 
novembro de 2015.

Or. en

Alteração 479
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

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 

(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 e a promoção da educação 
e formação de qualidade e de uma 
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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.

abordagem interpessoal; desenvolvimento 
económico e social; segurança; migração e 
mobilidade, incluindo o combate às causas 
profundas da migração irregular e das 
deslocações forçadas, nomeadamente 
através da educação e da cooperação 
cultural. 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.

_________________ _________________

62 Comunicação conjunta ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões intitulada «Revisão da Política 
Europeia de Vizinhança», de 18 de 
novembro de 2015.

62 Comunicação conjunta ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões intitulada «Revisão da Política 
Europeia de Vizinhança», de 18 de 
novembro de 2015.

Or. en

Alteração 480
Lola Sánchez Caldentey

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 

(19) A Política Europeia de 
Vizinhança62 visa o aprofundamento da 
democracia, a promoção dos direitos 
humanos e a defesa do Estado de direito,
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 
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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.

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. O 
financiamento da política de vizinhança é 
uma alavanca essencial para enfrentar 
desafios comuns.

_________________ _________________

62 Comunicação conjunta ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões intitulada «Revisão da Política 
Europeia de Vizinhança», de 18 de 
novembro de 2015.

62 Comunicação conjunta ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões intitulada «Revisão da Política 
Europeia de Vizinhança», de 18 de 
novembro de 2015.

Or. en

Alteração 481
Marietje Schaake

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 

(19) A Política Europeia de Vizinhança, 
tal como revista em 201562, visa a 
estabilização dos países vizinhos e o 
reforço da resiliência, designadamente 
através da promoção de uma reforma 
política e social e do fomento do 
desenvolvimento económico, como 
principais prioridades 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; 
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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.

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.

_________________ _________________

62 Comunicação conjunta ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões intitulada «Revisão da Política 
Europeia de Vizinhança», de 18 de 
novembro de 2015.

62 Comunicação conjunta ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões intitulada «Revisão da Política 
Europeia de Vizinhança», de 18 de 
novembro de 2015.

Or. en

Alteração 482
Judith Sargentini, Michel Reimon

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 

(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; a migração e a 
mobilidade. A sustentabilidade ambiental 
é igualmente uma preocupação 
fundamental. A diferenciação e o reforço 
da apropriação mútua são a marca da 
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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.

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.

_________________ _________________

62 Comunicação conjunta ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões intitulada «Revisão da Política 
Europeia de Vizinhança», de 18 de 
novembro de 2015.

62 Comunicação conjunta ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões intitulada «Revisão da Política 
Europeia de Vizinhança», de 18 de 
novembro de 2015.

Or. en

Alteração 483
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) O presente regulamento deverá 
apoiar a execução de um acordo de 
associação modernizado com os países do 
Grupo de Estados de África, das Caraíbas e 
do Pacífico (ACP) e permitir que a UE e os 
seus parceiros ACP desenvolvam alianças 
ainda mais fortes em relação aos principais 
desafios globais. Deverá, em especial, 
apoiar a prossecução da cooperação 
estabelecida entre a União e a União 
Africana, em conformidade com a 
Estratégia Conjunta África-UE e ter por 
base o futuro acordo ACP-UE pós 2020, 
nomeadamente através de uma abordagem 
continental de África.

(20) O presente regulamento deverá 
apoiar a execução de um acordo de 
associação modernizado com os países do 
Grupo de Estados de África, das Caraíbas e 
do Pacífico (ACP) e permitir que a UE e os 
seus parceiros ACP desenvolvam alianças 
ainda mais fortes em relação aos principais 
desafios globais comuns. Deverá, em 
especial, apoiar a prossecução da 
cooperação estabelecida entre a União e a 
União Africana, em conformidade com a 
Estratégia Conjunta África-UE e ter por
base o futuro acordo ACP-UE pós 2020, 
nomeadamente através de uma parceria de 
iguais e com benefícios mútuos entre a 
UE e África.

Or. en

Alteração 484
Maria Heubuch, Judith Sargentini, Michel Reimon
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Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) O presente regulamento deverá 
apoiar a execução de um acordo de 
associação modernizado com os países do 
Grupo de Estados de África, das Caraíbas e 
do Pacífico (ACP) e permitir que a UE e os 
seus parceiros ACP desenvolvam alianças 
ainda mais fortes em relação aos principais 
desafios globais. Deverá, em especial, 
apoiar a prossecução da cooperação 
estabelecida entre a União e a União 
Africana, em conformidade com a 
Estratégia Conjunta África-UE e ter por 
base o futuro acordo ACP-UE pós-2020, 
nomeadamente através de uma abordagem 
continental de África.

(20) O presente regulamento deverá 
apoiar a execução de um acordo de 
associação modernizado com os países do 
Grupo de Estados de África, das Caraíbas e 
do Pacífico (ACP) e permitir que a UE e os 
seus parceiros desenvolvam alianças ainda 
mais fortes em relação aos principais 
desafios globais. Deverá, em especial, 
apoiar a prossecução da cooperação 
estabelecida entre a União e a União 
Africana, em conformidade com a 
Estratégia Conjunta África-UE e ter por 
base o futuro acordo ACP-UE pós-2020, 
nomeadamente através de uma abordagem 
continental de África.

Or. en

Alteração 485
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta de regulamento
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) O presente regulamento deve 
promover a aplicação integral e efetiva da 
Plataforma de Ação de Pequim, do 
Programa de Ação da Conferência 
Internacional sobre a População e o 
Desenvolvimento (CIPD) e dos resultados 
das respetivas conferências de revisão e 
está empenhado na saúde e direitos 
sexuais e reprodutivos (SDSR). Irá 
promover, proteger e observar o direito de 
todas as pessoas a terem pleno controlo da 
sua sexualidade e saúde sexual e 
reprodutiva, e a decidirem livre e 
responsavelmente sobre essas matérias, 
sem discriminação, coação e violência. O 
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presente regulamento prestará especial 
atenção à necessidade do acesso universal 
à informação e educação relativas à 
saúde sexual e reprodutiva abrangentes e 
a preços comportáveis, incluindo uma 
educação sexual abrangente, bem como a 
serviços de saúde.

Or. en

Alteração 486
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta de regulamento
Considerando 20-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-B) O presente regulamento deve 
também contribuir para os aspetos 
comerciais das relações externas da 
União, tais como a implementação dos 
Princípios Orientadores da ONU sobre 
Empresas e Direitos Humanos e das 
Linhas Diretrizes da OCDE para as 
Empresas Multinacionais e a cooperação 
com países terceiros no que respeita ao 
dever de diligência nas cadeias de 
aprovisionamento, por exemplo, através 
do Regulamento (UE) 2017/821 que 
estabelece as obrigações referentes ao 
dever de diligência na cadeia de 
aprovisionamento que incumbe aos 
importadores da União de estanho, de 
tântalo e de tungsténio, dos seus minérios, 
e de ouro, provenientes de zonas de 
conflito e de alto risco, o sistema de 
certificação do Processo de Kimberley 
para os diamantes em bruto, o Pacto de 
Sustentabilidade, a aplicação dos 
compromissos ao abrigo do Regulamento 
(UE) n.º 978/2012 do Parlamento 
Europeu e do Conselho1-A (Regulamento 
SPG), a cooperação no âmbito da 
Aplicação da Legislação, Governação e 
Comércio no Setor Florestal (FLEGT) e 
as iniciativas de ajuda ao comércio, a fim 
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de assegurar a coerência e o apoio mútuo 
entre a política comercial da UE e os 
objetivos e ações em matéria de 
desenvolvimento;

_________________

1-A Regulamento (UE) n.º 978/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 
de outubro de 2012, relativo à aplicação 
de um sistema de preferências pautais 
generalizadas e que revoga o 
Regulamento (CE) n.º 732/2008 do 
Conselho (JO L 303 de 31.10.2012, p. 1).

Or. en

Alteração 487
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A União deverá procurar utilizar os 
recursos disponíveis da forma mais 
eficiente possível a fim de otimizar o 
impacto da sua ação externa. Para tal, há 
que assegurar a coerência e a 
complementaridade entre os instrumentos 
da União de financiamento da ação 
externa, designadamente o Instrumento de 
Pré-Adesão III63, o Instrumento de Ajuda 
Humanitária64, a Decisão relativa aos 
Países e Territórios Ultramarinos65, o 
Instrumento Europeu para a Segurança 
Nuclear que complementa o Instrumento 
de Vizinhança, Desenvolvimento e 
Cooperação Internacional com base no 
Tratado Euratom66, a Política Externa e de 
Segurança Comum e a Facilidade Europeia 
de Apoio à Paz67 recentemente proposta, 
que é financiada à margem do orçamento 
da União, bem como a criação de sinergias 
com outras políticas e programas da União. 
Convém igualmente assegurar a coerência 
e a complementaridade com a assistência 

(21) A União deverá procurar utilizar os 
recursos disponíveis da forma mais 
eficiente possível a fim de otimizar o 
impacto da sua ação externa. Para tal, há 
que assegurar a coerência e a 
complementaridade entre os instrumentos 
da União de financiamento da ação 
externa, designadamente o Instrumento de 
Pré-Adesão III63, o Instrumento de Ajuda 
Humanitária64, a Decisão relativa aos 
Países e Territórios Ultramarinos65, o 
Instrumento Europeu para a Segurança 
Nuclear que complementa o Instrumento 
de Vizinhança, Desenvolvimento e 
Cooperação Internacional com base no 
Tratado Euratom66, a Política Externa e de 
Segurança Comum e a Facilidade Europeia 
de Apoio à Paz67 recentemente proposta, 
que é financiada à margem do orçamento 
da União, bem como a criação de sinergias 
com outras políticas e programas da União. 
Convém igualmente assegurar a coerência 
e a complementaridade com a assistência 
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macrofinanceira, quando pertinente. A fim 
de maximizar o impacto de intervenções 
combinadas para alcançar um objetivo 
comum, o presente regulamento deverá 
permitir a combinação de financiamentos 
com outros programas da União, desde que 
as contribuições não cubram os mesmos 
custos.

macrofinanceira, quando pertinente. A fim 
de maximizar o impacto de intervenções 
combinadas para alcançar um objetivo 
comum, o presente regulamento deverá 
prever condicionalidades estritas para a 
suspensão da ajuda e permitir a 
combinação de financiamentos com outros 
programas da União, desde que as 
contribuições não cubram os mesmos 
custos.

_________________ _________________

63 COM (2018) 465 final - Proposta de 
Regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo ao Instrumento de 
Assistência de Pré-Adesão (IPA III).

63 COM (2018) 465 final - Proposta de 
Regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo ao Instrumento de 
Assistência de Pré-Adesão (IPA III).

64 Regulamento (CE) n.º 1257/96 do 
Conselho, de 20 de junho de 1996, relativo 
à ajuda humanitária (JO L 163 de 2.7.1996, 
p. 1).

64 Regulamento (CE) n.º 1257/96 do 
Conselho, de 20 de junho de 1996, relativo 
à ajuda humanitária (JO L 163 de 2.7.1996, 
p. 1).

65 COM(2018) 461 final - Proposta de 
Decisão do Conselho relativa à associação 
dos países e territórios ultramarinos à 
União Europeia, incluindo as relações entre 
a União Europeia, por um lado, e a 
Gronelândia e o Reino da Dinamarca, por 
outro («Decisão de Associação 
Ultramarina»).

65 COM(2018) 461 final - Proposta de 
Decisão do Conselho relativa à associação 
dos países e territórios ultramarinos à 
União Europeia, incluindo as relações entre 
a União Europeia, por um lado, e a 
Gronelândia e o Reino da Dinamarca, por 
outro («Decisão de Associação 
Ultramarina»).

66 COM(2018) 462 final - Proposta de 
regulamento do Conselho que institui um 
Instrumento para a Cooperação no domínio 
da Segurança Nuclear que complementa o 
Instrumento de Vizinhança, 
Desenvolvimento e Cooperação 
Internacional com base no Tratado 
Euratom.

66 COM(2018) 462 final - Proposta de 
regulamento do Conselho que institui um 
Instrumento para a Cooperação no domínio 
da Segurança Nuclear que complementa o 
Instrumento de Vizinhança, 
Desenvolvimento e Cooperação 
Internacional com base no Tratado 
Euratom.

67 C(2018) 3800 final - Proposta 
apresentada ao Conselho pela Alta 
Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança 
tendo em vista uma decisão do Conselho 
que estabelece a Facilidade Europeia de 
Apoio à Paz.

67 C(2018) 3800 final - Proposta 
apresentada ao Conselho pela Alta 
Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança 
tendo em vista uma decisão do Conselho 
que estabelece a Facilidade Europeia de 
Apoio à Paz.

Or. en
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Alteração 488
Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Rebecca Harms, Charles Tannock, Laima 
Liucija Andrikienė, Clare Moody

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A União deverá procurar utilizar os 
recursos disponíveis da forma mais 
eficiente possível a fim de otimizar o 
impacto da sua ação externa. Para tal, há 
que assegurar a coerência e a 
complementaridade entre os instrumentos 
da União de financiamento da ação 
externa, designadamente o Instrumento de 
Pré-Adesão III63, o Instrumento de Ajuda
Humanitária64, a Decisão relativa aos 
Países e Territórios Ultramarinos65, o 
Instrumento Europeu para a Segurança 
Nuclear que complementa o Instrumento 
de Vizinhança, Desenvolvimento e 
Cooperação Internacional com base no 
Tratado Euratom66, a Política Externa e de 
Segurança Comum e a Facilidade Europeia 
de Apoio à Paz67 recentemente proposta, 
que é financiada à margem do orçamento 
da União, bem como a criação de sinergias 
com outras políticas e programas da União. 
Convém igualmente assegurar a coerência 
e a complementaridade com a assistência 
macrofinanceira, quando pertinente. A fim 
de maximizar o impacto de intervenções 
combinadas para alcançar um objetivo 
comum, o presente regulamento deverá 
permitir a combinação de financiamentos 
com outros programas da União, desde que 
as contribuições não cubram os mesmos 
custos.

(21) A União deverá procurar utilizar os 
recursos disponíveis da forma mais 
eficiente possível a fim de otimizar o 
impacto da sua ação externa. Para tal, há 
que assegurar a coerência e a 
complementaridade entre os instrumentos 
da União de financiamento da ação 
externa, designadamente o Instrumento de 
Pré-Adesão III63, o Instrumento de Ajuda 
Humanitária64, a Decisão relativa aos 
Países e Territórios Ultramarinos65, o 
Instrumento Europeu para a Segurança 
Nuclear que complementa o Instrumento 
de Vizinhança, Desenvolvimento e 
Cooperação Internacional com base no 
Tratado Euratom66, a Política Externa e de 
Segurança Comum e a Facilidade Europeia 
de Apoio à Paz67 recentemente proposta, 
que é financiada à margem do orçamento 
da União, bem como a criação de sinergias 
com outras políticas e programas da União. 
Convém igualmente assegurar a coerência 
e a complementaridade com a assistência 
macrofinanceira, quando pertinente. A fim 
de maximizar o impacto de intervenções 
combinadas para alcançar um objetivo 
comum, o presente regulamento deverá 
prever condicionalidades estritas para a 
suspensão da ajuda e permitir a 
combinação de financiamentos com outros 
programas da União, desde que as 
contribuições não cubram os mesmos 
custos.

_________________ _________________

63 COM (2018) 465 final - Proposta de 
Regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo ao Instrumento de 
Assistência de Pré-Adesão (IPA III).

63 COM (2018) 465 final - Proposta de 
Regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo ao Instrumento de 
Assistência de Pré-Adesão (IPA III).

64 Regulamento (CE) n.º 1257/96 do 64 Regulamento (CE) n.º 1257/96 do 
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Conselho, de 20 de junho de 1996, relativo 
à ajuda humanitária (JO L 163 de 2.7.1996, 
p. 1).

Conselho, de 20 de junho de 1996, relativo 
à ajuda humanitária (JO L 163 de 2.7.1996, 
p. 1).

65 COM(2018) 461 final - Proposta de 
Decisão do Conselho relativa à associação 
dos países e territórios ultramarinos à 
União Europeia, incluindo as relações entre 
a União Europeia, por um lado, e a 
Gronelândia e o Reino da Dinamarca, por 
outro («Decisão de Associação 
Ultramarina»).

65 COM(2018) 461 final - Proposta de 
Decisão do Conselho relativa à associação 
dos países e territórios ultramarinos à 
União Europeia, incluindo as relações entre 
a União Europeia, por um lado, e a 
Gronelândia e o Reino da Dinamarca, por 
outro («Decisão de Associação 
Ultramarina»).

66 COM(2018) 462 final - Proposta de 
regulamento do Conselho que institui um 
Instrumento para a Cooperação no domínio 
da Segurança Nuclear que complementa o 
Instrumento de Vizinhança, 
Desenvolvimento e Cooperação 
Internacional com base no Tratado 
Euratom.

66 COM(2018) 462 final - Proposta de 
regulamento do Conselho que institui um 
Instrumento para a Cooperação no domínio 
da Segurança Nuclear que complementa o 
Instrumento de Vizinhança, 
Desenvolvimento e Cooperação 
Internacional com base no Tratado 
Euratom.

67 C(2018) 3800 final - Proposta 
apresentada ao Conselho pela Alta 
Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança 
tendo em vista uma decisão do Conselho 
que estabelece a Facilidade Europeia de 
Apoio à Paz.

67 C(2018) 3800 final - Proposta 
apresentada ao Conselho pela Alta 
Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança 
tendo em vista uma decisão do Conselho 
que estabelece a Facilidade Europeia de 
Apoio à Paz.

Or. en

Alteração 489
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A União deverá procurar utilizar os 
recursos disponíveis da forma mais
eficiente possível a fim de otimizar o 
impacto da sua ação externa. Para tal, há 
que assegurar a coerência e a 
complementaridade entre os instrumentos 
da União de financiamento da ação 
externa, designadamente o Instrumento de 
Pré-Adesão III63, o Instrumento de Ajuda 

(21) A União deverá procurar utilizar os 
recursos disponíveis da forma mais 
eficiente possível a fim de otimizar o 
impacto da sua ação externa. Para tal, há 
que assegurar a coerência e a 
complementaridade entre os instrumentos 
da União de financiamento da ação 
externa, designadamente o Instrumento de 
Pré-Adesão III63, o Instrumento de Ajuda 
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Humanitária64, a Decisão relativa aos 
Países e Territórios Ultramarinos65, o 
Instrumento Europeu para a Segurança 
Nuclear que complementa o Instrumento 
de Vizinhança, Desenvolvimento e 
Cooperação Internacional com base no 
Tratado Euratom66, a Política Externa e de 
Segurança Comum e a Facilidade Europeia 
de Apoio à Paz67 recentemente proposta, 
que é financiada à margem do orçamento 
da União, bem como a criação de sinergias 
com outras políticas e programas da União. 
Convém igualmente assegurar a coerência 
e a complementaridade com a assistência 
macrofinanceira, quando pertinente. A fim 
de maximizar o impacto de intervenções 
combinadas para alcançar um objetivo 
comum, o presente regulamento deverá 
permitir a combinação de financiamentos 
com outros programas da União, desde que 
as contribuições não cubram os mesmos 
custos.

Humanitária64, a Decisão relativa aos 
Países e Territórios Ultramarinos65, o 
Instrumento Europeu para a Segurança 
Nuclear que complementa o Instrumento 
de Vizinhança, Desenvolvimento e 
Cooperação Internacional com base no 
Tratado Euratom66, a Política Externa e de 
Segurança Comum e a Facilidade Europeia 
de Apoio à Paz67 recentemente proposta, 
que é financiada à margem do orçamento 
da União e a criação de sinergias com 
outras políticas e programas da União, bem 
como dos Estados-Membros da UE. 
Convém igualmente assegurar a coerência 
e a complementaridade com a assistência 
macrofinanceira, quando pertinente. A fim 
de maximizar o impacto de intervenções 
combinadas para alcançar um objetivo 
comum, o presente regulamento deverá 
permitir a combinação de financiamentos 
com outros programas da União, desde que 
as contribuições não cubram os mesmos 
custos.

_________________ _________________

63 COM (2018) 465 final - Proposta de 
Regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo ao Instrumento de 
Assistência de Pré-Adesão (IPA III).

63 COM (2018) 465 final - Proposta de 
Regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo ao Instrumento de 
Assistência de Pré-Adesão (IPA III).

64 Regulamento (CE) n.º 1257/96 do 
Conselho, de 20 de junho de 1996, relativo 
à ajuda humanitária (JO L 163 de 2.7.1996, 
p. 1).

64 Regulamento (CE) n.º 1257/96 do 
Conselho, de 20 de junho de 1996, relativo 
à ajuda humanitária (JO L 163 de 2.7.1996, 
p. 1).

65 COM(2018) 461 final - Proposta de 
Decisão do Conselho relativa à associação 
dos países e territórios ultramarinos à 
União Europeia, incluindo as relações entre 
a União Europeia, por um lado, e a 
Gronelândia e o Reino da Dinamarca, por 
outro («Decisão de Associação 
Ultramarina»).

65 COM(2018) 461 final - Proposta de 
Decisão do Conselho relativa à associação 
dos países e territórios ultramarinos à 
União Europeia, incluindo as relações entre 
a União Europeia, por um lado, e a 
Gronelândia e o Reino da Dinamarca, por 
outro («Decisão de Associação 
Ultramarina»).

66 COM(2018) 462 final - Proposta de 
regulamento do Conselho que institui um 
Instrumento para a Cooperação no domínio 
da Segurança Nuclear que complementa o 
Instrumento de Vizinhança, 
Desenvolvimento e Cooperação 
Internacional com base no Tratado 

66 COM(2018) 462 final - Proposta de 
regulamento do Conselho que institui um 
Instrumento para a Cooperação no domínio 
da Segurança Nuclear que complementa o 
Instrumento de Vizinhança, 
Desenvolvimento e Cooperação 
Internacional com base no Tratado 
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Euratom. Euratom.

67 C(2018) 3800 final - Proposta 
apresentada ao Conselho pela Alta 
Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança 
tendo em vista uma decisão do Conselho 
que estabelece a Facilidade Europeia de 
Apoio à Paz.

67 C(2018) 3800 final - Proposta 
apresentada ao Conselho pela Alta 
Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança 
tendo em vista uma decisão do Conselho 
que estabelece a Facilidade Europeia de 
Apoio à Paz.

Or. en

Alteração 490
Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Rebecca Harms, Charles Tannock, Laima 
Liucija Andrikienė, Clare Moody

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) O presente regulamento deve 
reiterar a segurança nuclear enquanto 
parte integrante da ação externa da UE e 
facilitar os objetivos de cooperação 
especificados no Regulamento IESN. Por 
conseguinte, se um país parceiro persistir 
na não observação das normas básicas de 
segurança nuclear, tais como as 
disposições das convenções internacionais 
pertinentes dentro do quadro da AIEA, da 
Convenção de Espoo e da Convenção de 
Aarhus e as suas alterações subsequentes, 
do Tratado de Não Proliferação das 
Armas Nucleares e os respetivos 
protocolos complementares, dos 
compromissos para a realização de testes 
de esforço e de medidas relacionadas, e 
dos objetivos de cooperação especificados 
no Regulamento IESN, deverá ser 
reconsiderada a assistência prestada ao 
país em causa ao abrigo do presente 
regulamento, podendo a mesma ser total 
ou parcialmente suspensa.

Or. en
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Alteração 491
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) O presente regulamento deve 
reiterar a segurança nuclear enquanto 
parte integrante da ação externa da UE e 
facilitar os objetivos de cooperação 
especificados no Regulamento IESN. Por 
conseguinte, se um país parceiro persistir 
na não observação das normas básicas de 
segurança nuclear, tais como as 
disposições das convenções internacionais 
pertinentes dentro do quadro da AIEA, da 
Convenção de Espoo e da Convenção de 
Aarhus e as suas alterações subsequentes, 
do Tratado de Não Proliferação das 
Armas Nucleares e os respetivos 
protocolos complementares, dos 
compromissos para a realização de testes 
de esforço e de medidas relacionadas, e 
dos objetivos de cooperação especificados 
no Regulamento IESN, deverá ser 
reconsiderada a assistência prestada ao 
país em causa ao abrigo do presente 
regulamento, podendo a mesma ser total 
ou parcialmente suspensa.

Or. en

Alteração 492
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Proposta de regulamento
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) O financiamento ao abrigo do 
presente regulamento também deverá ser 
utilizado para financiar ações 
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relacionadas com a dimensão 
internacional do programa Europa 
Criativa, que deverão ser executadas em 
conformidade com o Regulamento 
Europa Criativa.

Or. en

Alteração 493
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) As ações financiadas ao abrigo do 
presente regulamento deverão ter 
essencialmente por base os programas 
geográficos, a fim de maximizar o impacto 
da assistência da União e aproximar mais a 
ação da União dos países parceiros e das 
populações. Esta abordagem geral deve
ser complementada por programas 
temáticos e por ações de resposta rápida, se 
for caso disso.

(23) As ações financiadas ao abrigo do 
presente regulamento poderão ser 
divididas em programas geográficos e 
temáticos, a fim de maximizar o impacto 
da assistência da União e aproximar mais a 
ação da União dos países parceiros e das 
populações, apoiando, em simultâneo, as 
prioridades temáticas, tais como direitos 
humanos, sociedade civil e 
sustentabilidade. Os objetivos ao abrigo 
dos programas geográficos e temáticos 
devem ser entre si consistentes e coerentes 
e ser complementados por ações de 
resposta rápida, se for caso disso.

Or. en

Alteração 494
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) As ações financiadas ao abrigo do 
presente regulamento deverão ter 
essencialmente por base os programas 
geográficos, a fim de maximizar o impacto 

(23) A abordagem às ações financiadas 
ao abrigo do presente regulamento deve ser 
feita através de programas geográficos e 
de programas temáticos, bem como de
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da assistência da União e aproximar mais 
a ação da União dos países parceiros e 
das populações. Esta abordagem geral 
deve ser complementada por programas 
temáticos e por ações de resposta rápida, se 
for caso disso.

ações de resposta rápida, se for caso disso. 
A programação conjunta com a 
combinação de todos os elementos deve 
assegurar a complementaridade, 
eficiência e eficácia do apoio da UE aos 
países parceiros.

Or. en

Alteração 495
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Em conformidade com o Consenso, 
é necessário que a União e os Estados 
Membros reforcem a programação 
conjunta, a fim de aumentar o seu impacto 
coletivo através da junção de recursos e 
capacidades. A programação conjunta 
deverá basear-se no empenhamento e na 
apropriação por parte dos países parceiros. 
A UE e os seus Estados Membros deverão 
procurar apoiar os países parceiros através 
de uma execução conjunta, sempre que 
adequado.

(24) Em conformidade com o Consenso, 
é necessário que a União e os Estados 
Membros reforcem a programação 
conjunta, a fim de aumentar o seu impacto 
coletivo através da junção de recursos e 
capacidades. A programação conjunta 
deverá basear-se nas prioridades políticas,
no empenhamento e na apropriação por 
parte dos países parceiros. A UE e os seus 
Estados Membros deverão procurar apoiar 
os países parceiros através de uma 
execução conjunta, sempre que adequado.

Or. en

Alteração 496
Bogusław Sonik, Maurice Ponga

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Em conformidade com o Consenso, 
é necessário que a União e os Estados 
Membros reforcem a programação 
conjunta, a fim de aumentar o seu impacto 
coletivo através da junção de recursos e 

(24) Em conformidade com o Consenso, 
é necessário que a União e os Estados 
Membros reforcem a programação 
conjunta, a fim de aumentar o seu impacto 
coletivo através da junção de recursos e 
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capacidades. A programação conjunta 
deverá basear-se no empenhamento e na 
apropriação por parte dos países parceiros. 
A UE e os seus Estados-Membros deverão 
procurar apoiar os países parceiros através 
de uma execução conjunta, sempre que 
adequado.

capacidades. A programação conjunta 
deverá basear-se no empenhamento e na 
apropriação por parte dos países parceiros. 
A UE e os seus Estados-Membros deverão 
procurar apoiar os países parceiros através 
de uma ação conjunta, sempre que 
adequado.

Or. en

Alteração 497
Louis Michel

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Embora a democracia e os direitos 
humanos, incluindo a igualdade de género 
e o empoderamento das mulheres, devam 
ser tomados em consideração ao longo de 
toda a aplicação do presente regulamento, a 
assistência da União ao abrigo dos 
programas temáticos em matéria de direitos 
humanos e democracia e de organizações 
da sociedade civil deverá ter um papel 
suplementar e complementar específico em 
virtude da sua natureza global e da 
independência da sua ação em relação ao 
consentimento dos governos e autoridades 
públicas dos países terceiros em causa.

(25) Embora a democracia e os direitos 
humanos, incluindo a igualdade de género,
o empoderamento das mulheres, a inclusão 
das pessoas com deficiência e a proteção 
das minorias devam ser tomados em 
consideração ao longo de toda a aplicação 
do presente regulamento, a assistência da 
União ao abrigo dos programas temáticos 
em matéria de direitos humanos e 
democracia e de organizações da sociedade 
civil deverá ter um papel suplementar e 
complementar específico em virtude da sua 
natureza global e da independência da sua 
ação em relação ao consentimento dos 
governos e autoridades públicas dos países 
terceiros em causa.

Or. fr

Alteração 498
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração
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(25) Embora a democracia e os direitos 
humanos, incluindo a igualdade de género 
e o empoderamento das mulheres, devam
ser tomados em consideração ao longo de 
toda a aplicação do presente regulamento, 
a assistência da União ao abrigo dos 
programas temáticos em matéria de 
direitos humanos e democracia e de 
organizações da sociedade civil deverá ter 
um papel suplementar e complementar 
específico em virtude da sua natureza 
global e da independência da sua ação em 
relação ao consentimento dos governos e 
autoridades públicas dos países terceiros 
em causa.

(25) A promoção e proteção da
democracia e os direitos humanos, 
incluindo a igualdade de género, o 
empoderamento das mulheres e os direitos 
das minorias, incluindo as pessoas 
LGBTI, devem ser tomados em 
consideração ao longo de toda a aplicação 
do presente regulamento, enquanto um fim 
em si mesmo e conforme integrado em 
todos os programas geográficos ao abrigo 
do presente regulamento.

Or. en

Alteração 499
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Embora a democracia e os direitos 
humanos, incluindo a igualdade de género 
e o empoderamento das mulheres, devam 
ser tomados em consideração ao longo de 
toda a aplicação do presente regulamento, a 
assistência da União ao abrigo dos 
programas temáticos em matéria de direitos 
humanos e democracia e de organizações 
da sociedade civil deverá ter um papel 
suplementar e complementar específico em 
virtude da sua natureza global e da 
independência da sua ação em relação ao 
consentimento dos governos e autoridades 
públicas dos países terceiros em causa.

(25) Embora a democracia e os direitos 
humanos, incluindo a igualdade de género 
e o empoderamento das mulheres e das 
raparigas, devam ser tomados em 
consideração ao longo de toda a aplicação 
do presente regulamento, a assistência da 
União ao abrigo dos programas temáticos 
em matéria de direitos humanos e 
democracia e de organizações da sociedade 
civil deverá ter um papel suplementar e 
complementar específico em virtude da sua 
natureza global e da independência da sua 
ação em relação ao consentimento dos 
governos e autoridades públicas dos países 
terceiros em causa.

Or. en

Alteração 500
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Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) A universalidade dos direitos 
humanos exige um quadro de 
programação que permita modalidades de 
financiamento ao abrigo das quais os 
defensores dos direitos humanos, 
jornalistas, intervenientes da sociedade 
civil e organizações possam ser 
financiados por via direta e 
independentemente dos governos, 
autoridades ou organismos de países 
terceiros. Deverá ser dada uma atenção 
especial à redução do espaço reservado à 
sociedade civil, às situações de ameaça 
aos direitos humanos e às liberdades 
fundamentais e aos grupos e indivíduos 
que trabalham sob pressão para promover 
os direitos humanos, a democracia, o 
Estado de direito, a responsabilização, a 
igualdade, a liberdade de expressão e a 
liberdade de imprensa.

Or. en

Alteração 501
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) As organizações da sociedade civil 
deverão abarcar um vasto leque de 
intervenientes com diferentes funções e 
mandatos, que inclui todas as estruturas 
não estatais, sem fins lucrativos, não 
partidárias e não violentas através das 
quais as pessoas se organizam para 
perseguir objetivos e ideais partilhados, de 
natureza política, cultural, social ou 

Suprimido
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económica. Funcionando à escala local, 
nacional, regional ou internacional, 
incluem organizações urbanas e rurais, 
formais e informais.

Or. en

Alteração 502
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) As organizações da sociedade civil 
deverão abarcar um vasto leque de 
intervenientes com diferentes funções e 
mandatos, que inclui todas as estruturas 
não estatais, sem fins lucrativos, não 
partidárias e não violentas através das 
quais as pessoas se organizam para 
perseguir objetivos e ideais partilhados, de 
natureza política, cultural, social ou 
económica. Funcionando à escala local, 
nacional, regional ou internacional, 
incluem organizações urbanas e rurais, 
formais e informais.

(26) As organizações da sociedade civil 
deverão abarcar um vasto leque de 
intervenientes com diferentes funções e 
mandatos, que inclui todas as estruturas 
não estatais, sem fins lucrativos, não 
partidárias e não violentas através das 
quais as pessoas se organizam para 
perseguir objetivos e ideais partilhados, de 
natureza política, cultural, social ou 
económica. Funcionando à escala local, 
nacional, regional ou internacional, 
incluem organizações urbanas e rurais, 
formais e informais. Em consonância com 
o Consenso sobre o Desenvolvimento, o 
presente regulamento aprofundará as 
parcerias com as OSC para apoiar o 
desenvolvimento sustentável, promovendo 
um espaço de funcionamento e 
proporcionando ambientes em que as 
OSC possam desempenhar os seus 
múltiplos papéis de promotores da 
democracia, do Estado de direito, da 
justiça social e dos direitos humanos, de 
defensores dos titulares de direitos, de 
ação climática e proteção ambiental, de 
defensores independentes que 
monitorizam e responsabilizam as 
autoridades, de responsáveis pela 
execução e agentes de mudança, 
nomeadamente através da educação e da 
sensibilização para o desenvolvimento. O 
presente regulamento promoverá o espaço 
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que cabe à sociedade civil, dará mais 
apoio às OSC e reforçará a capacidade 
das mesmas, de modo a aumentar a sua 
influência no processo de 
desenvolvimento e contribuir para 
alcançar os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável. O regulamento deverá 
oferecer igualmente às organizações da 
sociedade civil de tamanho muito 
reduzido a possibilidade de receberem 
subsídios de modo célere e não 
burocrático, em particular no contexto de 
situações de fragilidade, de crise e de 
tensões intercomunitárias.

Or. en

Alteração 503
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) As organizações da sociedade civil 
deverão abarcar um vasto leque de 
intervenientes com diferentes funções e 
mandatos, que inclui todas as estruturas 
não estatais, sem fins lucrativos, não 
partidárias e não violentas através das 
quais as pessoas se organizam para 
perseguir objetivos e ideais partilhados, de 
natureza política, cultural, social ou 
económica. Funcionando à escala local, 
nacional, regional ou internacional, 
incluem organizações urbanas e rurais, 
formais e informais.

(26) As organizações da sociedade civil 
deverão abarcar um vasto leque de 
intervenientes com diferentes funções e 
mandatos, que inclui todas as estruturas 
não estatais, sem fins lucrativos, não 
partidárias e não violentas através das 
quais as pessoas se organizam para 
perseguir objetivos e ideais partilhados, de 
natureza política, cultural, social ou 
económica. Funcionando à escala local, 
nacional, regional ou internacional, 
incluem organizações urbanas e rurais, 
formais e informais. Em consonância com 
o Consenso sobre o Desenvolvimento, o 
presente regulamento deve aprofundar as 
parcerias com as organizações da 
sociedade civil para apoiar o 
desenvolvimento sustentável, promovendo 
um espaço de funcionamento e 
proporcionando ambientes em que as 
organizações da sociedade civil possam 
desempenhar os seus múltiplos papéis de 
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promotores da democracia, do Estado de 
direito, da justiça social e dos direitos 
humanos, de defensores dos titulares de 
direitos, de defensores independentes que 
monitorizam e responsabilizam as 
autoridades, de responsáveis pela 
execução e agentes de mudança, 
nomeadamente através da educação e da 
sensibilização para o desenvolvimento. O 
presente regulamento deve promover o 
espaço que cabe à sociedade civil, dar 
mais apoio às organizações da sociedade 
civil e reforçar a capacidade das mesmas, 
de modo a aumentar a sua influência no 
processo de desenvolvimento e 
impulsionar o progresso político, social, 
ambiental e económico.

Or. en

Alteração 504
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) As organizações da sociedade civil 
deverão abarcar um vasto leque de 
intervenientes com diferentes funções e 
mandatos, que inclui todas as estruturas 
não estatais, sem fins lucrativos, não 
partidárias e não violentas através das 
quais as pessoas se organizam para 
perseguir objetivos e ideais partilhados, de 
natureza política, cultural, social ou 
económica. Funcionando à escala local, 
nacional, regional ou internacional, 
incluem organizações urbanas e rurais, 
formais e informais.

(26) As organizações da sociedade civil 
deverão abarcar um vasto leque de 
intervenientes com diferentes funções e 
mandatos, que inclui todas as estruturas 
não estatais, sem fins lucrativos, não 
partidárias e não violentas através das 
quais as pessoas se organizam para 
perseguir objetivos e ideais partilhados, de 
natureza política, cultural, social ou 
económica. Funcionando à escala local, 
nacional, regional ou internacional, 
incluem organizações urbanas e rurais, 
formais e informais. Importa assegurar 
que as organizações da sociedade civil 
parceiras sejam irrepreensíveis do ponto 
de vista da sua probidade e do seu respeito 
dos direitos humanos.

Or. fr
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Alteração 505
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Sabine Lösing, Ricardo Serrão Santos, 
Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) As organizações da sociedade civil 
deverão abarcar um vasto leque de 
intervenientes com diferentes funções e 
mandatos, que inclui todas as estruturas 
não estatais, sem fins lucrativos, não 
partidárias e não violentas através das 
quais as pessoas se organizam para 
perseguir objetivos e ideais partilhados, de 
natureza política, cultural, social ou 
económica. Funcionando à escala local, 
nacional, regional ou internacional, 
incluem organizações urbanas e rurais, 
formais e informais.

(26) As organizações da sociedade civil 
deverão abarcar um vasto leque de 
intervenientes com diferentes funções e 
mandatos, que inclui todas as estruturas 
não estatais, sem fins lucrativos, não 
partidárias e não violentas através das 
quais as pessoas se organizam para
perseguir objetivos e ideais partilhados, de 
natureza política, cultural, social, 
ambiental ou económica. Funcionando à 
escala local, nacional, regional ou 
internacional, incluem organizações 
urbanas e rurais, formais e informais.

Or. en

Alteração 506
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Patrizia Toia, Cécile 
Kashetu Kyenge, Elly Schlein

Proposta de regulamento
Considerando 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) A União e os Estados-Membros 
deverão promover a participação das 
organizações da sociedade civil (OSC) e 
das autoridades locais (AL) no que 
respeita a contribuir para a consecução 
dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas, 
nomeadamente nos setores da 
democracia, do Estado de direito, das 
liberdades fundamentais e dos direitos 
humanos, da ação climática e da proteção 
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do ambiente, da justiça social e na 
qualidade de prestadores de serviços 
sociais básicos às populações mais 
carenciadas. Deverão reconhecer os 
papéis múltiplos que desempenham as 
OSC e as AL, estas enquanto promotoras 
de uma abordagem territorial ao 
desenvolvimento, incluindo os processos 
de descentralização, a participação, a 
supervisão e a prestação de contas. A 
União e os Estados-Membros deverão 
promover o espaço da sociedade civil e 
continuar a fortalecer o seu apoio ao 
reforço das capacidades das OSC e das 
AL, a fim de reforçar a sua influência no 
processo de desenvolvimento sustentável e 
promover o diálogo político, social e 
económico, nomeadamente através de 
programas em favor das estruturas da 
sociedade civil.

Or. en

Alteração 507
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Considerando 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) A União Europeia apoia 
organizações da sociedade civil e promove 
uma maior participação estratégica destas 
em todos os instrumentos e programas 
externos, incluindo os programas 
geográficos e as ações de resposta rápida 
inscritos no presente regulamento, em 
consonância com as Conclusões do 
Conselho de 19 de junho de 2017 sobre 
«As raízes da democracia e do 
desenvolvimento sustentável: o 
compromisso da Europa com a sociedade 
civil no domínio das relações externas».

Or. it
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Justificação

A sociedade civil deveria estar mais envolvida na ação externa da União e, por conseguinte, 
também na realização dos objetivos do presente regulamento.

Alteração 508
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta de regulamento
Considerando 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) A União reconhece o papel 
fundamental desempenhado pelas 
autoridades locais na execução da 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável e deve aumentar o apoio 
concedido ao reforço das capacidades das 
autoridades locais.

Or. en

Alteração 509
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta de regulamento
Considerando 26-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-B) Em 8 de Dezembro de 2008, o 
Conselho aprovou uma abordagem global 
da União para a aplicação das resoluções 
1325 (2000) e 1820 (2008) do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas sobre as 
mulheres, a paz e a segurança, 
reconhecendo os estreitos laços que 
existem entre as questões da paz, 
segurança e desenvolvimento e a 
igualdade entre os sexos. A União tem 
sistematicamente apelado à plena 
execução da agenda para as mulheres, a 
paz e a segurança, estabelecida nas 
resoluções relevantes do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas, em 
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especial para a necessidade de combater a 
violência contra as mulheres em situações 
de conflito e de promover a participação 
das mulheres na construção da paz.

Or. en

Alteração 510
Judith Sargentini, Michel Reimon
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 26-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-C) A Estratégia Global identificou a 
consolidação da paz, a prevenção de 
conflitos e a estabilidade como políticas 
fundamentais para a ação externa da 
União. Tendo em conta a tendência 
crescente da instabilidade e dos conflitos 
na vizinhança da União e mais além, 
essas políticas merecem ver o seu 
respetivo financiamento duplicado, 
comparativamente à perspetiva financeira 
de 2014-2020. É igualmente importante 
preservar e aumentar o âmbito das 
políticas da União neste contexto. Isto põe 
em prática as estratégias da União 
pertinentes, tais como a Abordagem 
Integrada da UE em matéria de Crises e 
Conflitos Externos, o Programa da União 
Europeia para a Prevenção de Conflitos 
Violentos, o Conceito de Reforço das 
Capacidades de Mediação e Diálogo da 
UE, o quadro estratégico à escala da UE 
para apoiar a reforma do setor da 
segurança (RSS), a estratégia da UE de 
luta contra as armas de fogo e as armas 
ligeiras e de pequeno calibre (ALPC) 
ilícitas e respetivas munições e o conceito 
da UE para o apoio ao Desarmamento, 
Desmobilização e Reintegração de 
combatentes (DDR).

Or. en
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Alteração 511
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge

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 
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.

(28) Refletindo a importância da luta 
contra as alterações climáticas, da proteção 
do ambiente e do combate à perda da 
natureza, em consonância com os 
compromissos assumidos pela União no 
que respeita à aplicação do Acordo de 
Paris, à Convenção sobre a Diversidade 
Biológica e aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, o presente regulamento contribuirá 
para integrar a ação climática e ambiental
nas políticas da União e alcançar o objetivo 
global de consagrar 50 % das despesas do 
orçamento da União ao apoio a objetivos 
em matéria de clima e do ambiente. As 
ações ao abrigo do presente regulamento 
deverão contribuir para que 50 % do seu 
enquadramento financeiro global seja 
consagrado a objetivos em matéria de 
clima e do ambiente e a ações de apoio 
com cobenefícios claros e identificáveis 
em todos os setores. 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. Toda a ação e despesa 
da União deve por princípio geral ser 
coerente com os objetivos do Acordo de 
Paris e não contribuir para a degradação 
ambiental. Deve ser concedida especial 
atenção ao apoio à adaptação às 
alterações climáticas nos países pobres e 
altamente vulneráveis. O financiamento 
da ação climática através do presente 
regulamento contribuirá para honrar o 
compromisso assumido pelos países 
desenvolvidos no sentido de, a partir de 
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2020, mobilizar 100 mil milhões de USD 
anuais para satisfazer as necessidades dos 
países em desenvolvimento.

Or. en

Alteração 512
Judith Sargentini, Michel Reimon

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 
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.

(28) Refletindo a importância da luta 
contra as alterações climáticas, da proteção 
do ambiente e do combate às perdas de 
biodiversidade, em consonância com os 
compromissos assumidos pela União no 
que respeita à aplicação do Acordo de 
Paris, à Convenção sobre a Diversidade 
Biológica e aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, o presente regulamento contribuirá 
para integrar a ação climática e ambiental
nas políticas da União e alcançar o objetivo 
global de consagrar 50 % das despesas do 
orçamento da União ao apoio a objetivos 
em matéria de clima e do ambiente. As 
ações ao abrigo do presente regulamento 
deverão contribuir para que 50 % do seu 
enquadramento financeiro global seja 
consagrado a objetivos em matéria de 
clima e do ambiente. Isto inclui uma meta 
de 10 % dedicada à biodiversidade. As 
ações pertinentes serão identificadas 
durante a execução do presente 
regulamento. 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. 
A ações e medidas que contribuam para 
alcançar as metas em matéria de clima e 
do ambiente devem ter em conta a relação 
entre o clima, a paz e a segurança, o 
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empoderamento das mulheres e a luta 
contra a pobreza. 

Or. en

Alteração 513
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Sabine Lösing, Ricardo Serrão Santos, 
Kathleen Van Brempt

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 
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.

(28) Refletindo a importância da luta 
contra as alterações climáticas e a perda de 
biodiversidade e da proteção do ambiente, 
em consonância com os compromissos 
assumidos pela União no que respeita à 
aplicação do Acordo de Paris, aos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas e à Convenção sobre a 
Diversidade Biológica, o presente 
regulamento contribuirá para integrar a 
ação climática e ambiental nas políticas da 
União e alcançar o objetivo global de 
consagrar 45 % 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 
50 % do seu enquadramento financeiro 
global seja consagrado a objetivos em 
matéria de clima e do ambiente. 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. Toda a 
ação e despesa da União deve por 
princípio geral ser coerente com os 
objetivos do Acordo de Paris, bem como 
com os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, e não contribuir para a 
degradação ambiental.

Or. en



AM\1172161PT.docx 97/175 PE632.090v01-00

PT

Alteração 514
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

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 
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.

(28) Refletindo a importância da luta 
contra as alterações climáticas, da proteção 
do ambiente e do combate à perda da 
natureza, em consonância com os 
compromissos assumidos pela União no 
que respeita à aplicação do Acordo de 
Paris, à Convenção sobre a Diversidade 
Biológica e aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, o presente regulamento contribuirá 
para integrar a ação climática e ambiental
nas políticas da União e alcançar o objetivo 
global de consagrar 35 % das despesas do 
orçamento da União ao apoio a objetivos 
em matéria de clima e do ambiente. As 
ações ao abrigo do presente regulamento 
deverão contribuir para que 35 % 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.

Or. en

Alteração 515
Louis Michel

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Refletindo a importância da luta (28) Refletindo a importância da luta 
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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 
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.

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 
nas políticas da União e alcançar o objetivo 
global de consagrar 40% 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 40 % do seu enquadramento 
financeiro global seja consagrado a 
objetivos em matéria de clima. As ações 
pertinentes serão identificadas durante a 
aplicação 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 deverá favorecer 
a adesão ao Acordo de Paris.

Or. fr

Alteração 516
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

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 
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 

(28) Refletindo a importância da luta 
contra as alterações climáticas, que se 
tornou uma verdadeira emergência 
mundial, 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 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 
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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 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.

Or. fr

Alteração 517
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

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 
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.

(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 
nas políticas da União e 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 50 % do seu 
enquadramento financeiro global seja 
consagrado a objetivos em matéria de 
clima e de ambiente. 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.

Or. fr
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Alteração 518
Thierry Cornillet

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 
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.

(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 
nas políticas da União e alcançar o objetivo 
global de consagrar 50 % 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 50 % 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.

Or. en

Alteração 519
Marietje Schaake

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 

(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 
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contribuirá para integrar a ação climática 
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.

contribuirá para integrar a ação climática 
nas políticas da União e alcançar o objetivo 
global de consagrar 30 % 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 30 % 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.

Or. en

Alteração 520
Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä

Proposta de regulamento
Considerando 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-A) Os serviços e tecnologias de 
informação e comunicação (TIC) são 
comprovadamente elementos facilitadores 
de um desenvolvimento sustentável e de 
crescimento inclusivo. Podem, assim, ser 
fundamentais na melhoria das vidas dos 
cidadãos, mesmo nos países mais pobres, 
em particular através do empoderamento 
de mulheres e raparigas, do aumento da 
governação democrática e da 
transparência e do fomento da 
produtividade e da criação de empregos. 
No entanto, a conectividade e 
acessibilidade dos preços permanecem um 
problema tanto entre como dentro das 
regiões, uma vez que existem grandes 
variações entre países de elevado e baixo 
rendimento e entre as cidades e as áreas 
rurais; o presente regulamento deve 
ajudar a UE a reforçar a integração da 
digitalização nas políticas de 
desenvolvimento da UE, conforme já 
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previsto no quadro da sua estratégia 
«Digital4Development», que carece de 
atualização para o período pós-2020.

Or. en

Alteração 521
Judith Sargentini, Maria Heubuch, Michel Reimon

Proposta de regulamento
Considerando 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-A) As necessidades de segurança 
alimentar e nutricional de uma população 
mundial em crescimento terão de ser 
satisfeitas por sistemas agrícolas e 
alimentares sustentáveis, incluindo a 
pesca sustentável, protegendo 
simultaneamente o ambiente. O presente 
regulamento deve promover a agricultura 
sustentável e a gestão sustentável de 
recursos naturais, como a água, os solos e 
as florestas. As ações ao abrigo do 
presente regulamento deverão contribuir 
para que 10 % do seu enquadramento 
financeiro global seja consagrado à 
segurança alimentar e nutricional, 
através do aumento do apoio às pequenas 
explorações agrícolas e práticas 
agroecológicas.

Or. en

Alteração 522
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Proposta de regulamento
Considerando 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-A) Considerando a importância de 
abordar a questão da educação e da 
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cultura, em conformidade com a Agenda 
2030 para o Desenvolvimento Sustentável 
e com a estratégia da UE para as relações 
culturais internacionais, o presente 
regulamento deverá contribuir para 
garantir uma educação inclusiva e 
equitativa de qualidade, promover 
oportunidades de aprendizagem ao longo 
da vida para todos e promover relações 
culturais internacionais, tendo em conta o 
papel da UE como protagonista a nível 
mundial.

Or. en

Alteração 523
Elly Schlein, Norbert Neuser

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 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 

(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 ordenada, 
segura e responsável, em consonância 
com a Agenda 2030, e abordar de forma 
efetiva a questão da migração irregular, em 
particular através do estabelecimento de 
vias seguras e legais. Essa cooperação 
deverá contribuir para garantir o acesso à 
proteção internacional, abordar as causas 
profundas das deslocações forçadas, o 
tráfico de seres humanos e a introdução 
clandestina de migrantes, agir em matéria 
de regresso seguro, digno e sustentável, 
readmissão e reintegração com base na 
responsabilidade mútua, no pleno respeito 
pelas obrigações humanitárias e em matéria 
de direitos humanos. O presente 
regulamento deverá contribuir para uma 
abordagem coordenada, holística e 
estruturada da migração, maximizando as 
sinergias e o impacto positivo da migração 
e da mobilidade no desenvolvimento.



PE632.090v01-00 104/175 AM\1172161PT.docx

PT

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 524
Judith Sargentini, Michel Reimon

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 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 

(29) A cooperação com os países 
parceiros no domínio da migração deve 
assentar no Pacto Global para Migrações 
Seguras, Ordeiras e Regulares e no Pacto 
Global sobre os Refugiados e permitir aos 
países em desenvolvimento colher os 
benefícios de uma migração bem gerida e 
regular, abordando de forma efetiva as 
causas profundas da migração e das 
deslocações forçadas e atenuar a pressão 
sobre os países em desenvolvimento que 
alojam o maior número de refugiados a 
nível mundial. A mesma deverá contribuir 
para garantir o acesso à proteção 
internacional, agir em prol da reintegração 
após o regresso quando for pertinente, de 
modo sensível aos conflitos, a fim de 
evitar os impactos negativos sobre as 
dinâmicas do conflito. A cooperação 
deverá contribuir para facilitar a 
migração segura e regular, o 
envolvimento com a diáspora, bem como 
intermediários financeiros e programas 
que aumentem o impacto de remessas no 
desenvolvimento. Essa cooperação deve 
assentar na responsabilidade mútua e no 
pleno respeito pelas obrigações 
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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.

humanitárias e em matéria de direitos 
humanos.

Or. en

Alteração 525
Marietje Schaake

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 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 

(29) A cooperação com os países 
parceiros no domínio da migração pode 
levar a fluxos migratórios regulares com
benefícios mútuos e, em simultâneo, 
abordar a migração irregular. Essa 
cooperação deverá contribuir para garantir 
o acesso à proteção internacional, abordar 
as causas profundas das deslocações 
forçadas, 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 base na responsabilidade 
mútua e no pleno respeito pelos direitos e 
valores da União, bem como pelas normas 
e obrigações humanitárias e em matéria de 
direitos humanos a nível internacional e 
europeu. As causas profundas da 
migração irregular correspondem em 
grande medida aos objetivos existentes em 
matéria de cooperação para o 
desenvolvimento, tais como o combate à 
pobreza e à desigualdade e a promoção de 
direitos e liberdades. A coerência entre as 
políticas de migração e de cooperação para 
o desenvolvimento pode, por conseguinte, 
contribuir para a cooperação com os 
países parceiros em matéria de migração.
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coordenada, holística e estruturada da 
migração, maximizando as sinergias e 
aplicando o efeito de alavanca necessário.

Or. en

Alteração 526
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

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 
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.

(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, abordar de forma efetiva a questão 
da migração irregular e fazer cessar, o 
mais rapidamente possível, os fluxos de 
imigração legal ou ilegal para os países 
da União Europeia. 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 
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 
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migração, maximizando as sinergias e 
aplicando o efeito de alavanca necessário.

Or. fr

Alteração 527
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Patrizia Toia, Cécile 
Kashetu Kyenge

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 
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.

(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 reintegração de migrantes 
retornados quando for 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.
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Or. en

Alteração 528
Louis Michel

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 novos desafios 
emergentes, de novas necessidades ou de 
um aumento substancial da ajuda pública 
ao desenvolvimento noutros domínios, 
prevê-se que 10 % do seu enquadramento 
financeiro seja dedicado a atacar as causas 
profundas da migração irregular e das 
deslocações forçadas para facilitar uma
migração segura, ordenada e regular, bem 
como a aplicação de uma política 
responsável e bem gerida em matéria de 
migração, no que diz nomeadamente, 
respeito à proteção dos direitos dos 
refugiados e migrantes no âmbito dos 
objetivos do presente regulamento e no 
que se refere à fuga de cérebros. O 
presente regulamento deverá também 
contribuir para ajudar as comunidades de 
acolhimento a prestarem um apoio 
concreto às pessoas deslocadas, 
nomeadamente a disponibilização de 
acesso a serviços básicos e a meios de 
subsistência.

Or. fr

Alteração 529
Patrizia Toia
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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 relativas a novos desafios 
emergentes ou novas necessidades, 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. O presente 
regulamento deve também contribuir para 
ajudar as comunidades de acolhimento a 
fornecer serviços básicos aos refugiados e 
pessoas deslocadas. Este apoio deve ser 
assegurado facilitando as parcerias 
público-privadas e identificando os 
parceiros mais adequados, incluindo as 
organizações da sociedade civil. Deve ser 
prestada especial atenção ao acesso à 
educação das crianças refugiadas.

Or. it

Justificação

As parcerias público-privadas são uma forma eficaz de fornecer serviços básicos. Entre entes 
é de suma importância o acesso à educação das crianças refugiadas.

Alteração 530
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge

Proposta de regulamento
Considerando 30
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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 
irregular e das deslocações forçadas, a 
contribuir para ajudar as comunidades de 
acolhimento a prestarem apoio concreto 
às pessoas deslocadas, nomeadamente a 
disponibilização de acesso aos serviços 
básicos e a meios de subsistência, e a 
apoiar o compromisso reforçado de 
promover uma migração segura,
ordenada, regular e responsável, a 
execução de políticas de migração 
planeadas e bem geridas e a governação, 
incluindo a proteção dos direitos dos 
refugiados e migrantes no âmbito dos 
objetivos do presente regulamento.

Or. en

Alteração 531
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

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 

(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 
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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.

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. Uma 
das formas mais eficazes de fixar nos seus 
países as populações locais, forçadas a 
partir por razões principalmente 
económicas, consiste numa ajuda ao 
desenvolvimento direcionada para as 
causas profundas, essencialmente, 
económicas e sociais, dessas migrações.

Or. fr

Alteração 532
Elly Schlein

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 novos desafios 
emergentes ou necessidades, prevê-se que 
10% do seu enquadramento financeiro seja 
dedicado a promover uma migração 
segura, ordenada, regular e responsável, a 
atacar as causas profundas das deslocações 
forçadas e a executar políticas de migração 
planeadas e bem geridas e a governação, 
incluindo a proteção dos direitos dos 
refugiados e migrantes no âmbito dos 
objetivos do presente regulamento e o 
estabelecimento de vias legais e seguras 
para a migração. O presente regulamento 
deverá também contribuir para ajudar as 
comunidades de acolhimento a prestarem 
um apoio concreto às pessoas deslocadas.

Or. en
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Alteração 533
Judith Sargentini, Michel Reimon

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 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 as 
políticas de migração e de 
desenvolvimento da União. Para o efeito, e 
a fim de maximizar a contribuição da 
migração para o desenvolvimento, prevê-
se que um máximo de 5 % do seu 
enquadramento financeiro seja dedicado a 
atacar as causas profundas da migração e
deslocações forçadas e a apoiar o 
desenvolvimento de vias seguras e 
regulares para a migração, e a apoiar a 
governação da migração, incluindo a 
proteção dos direitos dos refugiados e 
migrantes no âmbito dos objetivos do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 534
Marietje Schaake

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 

(30) O presente regulamento deve ser 
complementar à política de migração da 
União, uma vez que os seus objetivos 
incluem a erradicação da pobreza e o 
desenvolvimento económico, social e 
ambiental sustentável. Um máximo de 10 
% do enquadramento financeiro do 
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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.

presente regulamento pode ser utilizado 
para apoiar a gestão e a governação da 
migração, em particular a proteção dos 
direitos dos refugiados e migrantes, com 
base nas normas e obrigações 
internacionais e europeias.

Or. en

Alteração 535
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian Frunzulică, Cécile 
Kashetu Kyenge

Proposta de regulamento
Considerando 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(30-A) O reforço das capacidades em prol 
do desenvolvimento e da segurança para o 
desenvolvimento só deverá ser utilizado 
em casos excecionais, em que os objetivos 
do regulamento não possam ser atingidos 
por outras atividades de cooperação para 
o desenvolvimento. É essencial prestar 
apoio aos intervenientes do setor da 
segurança em países terceiros, excluindo 
as forças armadas, no contexto da 
prevenção de conflitos, da gestão de crises 
ou da estabilização, para assegurar 
condições adequadas à erradicação da 
pobreza e ao desenvolvimento. A boa 
governação, o controlo democrático eficaz 
e a supervisão civil do sistema de 
segurança, bem como o respeito dos 
princípios dos direitos humanos e do 
Estado de direito, são atributos essenciais 
de um Estado que funciona devidamente 
em qualquer contexto, e deverão ser 
promovidos através do apoio a uma 
reforma mais vasta do setor da segurança 
em países terceiros.

Or. en
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Alteração 536
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) As regras financeiras horizontais 
adotadas pelo Parlamento Europeu e pelo 
Conselho com base no artigo 322.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia deverão aplicar-se ao presente 
regulamento. Essas regras estão 
estabelecidas no Regulamento Financeiro e 
definem, nomeadamente, as modalidades 
relativas à elaboração e à execução do 
orçamento através de subvenções, 
contratação pública, prémios, execução 
indireta, assistência financeira, apoio 
orçamental, fundos fiduciários, 
instrumentos financeiros e garantias 
orçamentais, bem como ao controlo da 
responsabilidade dos intervenientes 
financeiros. As regras adotadas com base 
no artigo 322.º do TFUE dizem igualmente 
respeito à proteção do orçamento da União 
em caso de deficiências generalizadas no 
que diz respeito ao Estado de direito nos 
Estados Membros e nos países terceiros, 
dado que o respeito pelo Estado de direito 
é fundamental para uma gestão financeira 
rigorosa e eficaz do financiamento da UE.

(31) As regras financeiras horizontais 
adotadas pelo Parlamento Europeu e pelo 
Conselho com base no artigo 322.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia deverão aplicar-se ao presente 
regulamento. Essas regras estão 
estabelecidas no Regulamento Financeiro e 
definem, nomeadamente, as modalidades 
relativas à elaboração e à execução do 
orçamento através de subvenções, 
contratação pública, prémios, execução 
indireta, assistência financeira, apoio 
orçamental, e garantias orçamentais, bem 
como ao controlo da responsabilidade dos 
intervenientes financeiros. As regras 
adotadas com base no artigo 322.º do 
TFUE dizem igualmente respeito à 
proteção do orçamento da União em caso 
de deficiências generalizadas no que diz 
respeito ao Estado de direito nos Estados 
Membros e nos países terceiros, dado que o 
respeito pelo Estado de direito é 
fundamental para uma gestão financeira 
rigorosa e eficaz do financiamento da UE.

Or. en

Justificação

A problemática da falta de controlo e escrutínio parlamentar no que respeita aos fundos 
fiduciários não foi abordada no passado. Os fundos fiduciários não satisfazem enquanto 
instrumento de financiamento os critérios de transparência e de controlo/escrutínio 
parlamentar.

Alteração 537
Judith Sargentini, Michel Reimon
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Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) As regras financeiras horizontais 
adotadas pelo Parlamento Europeu e pelo 
Conselho com base no artigo 322.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia deverão aplicar-se ao presente 
regulamento. Essas regras estão 
estabelecidas no Regulamento Financeiro e 
definem, nomeadamente, as modalidades 
relativas à elaboração e à execução do 
orçamento através de subvenções, 
contratação pública, prémios, execução 
indireta, assistência financeira, apoio 
orçamental, fundos fiduciários,
instrumentos financeiros e garantias 
orçamentais, bem como ao controlo da 
responsabilidade dos intervenientes 
financeiros. As regras adotadas com base 
no artigo 322.º do TFUE dizem igualmente 
respeito à proteção do orçamento da União 
em caso de deficiências generalizadas no 
que diz respeito ao Estado de direito nos 
Estados Membros e nos países terceiros, 
dado que o respeito pelo Estado de direito 
é fundamental para uma gestão financeira 
rigorosa e eficaz do financiamento da UE.

(31) As regras financeiras horizontais 
adotadas pelo Parlamento Europeu e pelo 
Conselho com base no artigo 322.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia deverão aplicar-se ao presente 
regulamento. Essas regras estão 
estabelecidas no Regulamento Financeiro e 
definem, nomeadamente, as modalidades 
relativas à elaboração e à execução do 
orçamento através de subvenções, 
contratação pública, prémios, execução 
indireta, assistência financeira, apoio 
orçamental, instrumentos financeiros e 
garantias orçamentais, bem como ao 
controlo da responsabilidade dos 
intervenientes financeiros. As regras 
adotadas com base no artigo 322.º do 
TFUE dizem igualmente respeito à 
proteção do orçamento da União em caso 
de deficiências generalizadas no que diz 
respeito ao Estado de direito nos Estados 
Membros e nos países terceiros, dado que o 
respeito pelo Estado de direito é 
fundamental para uma gestão financeira 
rigorosa e eficaz do financiamento da UE.

Or. en

Alteração 538
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Considerando 31-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(31-A) Devido à ampla dimensão e âmbito 
do presente regulamento e a fim de 
assegurar a coerência entre os princípios, 
os objetivos e as despesas no âmbito do 
presente regulamento e de outros 
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instrumentos de financiamento da ação 
externa, tais como o Regulamento IPA 
III, deve ser estabelecido um grupo de 
coordenação transversal a todos os 
departamentos pertinentes da Comissão e 
do SEAE e presidido pelo alto 
representante e vice-presidente ou um 
representante dessa entidade, que será 
responsável pela condução, coordenação 
e gestão das políticas, programas, 
objetivos e ações ao abrigo do presente 
regulamento, a fim de assegurar a 
consistência, eficiência, transparência e 
responsabilização do financiamento 
externo da UE.

Or. en

Alteração 539
Michael Gahler, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Há que escolher os tipos de 
financiamento e as modalidades de 
execução ao abrigo do presente 
regulamento em função da sua capacidade 
para concretizar os objetivos específicos 
das ações e para produzir resultados, tendo 
em conta, nomeadamente, os custos dos 
controlos, a carga administrativa e o risco 
previsível de incumprimento. Assim, seria 
conveniente prever o recurso a montantes 
únicos, taxas fixas e custos unitários, bem 
como a financiamento não associado aos 
custos, como previsto no artigo 125.º, n.º 1, 
do Regulamento Financeiro.

(32) Há que escolher os tipos de 
financiamento e as modalidades de 
aplicação ao abrigo do presente 
regulamento em função das necessidades, 
preferências e contexto específico do 
parceiro, da sua relevância, 
sustentabilidade e capacidade para 
cumprir os princípios da eficácia do 
desenvolvimento, para concretizar os 
objetivos específicos das ações e para 
produzir resultados, tendo em conta, 
nomeadamente, os custos dos controlos, a 
carga administrativa e o risco previsível de 
incumprimento. Assim, seria conveniente 
prever o recurso a montantes únicos, taxas 
fixas e custos unitários, bem como a 
financiamento não associado aos custos, 
como previsto no artigo 125.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE, Euratom) 2018/10461-A

do Parlamento Europeu e do Conselho 
(«Regulamento Financeiro»). O âmbito do 
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presente regulamento deve reforçar e 
alargar o papel do Fundo Europeu para a 
Democracia enquanto fundação 
mandatada pelas instituições europeias 
para o apoio da democracia, da sociedade 
civil e dos direitos humanos a nível 
mundial. O Fundo Europeu para a 
Democracia deve ser dotado da 
flexibilidade administrativa e das 
oportunidades financeiras para 
desembolsar subvenções direcionadas 
para intervenientes da sociedade civil na 
vizinhança europeia, que defendam a 
execução da Política Europeia de 
Vizinhança – em particular no que 
respeita ao desenvolvimento da 
democracia, dos direitos humanos, de 
eleições livres e do Estado de direito, 
como previsto nos artigos 17.º e 18.º do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 540
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Há que escolher os tipos de 
financiamento e as modalidades de 
execução ao abrigo do presente 
regulamento em função da sua capacidade 
para concretizar os objetivos específicos 
das ações e para produzir resultados, tendo 
em conta, nomeadamente, os custos dos 
controlos, a carga administrativa e o risco 
previsível de incumprimento. Assim, seria 
conveniente prever o recurso a montantes 
únicos, taxas fixas e custos unitários, bem 
como a financiamento não associado aos 
custos, como previsto no artigo 125.º, n.º 1, 
do Regulamento Financeiro.

(32) Há que escolher os tipos de 
financiamento e as modalidades de 
execução ao abrigo do presente 
regulamento em função da sua capacidade 
para concretizar os objetivos especificados 
e as suas ações correspondentes, da sua 
viabilidade e capacidade para produzir 
resultados, e da situação do e no país 
parceiro ou da e na organização em 
causa, tendo em conta, nomeadamente, os 
custos dos controlos, a carga administrativa 
e o risco previsível de incumprimento. 
Assim, seria conveniente prever o recurso a 
montantes únicos, taxas fixas e custos 
unitários, bem como a financiamento não 
associado aos custos, como previsto no 
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artigo 125.º, n.º 1, do Regulamento 
Financeiro.

Or. en

Alteração 541
Charles Tannock, Eleni Theocharous
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) O novo Fundo Europeu para o 
Desenvolvimento Sustentável Mais 
(«FEDS+»), baseado no êxito do seu 
antecessor, o FEDS70, deverá constituir um 
dispositivo financeiro integrado que 
assegure capacidade de financiamento sob 
a forma de subvenções, garantias 
orçamentais e instrumentos financeiros a 
nível mundial. O FEDS+ deverá apoiar o 
Plano de Investimento Externo e combinar 
operações de financiamento misto e 
garantias orçamentais cobertas pela 
Garantia para a Ação Externa, incluindo as 
garantias que cobrem os riscos soberanos 
associados a operações de concessão de 
crédito, anteriormente efetuadas ao abrigo 
do mandato de empréstimo externo do 
Banco Europeu de Investimento. Dado o 
seu papel nos termos dos Tratados e a 
experiência adquirida ao longo das últimas 
décadas no apoio às políticas da União, o 
Banco Europeu de Investimento deverá 
continuar a ser um parceiro natural da 
Comissão na execução das operações ao 
abrigo da Garantia para a Ação Externa.

(33) O novo Fundo Europeu para o 
Desenvolvimento Sustentável Mais 
(«FEDS+»), baseado no êxito do seu 
antecessor, o FEDS70, deverá constituir um 
dispositivo financeiro integrado que 
assegure capacidade de financiamento sob 
a forma de subvenções, garantias 
orçamentais e instrumentos financeiros a 
nível mundial. O FEDS+ deverá apoiar o 
Plano de Investimento Externo e combinar 
operações de financiamento misto e 
garantias orçamentais cobertas pela 
Garantia para a Ação Externa, incluindo as 
garantias que cobrem os riscos soberanos 
associados a operações de concessão de 
crédito, anteriormente efetuadas ao abrigo 
do mandato de empréstimo externo do 
Banco Europeu de Investimento. Dado o 
seu papel nos termos dos Tratados e a 
experiência adquirida ao longo das últimas 
décadas no apoio às políticas da União, o 
Banco Europeu de Investimento deverá 
continuar a ser o parceiro natural da 
Comissão na execução das operações ao 
abrigo da Garantia para a Ação Externa e 
continuará a ter um papel garantido no 
financiamento externo da UE, através de 
um Mandato de Empréstimo Externo 
Mais (MEE+) renovado.

_________________ _________________

70 Regulamento (UE) 2017/1601 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 

70 Regulamento (UE) 2017/1601 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
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de setembro de 2017, que institui o Fundo 
Europeu para o Desenvolvimento 
Sustentável (FEDS), a Garantia FEDS e o 
Fundo de Garantia FEDS.

de setembro de 2017, que institui o Fundo 
Europeu para o Desenvolvimento 
Sustentável (FEDS), a Garantia FEDS e o 
Fundo de Garantia FEDS.

Or. en

Alteração 542
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) O novo Fundo Europeu para o 
Desenvolvimento Sustentável Mais 
(«FEDS+»), baseado no êxito do seu 
antecessor, o FEDS70, deverá constituir um 
dispositivo financeiro integrado que 
assegure capacidade de financiamento sob 
a forma de subvenções, garantias 
orçamentais e instrumentos financeiros a 
nível mundial. O FEDS+ deverá apoiar o 
Plano de Investimento Externo e combinar 
operações de financiamento misto e 
garantias orçamentais cobertas pela 
Garantia para a Ação Externa, incluindo as 
garantias que cobrem os riscos soberanos 
associados a operações de concessão de 
crédito, anteriormente efetuadas ao abrigo 
do mandato de empréstimo externo do 
Banco Europeu de Investimento. Dado o 
seu papel nos termos dos Tratados e a 
experiência adquirida ao longo das últimas 
décadas no apoio às políticas da União, o 
Banco Europeu de Investimento deverá 
continuar a ser um parceiro natural da 
Comissão na execução das operações ao 
abrigo da Garantia para a Ação Externa.

(33) O novo Fundo Europeu para o 
Desenvolvimento Sustentável Mais
(«FEDS+»), baseado no seu antecessor, o 
FEDS70, deverá constituir um dispositivo 
financeiro integrado que assegure 
capacidade de financiamento sob a forma 
de subvenções, garantias orçamentais e 
instrumentos financeiros a nível mundial. 
O FEDS+ deverá apoiar o Plano de 
Investimento Externo e combinar 
operações de financiamento misto e 
garantias orçamentais cobertas pela 
Garantia para a Ação Externa, incluindo as 
garantias que cobrem os riscos soberanos 
associados a operações de concessão de 
crédito, anteriormente efetuadas ao abrigo 
do mandato de empréstimo externo do 
Banco Europeu de Investimento. Dado o 
seu papel nos termos dos Tratados e a 
experiência adquirida ao longo das últimas 
décadas no apoio às políticas da União, o 
Banco Europeu de Investimento deverá 
continuar a ser um parceiro natural da 
Comissão na execução das operações ao 
abrigo da Garantia para a Ação Externa.

_________________ _________________

70 Regulamento (UE) 2017/1601 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de setembro de 2017, que institui o Fundo 
Europeu para o Desenvolvimento 
Sustentável (FEDS), a Garantia FEDS e o 

70 Regulamento (UE) 2017/1601 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de setembro de 2017, que institui o Fundo 
Europeu para o Desenvolvimento 
Sustentável (FEDS), a Garantia FEDS e o 
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Fundo de Garantia FEDS. Fundo de Garantia FEDS.

Or. en

Justificação

Não sabemos de o FEDS teve êxito e se alcançou todos os objetivos no sentido dos quais o 
Parlamento envidou esforços, uma vez que a sua execução só se iniciou recentemente.

Alteração 543
Patrizia Toia

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 irregular, em 
conformidade com os documentos 
pertinentes de programação indicativa. O 
FEDS+ deve incentivar as parcerias de 
entidades com fins lucrativos/sem fins 
lucrativos, como meio de orientar o 
potencial do setor privado e os 
investimentos para o desenvolvimento 
sustentável e a erradicação da pobreza. A 
participação estratégica das organizações 
da sociedade civil deve ser promovida em 
todas as fases do ciclo do projeto, 
incluindo na implementação. As 
delegações da União a nível nacional 
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devem servir de ligação entre empresas e 
OSC, pois a cooperação entre os dois 
setores pode ser crucial para encontrar 
soluções sob medida destinadas a 
promover o desenvolvimento económico e 
social das comunidades, a criação de 
emprego, o trabalho digno e novas 
oportunidades de negócio para empresas 
sociais, microempresas e PME. 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. it

Justificação

A cooperação com a sociedade civil e o envolvimento de organizações não-governamentais 
em todas as etapas dos projetos é essencial para alcançar os objetivos económicos e sociais.

Alteração 544
Judith Sargentini, Michel Reimon

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 

(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, a promoção de 
sociedades pacíficas, justas e inclusivas, o 
crescimento sustentável e inclusivo, a luta 
contra as alterações climáticas através da 
atenuação e adaptação, a degradação 
ambiental, a criação de emprego digno, as 
oportunidades económicas, as 
competências e o empreendedorismo, os 
setores socioeconómicos, as cooperativas,
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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.

as micro, pequenas e médias empresas, 
atacando, assim, as causas profundas 
socioeconómicas específicas da migração e 
das 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. Os investimentos devem 
basear-se numa análise de conflitos, focar 
as causas profundas de conflitos, 
fragilidades e instabilidades, maximizar o 
potencial para o fomento da paz e 
minimizar os riscos de agravação de 
conflitos.

Or. en

Alteração 545
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

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 

(34) O FEDS+ deverá ter como objetivo 
apoiar os investimentos enquanto meio 
para alcançar os Objetivos de 
Desenvolvimento do Milénio, fomentando 
o desenvolvimento económico, cultural e 
social sustentável e inclusivo, promovendo 
a resiliência socioeconómica dos países 
parceiros, com especial destaque para a 
erradicação da pobreza, a promoção de 
uma educação inclusiva e equitativa de 
qualidade, o reforço de estruturas 
educacionais e culturais, 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 
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que prestar especial atenção aos países 
considerados frágeis ou em situação de 
conflito, aos países menos desenvolvidos e 
aos países pobres extremamente 
endividados.

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.

Or. en

Alteração 546
Louis Michel

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, a industrialização, os 
setores socioeconómicos, as micro, 
pequenas e médias empresas, bem como 
atacando as causas profundas 
socioeconómicas específicas da migração 
irregular e das deslocações forçadas e 
reforçando o Estado de direito e os 
direitos humanos, 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. fr
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Alteração 547
Marietje Schaake

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, e a democracia, os 
direitos humanos e o Estado de direito, 
constituindo a falta dos elementos acima 
frequentemente 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.

Or. en

Alteração 548
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração
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(35) O FEDS+ deverá maximizar a 
adicionalidade do financiamento, suprir as 
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.

(35) O FEDS+ deverá maximizar a 
adicionalidade do financiamento, suprir as 
deficiências do mercado e as situações de 
investimento insuficiente, fornecer 
produtos inovadores, bem como captar 
fundos do setor privado para otimizar o 
contributo dos financiamentos privados 
para o desenvolvimento 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, 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.
A fim de maximizar o seu contributo para 
a Agenda 2030, o FEDS+ deverá incluir 
uma nova vertente de investimento no 
desenvolvimento humano, a acrescentar 
às cinco já previstas no seu antecessor.

Or. it

Justificação

O desenvolvimento humano, que se prende em especial com os serviços básicos relacionados 
com a saúde, a educação e a cultura, deve ser adicionado, dada a sua importância, como 
uma vertente de investimento no FEDS+.

Alteração 549
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) O FEDS+ deverá maximizar a 
adicionalidade do financiamento, suprir as 
deficiências do mercado e as situações de 

(35) O FEDS+ deverá maximizar a 
adicionalidade do financiamento, suprir as 
deficiências do mercado e as situações de 
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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.

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 nem 
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 550
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Deverá ser criada uma Garantia 
para a Ação Externa com base na Garantia 
FEDS e no Fundo de Garantia relativo às 
Ações Externas existentes. A Garantia para 
a Ação Externa deve apoiar as operações 
do FEDS+ cobertas por garantias 
orçamentais, a assistência macrofinanceira 
e empréstimos a países terceiros com base 
na Decisão 77/270/Euratom do Conselho71. 
Estas operações devem ser apoiadas por 
dotações no âmbito do presente 
regulamento, juntamente com dotações do 

(36) Deverá ser criada uma Garantia 
para a Ação Externa com base na Garantia 
FEDS e no Fundo de Garantia relativo às 
Ações Externas existentes. A Garantia para 
a Ação Externa deve apoiar as operações 
do FEDS+ cobertas por garantias 
orçamentais, a assistência macrofinanceira 
e empréstimos a países terceiros com base 
na Decisão 77/270/Euratom do Conselho71. 
Estas operações devem ser apoiadas por 
dotações no âmbito do presente 
regulamento, juntamente com dotações do 
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Regulamento (UE) n.º .../... (IPA III) e do 
Regulamento (UE) n.º .../... (IESN), que 
deverão igualmente cobrir o 
provisionamento e as responsabilidades 
decorrentes de empréstimos a título da 
assistência macrofinanceira e de 
empréstimos a países terceiros referidos no 
artigo 10.º, n.º 2, do Regulamento IESN, 
respetivamente. No financiamento das 
operações do FEDS+, deverá ser conferida 
prioridade às que têm um elevado impacto 
na criação de emprego e cuja relação 
custo/benefício melhora a sustentabilidade 
do investimento. As operações apoiadas 
através da Garantia para a Ação Externa 
devem ser acompanhadas de uma avaliação 
ex ante aprofundada dos aspetos 
ambientais, financeiros e sociais, conforme 
adequado e de acordo com os requisitos 
«legislar melhor». A Garantia para a Ação 
Externa não deve ser utilizada para prestar
serviços públicos essenciais, que 
continuam a ser uma responsabilidade do 
governo.

Regulamento (UE) n.º .../... (IPA III) e do 
Regulamento (UE) n.º .../... (IESN), que 
deverão igualmente cobrir o 
provisionamento e as responsabilidades 
decorrentes de empréstimos a título da 
assistência macrofinanceira e de 
empréstimos a países terceiros referidos no 
artigo 10.º, n.º 2, do Regulamento IESN, 
respetivamente. No financiamento das 
operações do FEDS+, deverá ser conferida 
prioridade às que têm um elevado impacto 
na criação de emprego e meios de 
subsistência e cuja relação custo/benefício 
melhora a sustentabilidade do investimento 
e proporciona as mais elevadas garantias 
de sustentabilidade e de impacto a longo 
prazo no desenvolvimento mediante a 
apropriação local. As operações apoiadas 
através da Garantia para a Ação Externa 
devem ser acompanhadas de uma avaliação 
ex ante aprofundada dos aspetos 
ambientais, financeiros e sociais, incluindo 
as repercussões nos direitos humanos e 
nos meios de subsistência das 
comunidades em causa, as repercussões 
nas desigualdades e a identificação de 
formas de fazer face a estas, de acordo 
com os requisitos «legislar melhor» e 
tendo em devida conta o princípio do 
consentimento livre, prévio e informado 
das comunidades afetadas no que toca aos 
investimentos relacionados com as terras. 
A Garantia para a Ação Externa não deve 
ser utilizada para privatizar ou 
comprometer a prestação de serviços 
públicos essenciais, que continuam a ser 
uma responsabilidade do governo.

_________________ _________________

71 Decisão 77/270/Euratom do Conselho, 
de 29 de março de 1977, que habilita a 
Comissão a contrair empréstimos Euratom 
tendo em vista uma contribuição para o 
financiamento das centrais nucleares de 
potência (JO L 88 de 6.4.1977, p. 9).

71 Decisão 77/270/Euratom do Conselho, 
de 29 de março de 1977, que habilita a 
Comissão a contrair empréstimos Euratom 
tendo em vista uma contribuição para o 
financiamento das centrais nucleares de 
potência (JO L 88 de 6.4.1977, p. 9).

Or. en
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Alteração 551
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Deverá ser criada uma Garantia 
para a Ação Externa com base na Garantia 
FEDS e no Fundo de Garantia relativo às 
Ações Externas existentes. A Garantia para 
a Ação Externa deve apoiar as operações 
do FEDS+ cobertas por garantias 
orçamentais, a assistência macrofinanceira 
e empréstimos a países terceiros com base 
na Decisão 77/270/Euratom do Conselho71. 
Estas operações devem ser apoiadas por 
dotações no âmbito do presente 
regulamento, juntamente com dotações do 
Regulamento (UE) n.º .../... (IPA III) e do 
Regulamento (UE) n.º .../... (IESN), que 
deverão igualmente cobrir o 
provisionamento e as responsabilidades 
decorrentes de empréstimos a título da 
assistência macrofinanceira e de 
empréstimos a países terceiros referidos no 
artigo 10.º, n.º 2, do Regulamento IESN, 
respetivamente. No financiamento das 
operações do FEDS+, deverá ser conferida 
prioridade às que têm um elevado impacto 
na criação de emprego e cuja relação 
custo/benefício melhora a sustentabilidade 
do investimento. As operações apoiadas 
através da Garantia para a Ação Externa 
devem ser acompanhadas de uma avaliação 
ex ante aprofundada dos aspetos 
ambientais, financeiros e sociais, conforme 
adequado e de acordo com os requisitos 
«legislar melhor». A Garantia para a Ação 
Externa não deve ser utilizada para prestar 
serviços públicos essenciais, que 
continuam a ser uma responsabilidade do 
governo.

(36) Deverá ser criada uma Garantia 
para a Ação Externa com base na Garantia 
FEDS e no Fundo de Garantia relativo às 
Ações Externas existentes. A Garantia para 
a Ação Externa deve apoiar as operações 
do FEDS+ cobertas por garantias 
orçamentais, a assistência macrofinanceira 
e empréstimos a países terceiros com base 
na Decisão 77/270/Euratom do Conselho71. 
Estas operações devem ser apoiadas por 
dotações no âmbito do presente 
regulamento, juntamente com dotações do 
Regulamento (UE) n.º .../... (IPA III) e do 
Regulamento (UE) n.º .../... (IESN), que 
deverão igualmente cobrir o 
provisionamento e as responsabilidades 
decorrentes de empréstimos a título da 
assistência macrofinanceira e de 
empréstimos a países terceiros referidos no 
artigo 10.º, n.º 2, do Regulamento IESN, 
respetivamente. No financiamento das 
operações do FEDS+, deverá ser conferida 
prioridade às que têm um elevado impacto 
na criação de emprego e de meios de 
subsistência dignos e cuja relação 
custo/benefício melhora a sustentabilidade 
do investimento. As operações apoiadas 
através da Garantia para a Ação Externa 
devem ser acompanhadas de uma avaliação 
ex ante aprofundada dos aspetos 
ambientais, financeiros e sociais, conforme 
adequado, incluindo as repercussões nos 
direitos humanos e nos meios de 
subsistência das comunidades, e de acordo 
com os requisitos «legislar melhor», tendo 
em devida conta o princípio do 
consentimento livre, prévio e informado 
das comunidades afetadas no que toca aos 
investimentos relacionados com as terras.
As avaliações de impacto ex post devem 
avaliar o impacto do desenvolvimento das 
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operações do FEDS+. A Garantia para a 
Ação Externa não deve ser utilizada para 
prestar serviços públicos essenciais, que 
continuam a ser uma responsabilidade do 
governo.

_________________ _________________

71 Decisão 77/270/Euratom do Conselho, 
de 29 de março de 1977, que habilita a 
Comissão a contrair empréstimos Euratom 
tendo em vista uma contribuição para o 
financiamento das centrais nucleares de 
potência (JO L 88 de 6.4.1977, p. 9).

71 Decisão 77/270/Euratom do Conselho, 
de 29 de março de 1977, que habilita a 
Comissão a contrair empréstimos Euratom 
tendo em vista uma contribuição para o 
financiamento das centrais nucleares de 
potência (JO L 88 de 6.4.1977, p. 9).

Or. en

Alteração 552
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Cécile Kashetu Kyenge, 
Elly Schlein

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Deverá ser criada uma Garantia 
para a Ação Externa com base na Garantia 
FEDS e no Fundo de Garantia relativo às 
Ações Externas existentes. A Garantia para 
a Ação Externa deve apoiar as operações 
do FEDS+ cobertas por garantias 
orçamentais, a assistência macrofinanceira 
e empréstimos a países terceiros com base 
na Decisão 77/270/Euratom do Conselho71. 
Estas operações devem ser apoiadas por 
dotações no âmbito do presente 
regulamento, juntamente com dotações do 
Regulamento (UE) n.º .../... (IPA III) e do 
Regulamento (UE) n.º .../... (IESN), que 
deverão igualmente cobrir o 
provisionamento e as responsabilidades 
decorrentes de empréstimos a título da 
assistência macrofinanceira e de 
empréstimos a países terceiros referidos no 
artigo 10.º, n.º 2, do Regulamento IESN, 
respetivamente. No financiamento das 
operações do FEDS+, deverá ser conferida 

(36) Deverá ser criada uma Garantia 
para a Ação Externa com base na Garantia 
FEDS e no Fundo de Garantia relativo às 
Ações Externas existentes. A Garantia para 
a Ação Externa deve apoiar as operações 
do FEDS+ cobertas por garantias 
orçamentais, a assistência macrofinanceira 
e empréstimos a países terceiros com base 
na Decisão 77/270/Euratom do Conselho71. 
Estas operações devem ser apoiadas por 
dotações no âmbito do presente 
regulamento, juntamente com dotações do 
Regulamento (UE) n.º .../... (IPA III) e do 
Regulamento (UE) n.º .../... (IESN), que 
deverão igualmente cobrir o 
provisionamento e as responsabilidades 
decorrentes de empréstimos a título da 
assistência macrofinanceira e de 
empréstimos a países terceiros referidos no 
artigo 10.º, n.º 2, do Regulamento IESN, 
respetivamente. No financiamento das 
operações do FEDS+, deverá ser conferida 
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prioridade às que têm um elevado impacto 
na criação de emprego e cuja relação 
custo/benefício melhora a sustentabilidade 
do investimento. As operações apoiadas 
através da Garantia para a Ação Externa 
devem ser acompanhadas de uma avaliação 
ex ante aprofundada dos aspetos 
ambientais, financeiros e sociais, conforme 
adequado e de acordo com os requisitos 
«legislar melhor». A Garantia para a Ação 
Externa não deve ser utilizada para prestar
serviços públicos essenciais, que 
continuam a ser uma responsabilidade do 
governo.

prioridade às que têm um elevado impacto 
na criação de emprego e cuja relação 
custo/benefício melhora a sustentabilidade 
do investimento. As operações apoiadas 
através da Garantia para a Ação Externa 
devem ser acompanhadas de uma avaliação 
ex ante aprofundada dos aspetos 
ambientais, financeiros e sociais, conforme 
adequado e de acordo com os requisitos 
«legislar melhor». A Garantia para a Ação 
Externa não deve ser utilizada para 
privatizar ou comprometer a prestação de
serviços públicos essenciais, que 
continuam a ser uma responsabilidade do 
governo.

_________________ _________________

71 Decisão 77/270/Euratom do Conselho, 
de 29 de março de 1977, que habilita a 
Comissão a contrair empréstimos Euratom 
tendo em vista uma contribuição para o 
financiamento das centrais nucleares de 
potência (JO L 88 de 6.4.1977, p. 9).

71 Decisão 77/270/Euratom do Conselho, 
de 29 de março de 1977, que habilita a 
Comissão a contrair empréstimos Euratom 
tendo em vista uma contribuição para o 
financiamento das centrais nucleares de 
potência (JO L 88 de 6.4.1977, p. 9).

Or. en

Alteração 553
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta de regulamento
Considerando 36-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(36-A) No sentido de honrar os 
compromissos políticos da União em 
matéria de luta contra as alterações 
climáticas, de energias renováveis e de 
eficiência de recursos, uma quota mínima 
de 50 % do financiamento ao abrigo da 
Garantia deverá ser reservada para 
investimentos relevantes nos setores 
referidos.

Or. en
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Alteração 554
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) As ações externas são muitas vezes 
executadas em contextos extremamente 
instáveis, que requerem uma adaptação 
rápida e contínua à evolução das 
necessidades dos parceiros da União e às 
ameaças globais que pesam sobre os 
direitos humanos, a democracia e a boa 
governação, a segurança e a estabilidade, 
as alterações climáticas e o ambiente, os 
oceanos, bem como a crise migratória e 
suas causas profundas. Conciliar o 
princípio da previsibilidade com a 
necessidade de reagir rapidamente a novas
necessidades significa, por conseguinte, 
adaptar a execução financeira dos 
programas. A fim de aumentar a 
capacidade da UE para responder a 
necessidades imprevistas, com base na 
experiência bem-sucedida do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento (FED), 
deverá ficar por afetar um montante que 
constituirá uma reserva para novos desafios 
e prioridades. Esse montante será 
mobilizado em conformidade com os 
procedimentos estabelecidos no presente 
regulamento.

(39) As ações externas são muitas vezes 
executadas em contextos extremamente 
instáveis, que requerem uma adaptação 
rápida e contínua à evolução das 
necessidades dos parceiros da União e às 
ameaças globais que pesam sobre os 
direitos humanos, a democracia e a boa 
governação, a segurança e a estabilidade, 
as alterações climáticas e o ambiente, os 
oceanos, bem como as causas profundas da 
migração, tais como a pobreza e as 
desigualdades. Conciliar o princípio da 
previsibilidade com a necessidade de reagir 
rapidamente a necessidades não 
abrangidas pelos objetivos estabelecidos 
ao abrigo do presente regulamento
significa, por conseguinte, adaptar a 
execução financeira dos programas. A fim 
de aumentar a capacidade da UE para 
responder a necessidades não abrangidas 
pelo presente regulamento, com base na 
experiência bem-sucedida do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento (FED), 
deverá ficar por afetar um montante pré-
definido que constituirá uma reserva para 
novos desafios e prioridades. Esse 
montante será mobilizado em 
conformidade com os procedimentos 
estabelecidos no presente regulamento.

Or. en

Alteração 555
Elly Schlein, Norbert Neuser

Proposta de regulamento
Considerando 39
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Texto da Comissão Alteração

(39) As ações externas são muitas vezes 
executadas em contextos extremamente 
instáveis, que requerem uma adaptação 
rápida e contínua à evolução das 
necessidades dos parceiros da União e às 
ameaças globais que pesam sobre os 
direitos humanos, a democracia e a boa 
governação, a segurança e a estabilidade, 
as alterações climáticas e o ambiente, os 
oceanos, bem como a crise migratória e 
suas causas profundas. Conciliar o 
princípio da previsibilidade com a 
necessidade de reagir rapidamente a novas 
necessidades significa, por conseguinte, 
adaptar a execução financeira dos 
programas. A fim de aumentar a 
capacidade da UE para responder a 
necessidades imprevistas, com base na 
experiência bem-sucedida do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento (FED), 
deverá ficar por afetar um montante que 
constituirá uma reserva para novos desafios 
e prioridades. Esse montante será 
mobilizado em conformidade com os 
procedimentos estabelecidos no presente 
regulamento.

(39) As ações externas são muitas vezes 
executadas em contextos extremamente 
instáveis, que requerem uma adaptação 
rápida e contínua à evolução das 
necessidades dos parceiros da União e às 
ameaças globais que pesam sobre os 
direitos humanos, a democracia e a boa 
governação, a segurança e a estabilidade, 
as alterações climáticas e o ambiente, os 
oceanos, bem como o impacto, em 
particular nos países em desenvolvimento, 
do número crescente de pessoas 
deslocadas a nível mundial. Conciliar o 
princípio da previsibilidade com a 
necessidade de reagir rapidamente a novas 
necessidades significa, por conseguinte, 
adaptar a execução financeira dos 
programas. A fim de aumentar a 
capacidade da UE para responder a 
necessidades imprevistas, com base na 
experiência bem-sucedida do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento (FED), 
deverá ficar por afetar um montante que 
constituirá uma reserva para novos desafios 
e prioridades. Esse montante será 
mobilizado em conformidade com os 
procedimentos estabelecidos no presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 556
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) As ações externas são muitas vezes 
executadas em contextos extremamente 
instáveis, que requerem uma adaptação 
rápida e contínua à evolução das 
necessidades dos parceiros da União e às 
ameaças globais que pesam sobre os 

(39) As ações externas são muitas vezes 
executadas em contextos extremamente 
instáveis, que requerem uma adaptação 
rápida e contínua à evolução das 
necessidades dos parceiros da União e às 
ameaças globais que pesam sobre os 
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direitos humanos, a democracia e a boa 
governação, a segurança e a estabilidade, 
as alterações climáticas e o ambiente, os 
oceanos, bem como a crise migratória e 
suas causas profundas. Conciliar o 
princípio da previsibilidade com a 
necessidade de reagir rapidamente a novas 
necessidades significa, por conseguinte, 
adaptar a execução financeira dos 
programas. A fim de aumentar a 
capacidade da UE para responder a 
necessidades imprevistas, com base na 
experiência bem-sucedida do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento (FED), 
deverá ficar por afetar um montante que 
constituirá uma reserva para novos desafios 
e prioridades. Esse montante será 
mobilizado em conformidade com os 
procedimentos estabelecidos no presente 
regulamento.

direitos humanos, a democracia e a boa 
governação, a segurança e a estabilidade, 
as alterações climáticas e o ambiente, os 
oceanos, bem como as consequências do 
número crescente de pessoas afetadas 
pelas deslocações a nível mundial. 
Conciliar o princípio da previsibilidade 
com a necessidade de reagir rapidamente a 
novas necessidades significa, por 
conseguinte, adaptar a execução financeira 
dos programas. A fim de aumentar a 
capacidade da UE para responder a 
necessidades imprevistas, com base na 
experiência do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento (FED), deverá ficar por 
afetar um montante que constituirá uma 
reserva para novos desafios e prioridades. 
Esse montante será mobilizado em 
conformidade com os procedimentos 
estabelecidos no presente regulamento.

Or. en

Alteração 557
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) As ações externas são muitas vezes 
executadas em contextos extremamente 
instáveis, que requerem uma adaptação 
rápida e contínua à evolução das 
necessidades dos parceiros da União e às 
ameaças globais que pesam sobre os 
direitos humanos, a democracia e a boa 
governação, a segurança e a estabilidade, 
as alterações climáticas e o ambiente, os 
oceanos, bem como a crise migratória e 
suas causas profundas. Conciliar o 
princípio da previsibilidade com a 
necessidade de reagir rapidamente a novas 
necessidades significa, por conseguinte, 
adaptar a execução financeira dos 
programas. A fim de aumentar a 

(39) Devido às zonas geográficas em 
causa, as ações externas são muitas vezes 
executadas em contextos extremamente 
instáveis, que requerem uma adaptação 
rápida e contínua à evolução das 
necessidades dos parceiros da União e às 
ameaças globais que pesam sobre os 
direitos humanos, a democracia e a boa 
governação, a segurança e a estabilidade, 
as alterações climáticas e o ambiente, os 
oceanos, bem como a crise migratória e 
suas causas profundas. Conciliar o 
princípio da previsibilidade com a 
necessidade de reagir rapidamente a novas 
necessidades significa, por conseguinte, 
adaptar a execução financeira dos 



PE632.090v01-00 134/175 AM\1172161PT.docx

PT

capacidade da UE para responder a 
necessidades imprevistas, com base na 
experiência bem-sucedida do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento (FED), 
deverá ficar por afetar um montante que 
constituirá uma reserva para novos desafios 
e prioridades. Esse montante será 
mobilizado em conformidade com os 
procedimentos estabelecidos no presente 
regulamento.

programas. A fim de aumentar a 
capacidade da UE para responder a 
necessidades imprevistas, com base na 
experiência bem-sucedida do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento (FED), 
deverá ficar por afetar um montante que 
constituirá uma reserva para novos desafios 
e prioridades. Esse montante será 
mobilizado em conformidade com os 
procedimentos estabelecidos no presente 
regulamento.

Or. fr

Alteração 558
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta de regulamento
Considerando 39-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(39-A) Quaisquer medidas nos domínios 
de luta contra o terrorismo, de 
criminalidade organizada e de 
cibersegurança e de desenvolvimento das 
capacidades dos intervenientes militares 
em países terceiros, tais como o DCSB, 
necessitam de um planeamento e de uma 
execução em plena conformidade com o 
direito internacional humanitário e com o 
direito internacional em matéria de 
direitos humanos, a fim de prevenir 
violações dessas obrigações e quaisquer 
danos causados à segurança e reputação 
da União enquanto promotor credível do 
direito internacional e de um sistema 
internacional baseado em regras. É 
indispensável fazer uma utilização 
exaustiva e sistemática das orientações 
«Operational Human Rights Guidance 
for EU external cooperation actions 
addressing Terrorism, Organised Crime 
and Cybersecurity. Integrating the Rights-
Based Approach» para as políticas 
listadas acima. As orientações são de 
particular importância no respeitante à 
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prevenção da tortura e de outros 
tratamentos cruéis, desumanos ou 
degradantes e ao respeito pelas garantias 
processuais, incluindo a presunção de 
inocência, o direito a um julgamento justo 
e os direitos de defesa. As medidas nos 
domínios políticos referidos acima devem 
ser igualmente acompanhadas de 
procedimentos apropriados de avaliação 
de riscos, acompanhamento e análise. É 
fundamental fazer um acompanhamento 
rigoroso da execução das medidas e 
apresentar regularmente e publicamente 
relatórios relacionados.

Or. en

Alteração 559
Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä

Proposta de regulamento
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) No intuito de reforçar a apropriação 
pelos países parceiros dos seus processos 
de desenvolvimento e a sustentabilidade da 
ajuda externa, a União deverá, se for caso 
disso, privilegiar a utilização das 
instituições próprias, sistemas e 
procedimentos dos países parceiros para 
todos os aspetos do ciclo do projeto de 
cooperação.

(42) No intuito de reforçar a apropriação 
pelos países parceiros dos seus processos 
de desenvolvimento e a sustentabilidade da 
ajuda externa, a União deverá, se for caso 
disso, privilegiar a utilização das 
instituições próprias, sistemas e 
procedimentos dos países parceiros para 
todos os aspetos do ciclo do projeto de 
cooperação. A UE deve disponibilizar 
igualmente programas de formação sobre 
como se candidatar a financiamento da 
UE aos funcionários públicos das 
autoridades locais e às organizações da 
sociedade civil com o intuito de os ajudar 
a melhorar a elegibilidade e eficiência dos 
seus projetos. Esses programas devem ser 
executados nos países em causa e 
disponibilizados na língua do país, a fim 
de complementar quaisquer programas de 
ensino à distância também estabelecidos, 
garantindo, assim, uma formação 
direcionada, capaz de atender às 
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necessidades do país.

Or. en

Alteração 560
Louis Michel

Proposta de regulamento
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) No intuito de reforçar a apropriação 
pelos países parceiros dos seus processos 
de desenvolvimento e a sustentabilidade da 
ajuda externa, a União deverá, se for caso 
disso, privilegiar a utilização das 
instituições próprias, sistemas e 
procedimentos dos países parceiros para 
todos os aspetos do ciclo do projeto de 
cooperação.

(42) No intuito de reforçar a apropriação 
democrática pelos países parceiros dos 
seus processos de desenvolvimento e a 
sustentabilidade da ajuda externa, a União 
deverá, se for caso disso, privilegiar a 
utilização das instituições próprias, 
recursos, sistemas e procedimentos dos 
países parceiros para todos os aspetos do 
ciclo do projeto de cooperação, 
assegurando simultaneamente recursos e 
conhecimentos especializados locais, bem 
como a plena participação das 
autoridades locais e da sociedade civil.

Or. fr

Alteração 561
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) No intuito de reforçar a apropriação 
pelos países parceiros dos seus processos 
de desenvolvimento e a sustentabilidade da 
ajuda externa, a União deverá, se for caso 
disso, privilegiar a utilização das 
instituições próprias, sistemas e 
procedimentos dos países parceiros para 
todos os aspetos do ciclo do projeto de 
cooperação.

(42) No intuito de reforçar a apropriação 
pelos países parceiros dos seus processos 
de desenvolvimento e a sustentabilidade da 
ajuda externa, a União deverá, se for caso 
disso, privilegiar a utilização das 
instituições próprias, sempre que se esteja 
em presença de instituições democráticas,
sistemas e procedimentos dos países 
parceiros para todos os aspetos do ciclo do 
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projeto de cooperação.

Or. it

Justificação

A utilização de instituições deve ser encorajada, desde que num contexto de Estado de 
direito.

Alteração 562
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) No intuito de reforçar a apropriação 
pelos países parceiros dos seus processos 
de desenvolvimento e a sustentabilidade da 
ajuda externa, a União deverá, se for caso 
disso, privilegiar a utilização das 
instituições próprias, sistemas e 
procedimentos dos países parceiros para 
todos os aspetos do ciclo do projeto de 
cooperação.

(42) No intuito de reforçar a apropriação 
pelos países parceiros dos seus processos 
de desenvolvimento e a sustentabilidade da 
ajuda externa, a União deverá, se for caso 
disso e possível, privilegiar a utilização das 
instituições democráticas próprias, dos
sistemas responsáveis e dos procedimentos 
dos países parceiros para todos os aspetos 
do ciclo do projeto de cooperação.

Or. en

Alteração 563
Eduard Kukan

Proposta de regulamento
Considerando 48

Texto da Comissão Alteração

(48) As referências a instrumentos da 
União no artigo 9.º da Decisão 
2010/427/UE do Conselho79, que são 
substituídos pelo presente regulamento, 
devem entender-se como referências ao 
presente regulamento, devendo a Comissão 
assegurar que o presente regulamento é 
executado em conformidade com o papel 

(48) As referências a instrumentos da 
União no artigo 9.º da Decisão 
2010/427/UE do Conselho79, que são 
substituídos pelo presente regulamento, 
devem entender-se como referências ao 
presente regulamento, devendo a Comissão 
assegurar que o presente regulamento é 
executado em conformidade com o papel e 
as competências do SEAE previsto nessa 
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do SEAE previsto nessa decisão. decisão.

_________________ _________________

79 Decisão 2010/427/UE do Conselho, de 
26 de julho de 2010, que estabelece a 
organização e o funcionamento do Serviço 
Europeu para a Ação Externa (JO L 201 de 
3.8.2010, p. 30).

79 Decisão 2010/427/UE do Conselho, de 
26 de julho de 2010, que estabelece a 
organização e o funcionamento do Serviço 
Europeu para a Ação Externa (JO L 201 de 
3.8.2010, p. 30).

Or. en

Alteração 564
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta de regulamento
Considerando 48

Texto da Comissão Alteração

(48) As referências a instrumentos da 
União no artigo 9.º da Decisão 
2010/427/UE do Conselho79, que são 
substituídos pelo presente regulamento, 
devem entender-se como referências ao 
presente regulamento, devendo a 
Comissão assegurar que o presente 
regulamento é executado em 
conformidade com o papel do SEAE 
previsto nessa decisão.

(48) O Alto Representante da União 
para os Negócios Estrangeiros e a Política 
de Segurança («Alto Representante») 
deve assegurar a coordenação política 
geral da ação externa da União, 
garantindo a unidade, a coerência e a 
eficácia dessa mesma ação, 
nomeadamente através do presente 
regulamento.

_________________

79 Decisão 2010/427/UE do Conselho, de 
26 de julho de 2010, que estabelece a 
organização e o funcionamento do Serviço 
Europeu para a Ação Externa (JO L 201 de 
3.8.2010, p. 30).

Or. en

Alteração 565
Charles Tannock, Eleni Theocharous
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 1 - parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

Institui igualmente o Fundo Europeu para o 
Desenvolvimento Sustentável Mais 
(«FEDS+») e uma Garantia para a Ação 
Externa.

Institui igualmente o Fundo Europeu para o 
Desenvolvimento Sustentável Mais 
(«FEDS+») , uma Garantia para a Ação 
Externa e um Mandato de Empréstimo 
Externo Mais (MEE+) renovado.

Or. en

Alteração 566
Marietje Schaake

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

Texto da Comissão Alteração

(-1) «Quadro de programação», os 
quadros temáticos ou geográficos através 
dos quais os objetivos políticos são 
traduzidos do quadro político para os 
programas (plurianuais). Um quadro de 
programação pode consistir em 
estratégias nacionais, multinacionais, 
regionais e transregionais;

Or. en

Alteração 567
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Artigo 2 - parágrafo 1 - ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «Programa nacional», um 
programa indicativo que abrange um país;

(1) «Estratégia nacional», uma 
estratégia indicativa que abrange um país;

Or. en
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Alteração 568
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Artigo 2 - parágrafo 1 - ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) «Programa plurinacional», um 
programa indicativo que abrange mais de 
um país;

(2) «Estratégia plurinacional», uma 
estratégia indicativa que abrange mais de 
um país;

Or. en

Alteração 569
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Artigo 2 - parágrafo 1 - ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «Programa regional», um 
programa indicativo plurinacional que 
abrange mais do que um país terceiro na 
mesma zona geográfica, na aceção do 
artigo 4.º, n.º 2;

(4) «Estratégia regional», uma 
estratégia indicativa plurinacional que 
abrange mais do que um país terceiro na 
mesma zona geográfica, na aceção do 
artigo 4.º, n.º 2;

Or. en

Alteração 570
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Artigo 2 - parágrafo 1 - ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) «Programa transregional», um 
programa indicativo plurinacional que 
abrange mais do que um país terceiro de 
zonas geográficas diferentes, na aceção do 
artigo 4.º, n.º 2, do presente regulamento;

(5) «Estratégia transregional», uma 
estratégia indicativa plurinacional que 
abrange mais do que um país terceiro de 
zonas geográficas diferentes, na aceção do 
artigo 4.º, n.º 2, do presente regulamento;

Or. en
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Alteração 571
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Artigo 2 - parágrafo 1 - ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) «Programa transregional», um 
programa indicativo plurinacional que 
abrange mais do que um país terceiro de 
zonas geográficas diferentes, na aceção do 
artigo 4.º, n.º 2, do presente regulamento;

(5) «Estratégia transregional», uma 
estratégia indicativa plurinacional que 
abrange mais do que um país terceiro de 
zonas geográficas diferentes, na aceção do 
artigo 4.º, n.º 2, do presente regulamento;

Or. en

Alteração 572
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) (6-A) «Sociedade civil», todos os 
tipos de pessoas ou grupos independentes 
do Estado, incluindo as organizações não 
governamentais (ONG), as universidades, 
o setor privado, os sindicatos e os 
defensores dos direitos humanos, tal como 
definidos na Declaração das Nações 
Unidas sobre o Direito e a 
Responsabilidade das Pessoas;

Or. fr

Alteração 573
Eduard Kukan

Proposta de regulamento
Artigo 2 - parágrafo 1 - ponto 8

Texto da Comissão Alteração
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(8) «Contribuinte», um Estado-
Membro, uma instituição financeira 
internacional ou uma instituição pública de 
um Estado-Membro, um organismo 
público ou outra entidade que contribua 
através de prestações pecuniárias ou de 
garantias para o fundo comum de 
provisionamento.

(8) «Contribuinte», um Estado-
Membro, uma instituição financeira 
internacional ou uma instituição pública de 
um Estado-Membro, um organismo 
público ou outra entidade pública ou 
privada que contribua através de 
prestações pecuniárias ou de garantias para 
o fundo comum de provisionamento.

Or. en

Alteração 574
Eduard Kukan

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) «Adicionalidade», o princípio 
segundo o qual o apoio da Garantia para 
as Ações Externas contribui para o 
desenvolvimento sustentável através de 
operações que não poderiam ter sido 
realizadas sem a Garantia ou que atinjam 
resultados positivos muito acima dos 
resultados que poderiam ter sido 
alcançados sem esse apoio. Entende-se 
também por «adicionalidade» a 
mobilização de financiamento do setor 
privado, a resposta às falhas do mercado e 
a situações de investimento insuficiente, 
bem como a melhoria da qualidade, da 
sustentabilidade, do impacto e da escala 
dos investimentos. O princípio também 
garante que as operações da Garantia 
para as Ações Externas não substituem o 
apoio de um Estado-Membro, o 
financiamento privado ou outra 
intervenção financeira da União ou 
internacional, e evitam excluir outros 
investimentos públicos ou privados. Os 
projetos apoiados pela Garantia têm, 
regra geral, um perfil de risco mais 
elevado do que a carteira dos 
investimentos apoiados pelas contrapartes 
elegíveis no âmbito das suas políticas 
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normais de investimento sem a Garantia 
para as Ações Externas.

Or. en

Alteração 575
Bogusław Sonik, Maurice Ponga

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) «Adicionalidade», o princípio
segundo o qual o apoio da Garantia 
FEDS não pode destinar-se a substituir o 
apoio de um Estado-Membro, 
financiamento privado ou outra 
intervenção financeira da União, 
assegurando antes que dê resposta às 
falhas do mercado e evite excluir outros 
investimentos públicos ou privados;

Or. en

Alteração 576
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) «Pobreza», todos os domínios em 
que homens e mulheres sofrem privações 
e são vistos como incapacitados em 
diversas sociedades e contextos locais. 
Tem por dimensões essenciais, entre 
outras, capacidades económicas, 
humanas, políticas, socioculturais e de 
proteção.

Or. en
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Alteração 577
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-B) «Sensibilidade às questões de 
género», a atuação com o objetivo de 
compreender e ter em conta os fatores 
societais e culturais envolvidos na 
exclusão e discriminação baseadas no 
género nas mais diversas esferas da vida 
pública e privada;

Or. en

Alteração 578
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-C) «Organizações da sociedade civil», 
todas as estruturas não estatais, não 
lucrativas, não partidárias e não violentas 
através das quais as pessoas se organizam 
para prosseguir objetivos e ideais comuns, 
de natureza política, cultural, social ou 
económica. Funcionando à escala local, 
nacional, regional ou internacional, 
incluem organizações urbanas e rurais, 
formais e informais.

Or. en

Alteração 579
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8-D (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(8-D) «Sensibilidade aos conflitos», a 
atuação com o entendimento de que 
qualquer iniciativa levada a cabo num 
ambiente afetado por conflitos irá 
interagir com esse conflito e de que essa 
interação terá consequências que poderão 
ter efeitos positivos ou negativos. A 
sensibilidade aos conflitos significa 
garantir, tanto quanto possível, que as 
ações da UE (políticas, de tomada de 
decisões, de assistência externa) evitem 
ter um impacto negativo e maximizem o 
impacto positivo sobre as dinâmicas do 
conflito, contribuindo, assim, para a 
prevenção de conflitos, a estabilidade 
estrutural e a consolidação da paz.

Or. en

Alteração 580
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-E) «Adicionalidade», no âmbito do 
FEDS+, o princípio segundo o qual esse 
apoio não pode destinar-se a substituir o 
apoio de um Estado-Membro, 
financiamento privado ou outra 
intervenção financeira da União, 
assegurando antes que dê resposta às 
falhas do mercado e evite excluir outros 
investimentos públicos ou privados.

Or. en

Alteração 581
Jean-Luc Schaffhauser

Proposta de regulamento
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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 apoiar os 
Estados-Membros na sua ação à escala 
mundial, a fim de perseguir os objetivos e 
aplicar os princípios da Carta das Nações 
Unidas.

Or. fr

Alteração 582
Judith Sargentini, Michel Reimon

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 fundamentais 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 no artigo 11.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, respeitando igualmente 
o quadro político da UE de cooperação 
para o desenvolvimento, conforme 
estabelecido no artigo 208.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União 
Europeia. A consecução da Agenda 2030 
para o Desenvolvimento Sustentável e a 
execução do Acordo de Paris sobre 
Alterações Climáticas constituem um 
objetivo fundamental do presente 
regulamento.

Or. en
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Alteração 583
Marietje Schaake

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 estabelecer o 
quadro financeiro para sustentar a 
manutenção e promoção dos valores e os
interesses da União à escala mundial, em 
conformidade com os objetivos e 
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, incluindo o respeito dos direitos 
e princípios fundamentais, bem como a 
proteção e promoção dos direitos 
humanos, da democracia e do Estado de 
direito.

Or. en

Alteração 584
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

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 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 207.º, 208.º e 212.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União 
Europeia.
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Or. fr

Alteração 585
Eduard Kukan

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O financiamento ao abrigo do 
presente regulamento pauta-se pelos 
valores e princípios da União, bem como 
pelos compromissos assumidos pela 
União ao abrigo do direito internacional, 
tendo em conta as políticas e posições 
pertinentes da União.

Or. en

Alteração 586
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Desenvolver uma relação 
reforçada especial com os países da 
vizinhança oriental e meridional da UE, 
baseada na cooperação, na paz e na 
segurança, na prestação de contas mútua 
e no compromisso partilhado em relação 
aos valores universais da democracia, do 
Estado de direito e do respeito pelos 
direitos humanos, na integração 
socioeconómica, na proteção ambiental e 
na ação climática;

Or. en

Alteração 587
Judith Sargentini, Michel Reimon
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Apoiar e promover o diálogo e a 
cooperação com as regiões e os países 
terceiros da Vizinhança, da África 
Subsariana, da Ásia e do Pacífico, bem 
como da América Latina e das Caraíbas;

(a) Apoiar e promover o diálogo e a 
cooperação com as regiões e os países 
terceiros da Vizinhança, da África 
Subsariana, da Ásia e do Pacífico, bem 
como da América Latina e das Caraíbas, 
com o objetivo de lograr o 
desenvolvimento sustentável do ponto de 
vista ambiental, a erradicação da pobreza 
e o combate às desigualdades;

Or. en

Alteração 588
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Apoiar e promover o diálogo e a 
cooperação com as regiões e os países 
terceiros da Vizinhança, da África 
Subsariana, da Ásia e do Pacífico, bem 
como da América Latina e das Caraíbas;

(a) Apoiar, promover o diálogo e a 
cooperação, permitir o desenvolvimento 
social e económico e promover os direitos 
humanos, a democracia e o Estado de 
direito com e nas regiões e países terceiros 
da Vizinhança, da África Subsariana, da 
Ásia e do Pacífico, bem como da América 
Latina e das Caraíbas;

Or. en

Alteração 589
Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração
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(a-A) Reduzir e, a longo prazo, erradicar 
a pobreza, em especial nos países menos 
avançados (PMA); assegurar o 
cumprimento dos compromissos e 
objetivos internacionais que a União 
subscreveu, em particular a Agenda 2030 
e os ODS, bem como o Acordo de Paris;

Or. fr

Alteração 590
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Perseguir a erradicação da 
pobreza, em particular nos países menos 
desenvolvidos (PMD);

Or. en

Alteração 591
Jean-Luc Schaffhauser

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A nível mundial, consolidar e 
apoiar a democracia, o Estado de direito e 
os direitos humanos, apoiar as 
organizações da sociedade civil, promover 
a estabilidade e a paz e enfrentar outros 
desafios à escala global, incluindo a 
migração e a mobilidade;

b) A nível mundial, promover a 
estabilidade e a paz e enfrentar outros 
desafios à escala global, em conformidade 
com o princípio de não ingerência 
consagrado no artigo 2.º da Carta das 
Nações Unidas;

Or. fr
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Alteração 592
Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A nível mundial, consolidar e 
apoiar a democracia, o Estado de direito e 
os direitos humanos, apoiar as 
organizações da sociedade civil, promover 
a estabilidade e a paz e enfrentar outros 
desafios à escala global, incluindo a 
migração e a mobilidade;

(b) A nível mundial, apoiar as 
organizações da sociedade civil e as 
autoridades locais, promover a
estabilidade e a paz, prevenir os conflitos e 
promover sociedades justas e inclusivas, e 
enfrentar outros desafios à escala global e 
regional, bem como as necessidades e os 
desafios em matéria de política externa, 
como definido no anexo III;

Or. en

Alteração 593
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A nível mundial, consolidar e 
apoiar a democracia, o Estado de direito e
os direitos humanos, apoiar as 
organizações da sociedade civil, promover 
a estabilidade e a paz e enfrentar outros 
desafios à escala global, incluindo a 
migração e a mobilidade;

(b) A nível mundial, consolidar e 
apoiar a democracia, o Estado de direito, os 
direitos humanos e a igualdade de género, 
apoiar as organizações da sociedade civil, 
incluindo as que defendem os direitos das 
mulheres, promover o multilateralismo, 
consolidar a paz, prevenir conflitos e 
promover sociedades justas e inclusivas e 
enfrentar outros desafios à escala global, 
incluindo o combate às alterações 
climáticas e à degradação ambiental.

Or. en

Alteração 594
Marietje Schaake
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A nível mundial, consolidar e 
apoiar a democracia, o Estado de direito e 
os direitos humanos, apoiar as 
organizações da sociedade civil, promover 
a estabilidade e a paz e enfrentar outros 
desafios à escala global, incluindo a 
migração e a mobilidade;

(b) A nível mundial, regional, 
nacional e bilateral, consolidar, promover, 
proteger e apoiar a democracia, o Estado 
de direito e os direitos humanos, apoiar as 
organizações da sociedade civil sem 
necessidade de consentimento prévio por 
parte dos governos ou das autoridades 
locais, promover o multilateralismo, a 
justiça internacional e a 
responsabilização, promover a estabilidade 
e a paz e enfrentar outros desafios à escala 
global, incluindo as alterações climáticas e 
a redução do espaço reservado à 
sociedade civil;

Or. en

Alteração 595
Eduard Kukan

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A nível mundial, consolidar e 
apoiar a democracia, o Estado de direito e 
os direitos humanos, apoiar as 
organizações da sociedade civil, promover 
a estabilidade e a paz e enfrentar outros 
desafios à escala global, incluindo a 
migração e a mobilidade;

(b) A nível mundial, consolidar e 
apoiar a democracia, o Estado de direito e 
os direitos humanos, apoiar as 
organizações da sociedade civil e as 
autoridades locais, prevenir conflitos e
promover mais estabilidade e paz e 
enfrentar outros desafios à escala global e 
regional;

Or. en

Alteração 596
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

Proposta de regulamento
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Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A nível mundial, consolidar e 
apoiar a democracia, o Estado de direito e 
os direitos humanos, apoiar as 
organizações da sociedade civil, promover 
a estabilidade e a paz e enfrentar outros 
desafios à escala global, incluindo a 
migração e a mobilidade;

b) A nível mundial, consolidar e 
apoiar a democracia, o Estado de direito e 
os direitos humanos, apoiar as 
organizações da sociedade civil, promover 
a estabilidade e a paz e enfrentar outros 
desafios à escala global, incluindo a 
migração e a mobilidade, apoiar o 
desenvolvimento económico e social 
sustentável, inclusivo e benéfico para 
todos;

Or. fr

Alteração 597
Renaud Muselier

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A nível mundial, consolidar e 
apoiar a democracia, o Estado de direito e 
os direitos humanos, apoiar as 
organizações da sociedade civil, promover 
a estabilidade e a paz e enfrentar outros 
desafios à escala global, incluindo a 
migração e a mobilidade;

b) A nível mundial, consolidar e 
apoiar a democracia, o Estado de direito e 
os direitos humanos, apoiar as 
organizações da sociedade civil e o reforço 
das capacidades das autoridades locais e 
regionais, promover a estabilidade e a paz 
e enfrentar outros desafios à escala global, 
incluindo a migração e a mobilidade;

Or. fr

Alteração 598
Elly Schlein, Norbert Neuser

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A nível mundial, consolidar e 
apoiar a democracia, o Estado de direito e 

(b) A nível mundial, consolidar e 
apoiar a democracia, o Estado de Direito e 
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os direitos humanos, apoiar as 
organizações da sociedade civil, promover 
a estabilidade e a paz e enfrentar outros 
desafios à escala global, incluindo a
migração e a mobilidade;

os direitos humanos, apoiar as 
organizações da sociedade civil, promover 
a estabilidade e a paz e enfrentar outros 
desafios à escala global, incluindo o 
fomento de uma migração e mobilidade 
ordenadas e seguras;

Or. en

Alteração 599
Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Reduzir e, a longo prazo, erradicar 
a pobreza, em particular nos países menos 
desenvolvidos; assegurar o cumprimento 
dos compromissos e objetivos 
internacionais que a União subscreveu, 
em particular a Agenda 2030, os ODS, 
bem como o Acordo de Paris;

Or. en

Alteração 600
Kati Piri

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Promover a proteção e o respeito 
pelos direitos das mulheres e raparigas, 
incluindo os direitos económicos, laborais 
e sociais, bem como os direitos e a saúde 
sexual e reprodutiva, nomeadamente 
através de uma educação sexual 
abrangente; reconhecer e valorizar a 
prestação não remunerada de cuidados e 
o trabalho doméstico;
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Or. en

Alteração 601
Eleni Theocharous, Charles Tannock

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Promover os direitos humanos, a 
democracia, a boa governação e o Estado 
de direito, inclusive nas circunstâncias e 
situações de emergência mais difíceis, em 
parceria com a sociedade civil, incluindo 
os defensores dos direitos humanos em 
todo o mundo;

Or. en

Alteração 602
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Perseguir a cooperação para o 
desenvolvimento com países parceiros, a 
fim de obter um desenvolvimento 
sustentável, erradicar a pobreza e 
combater as desigualdades, conforme 
sublinhado nos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável e na Agenda 
2030;

Or. en

Alteração 603
Eleni Theocharous

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) Reagir rapidamente a situações de 
crise, de instabilidade e de conflito, 
enfrentar os desafios em matéria de 
resiliência e assegurar a ligação entre a 
ajuda humanitária e as ações de 
desenvolvimento e dar resposta às 
necessidades e prioridades em matéria de 
política externa.

(c) Reagir rapidamente a situações de 
crise, quer sejam de origem natural ou 
humana, de instabilidade, de violações dos 
direitos humanos e de conflito, enfrentar 
os desafios em matéria de resiliência e 
assegurar a ligação entre a ajuda 
humanitária e as ações de 
desenvolvimento;

Or. en

Alteração 604
Jean-Luc Schaffhauser

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Reagir rapidamente a situações de 
crise, de instabilidade e de conflito, 
enfrentar os desafios em matéria de 
resiliência e assegurar a ligação entre a 
ajuda humanitária e as ações de 
desenvolvimento e dar resposta às 
necessidades e prioridades em matéria de 
política externa.

c) Reagir rapidamente a situações de 
crise, de instabilidade e de conflito, 
enfrentar os desafios em matéria de 
resiliência e assegurar a ligação entre a 
ajuda humanitária e as ações de 
desenvolvimento.

Or. fr

Alteração 605
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Reagir rapidamente a situações de 
crise, de instabilidade e de conflito, 
enfrentar os desafios em matéria de 
resiliência e assegurar a ligação entre a 
ajuda humanitária e as ações de 

(c) Reagir rapidamente a situações de 
crise, de instabilidade e de conflito, 
enfrentar os desafios em matéria de 
resiliência e assegurar a ligação entre a 
ajuda humanitária e as ações de 
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desenvolvimento e dar resposta às 
necessidades e prioridades em matéria de 
política externa.

desenvolvimento.

Or. en

Alteração 606
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Reagir rapidamente a situações de 
crise, de instabilidade e de conflito, 
enfrentar os desafios em matéria de 
resiliência e assegurar a ligação entre a 
ajuda humanitária e as ações de 
desenvolvimento e dar resposta às 
necessidades e prioridades em matéria de 
política externa.

(c) Reagir rapidamente a situações de 
crise, de instabilidade e de conflito, 
enfrentar os desafios em matéria de 
resiliência e assegurar a ligação entre a 
ajuda humanitária e as ações de 
desenvolvimento.

Or. en

Justificação

O mecanismo de resposta rápida deve estar claramente vinculado a situações extraordinárias 
e excecionais e inserir-se no âmbito de situações de emergência e conflito. A formulação 
«necessidades e prioridades em matéria de política externa» é vaga e alarga o âmbito deste 
mecanismo a quase qualquer situação que diga respeito à UE, o que tornaria o mecanismo 
aplicável a praticamente qualquer situação.

Alteração 607
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Promover a educação inclusiva e 
de qualidade enquanto elemento 
fundamental para a concretização dos 
objetivos de desenvolvimento e 
cooperação internacional, através da 
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redução das desigualdades e da pobreza, 
empoderando as pessoas a viver vidas 
mais saudáveis e sustentáveis e 
fomentando a tolerância e o 
conhecimento, a fim de criar sociedades 
mais pacíficas;

Or. en

Alteração 608
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c-a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) b) Promover o desenvolvimento 
sustentável dos países em 
desenvolvimento no plano económico, 
social e ambiental, com o objetivo de 
eliminar a pobreza e reduzir as 
desigualdades, de acordo com os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas;

Or. it

Justificação

Os objetivos de desenvolvimento sustentável devem ser mencionados entre os objetivos 
específicos.

Alteração 609
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Perseguir a erradicação da pobreza, em 
particular nos países menos 
desenvolvidos;

Or. en
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Alteração 610
Urmas Paet

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Perseguir a cooperação para o 
desenvolvimento com países parceiros, a 
fim de obter um desenvolvimento 
sustentável, conforme sublinhado nos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
e na Agenda 2030, combater as 
desigualdades e erradicar a pobreza;

Or. en

Alteração 611
Urmas Paet

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Pelo menos 20 % da ajuda pública 
ao desenvolvimento financiada ao abrigo 
do presente regulamento, em todos os 
programas, geográficos e temáticos, 
anualmente e durante a vigência das suas 
ações, deve ser reservada à inclusão social 
e ao desenvolvimento humano, a fim de 
apoiar e reforçar a prestação de serviços 
sociais básicos, como a saúde, incluindo a 
nutrição, a educação e a proteção social, 
em especial para os grupos mais 
marginalizados, com ênfase nas mulheres 
e crianças.

Or. en

Alteração 612
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Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

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 95 % 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. O presente regulamento deve 
contribuir para o objetivo coletivo de 
consagrar 0,20% do rendimento nacional 
bruto da União aos países menos 
desenvolvidos e 0,7 % do rendimento 
nacional bruto da União à ajuda pública 
ao desenvolvimento no horizonte temporal 
da Agenda 2030.

Or. en

Alteração 613
Judith Sargentini, Michel Reimon

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 614
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Eduard Kukan

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 90 % 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 615
Jean-Luc Schaffhauser

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 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. Dessas despesas, pelo menos 
40 % devem ser destinadas aos países 
menos desenvolvidos, tal como definidos 
pelo Conselho Económico e Social das 
Nações Unidas.

Or. fr

Alteração 616
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Proposta de regulamento
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Artigo 3 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Em pelo menos 85 % dos 
programas, geográficos e temáticos, de 
ajuda pública ao desenvolvimento 
financiada ao abrigo do presente 
regulamento, a igualdade de género e os 
direitos e empoderamento das mulheres e 
das raparigas serão um objetivo principal 
ou significativo, anualmente e ao longo 
da duração das suas ações. Além disso, 20 
% da ajuda pública ao desenvolvimento 
financiada ao abrigo do presente 
regulamento terá como objetivo principal 
a igualdade de género e os direitos e 
empoderamento das mulheres e das 
raparigas.

Or. en

Alteração 617
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Pelo menos 20 % da ajuda pública 
ao desenvolvimento financiada ao abrigo 
do presente regulamento, em todos os 
programas, geográficos e temáticos, 
anualmente e durante a vigência das suas 
ações, será reservada à inclusão social e 
ao desenvolvimento humano, a fim de 
apoiar e reforçar a prestação de serviços 
sociais básicos, como a saúde, incluindo a 
nutrição, a educação e a proteção social, 
em especial para os grupos mais 
marginalizados, nomeadamente as 
mulheres e as crianças.

Or. en
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Alteração 618
Mirja Vehkaperä

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Em pelo menos 85 % dos 
programas, geográficos e temáticos, de 
ajuda pública ao desenvolvimento 
financiada ao abrigo do presente 
regulamento, a igualdade de género e os 
direitos e empoderamento das mulheres e 
das raparigas serão um objetivo principal 
ou significativo. Além disso, 20 % da 
ajuda pública ao desenvolvimento 
financiada ao abrigo do presente 
regulamento terá, em todos os programas 
geográficos e temáticos, como objetivo 
principal a igualdade de género e os 
direitos e empoderamento das mulheres e 
das raparigas.

Or. en

Alteração 619
Norbert Neuser, Vincent Peillon, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Pelo menos 10 % da ajuda pública 
ao desenvolvimento financiada ao abrigo 
do presente regulamento será consagrada 
à promoção de uma educação de 
qualidade e inclusiva. A avaliação 
intercalar prevista no artigo 32.º explora 
possíveis trajetórias financeiras até 2027, 
a fim de alcançar 15 % em 2030. Metade 
deste montante deve ser consagrado à 
educação básica.

Or. en
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Alteração 620
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Pelo menos 20 % da ajuda pública 
ao desenvolvimento financiada ao abrigo 
do presente regulamento, em todos os 
programas, geográficos e temáticos, 
anualmente e durante a vigência das suas 
ações, será reservada à inclusão social e 
ao desenvolvimento humano, a fim de 
apoiar e reforçar a prestação de serviços 
sociais básicos, como a saúde, incluindo a 
nutrição, a educação e a proteção social, 
em especial para os grupos mais 
marginalizados, nomeadamente as 
mulheres e as crianças.

Or. en

Alteração 621
Mirja Vehkaperä

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Pelo menos 20 % da ajuda pública 
ao desenvolvimento financiada no âmbito 
deste regulamento deve contribuir, em 
todos os programas, para a inclusão 
social e o desenvolvimento humano, com 
ênfase nos serviços sociais básicos, 
nomeadamente de saúde e educação.

Or. en

Alteração 622
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Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O financiamento da União ao 
abrigo do presente regulamento é 
executado mediante:

1. O financiamento da União ao 
abrigo do presente regulamento é 
programado mediante:

Or. en

Alteração 623
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O financiamento da União ao 
abrigo do presente regulamento é 
executado mediante:

1. O financiamento da União ao 
abrigo do presente regulamento é aplicado
mediante:

Or. en

Alteração 624
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Programas geográficos; (a) Quadros de programação
geográficos (plurianuais);

Or. en

Alteração 625
Marietje Schaake
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Programas temáticos; (b) Quadros de programação
temáticos (plurianuais);

Or. en

Alteração 626
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – subparágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

As ações executadas ao abrigo destes 
programas estão ligadas à prossecução 
dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável.

Or. en

Alteração 627
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os programas geográficos abrangem a 
cooperação nacional e plurinacional nas 
seguintes áreas:

Serão estabelecidos através de um ato 
delegado quatro quadros de programação
geográficos (plurianuais), que abrangerão
a cooperação nacional e plurinacional nas 
seguintes áreas:

Or. en

Alteração 628
Maurice Ponga, Tokia Saïfi
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Ásia e Pacífico; c) Ásia;

Or. fr

Alteração 629
Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Pacífico;

Or. fr

Justificação

Importa especificar a região do «Pacífico» a fim prever financiamentos específicos para essa 
região, que faz parte do grupo ACP e das negociações «pós-Cotonu».

Alteração 630
Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Américas e Caraíbas. d) Américas;

Or. fr

Alteração 631
Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(d-A) Caraíbas.

Or. fr

Justificação

Importa especificar a região das «Caraíbas» a fim de prever financiamentos específicos para 
essa região, que faz parte do grupo ACP e das negociações «pós-Cotonu».

Alteração 632
Bogusław Sonik, Maurice Ponga

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os programas geográficos podem abranger 
todos os países terceiros, exceto os países 
candidatos e os países potencialmente 
candidatos, tal como definidos no 
Regulamento (UE) n.º.../...80 (IPA) e os 
países e territórios ultramarinos, tal como 
definidos na Decisão .../.../UE do 
Conselho.

Os programas geográficos podem abranger 
todos os países terceiros, exceto os países 
candidatos e os países potencialmente 
candidatos, tal como definidos no 
Regulamento (UE) n.º.../...80 (IPA) e os 
países e territórios ultramarinos, tal como 
definidos na Decisão .../.../UE do 
Conselho. Devem ser estabelecidos 
programas geográficos de âmbito 
continental ou transregional.

_________________ _________________

80 Regulamento do Parlamento Europeu e 
do Conselho, que cria o Instrumento de 
Assistência de Pré-Adesão (JO L).

80 Regulamento do Parlamento Europeu e 
do Conselho, que cria o Instrumento de 
Assistência de Pré-Adesão (JO L).

Or. en

Alteração 633
Louis-Joseph Manscour, Vincent Peillon

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração
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Todavia, em casos devidamente 
justificados, com base na reciprocidade e 
na proporcionalidade, os programas 
geográficos podem ajudar os países e 
regiões parceiros a reforçarem a 
cooperação com as regiões 
ultraperiféricas vizinhas, referidas no 
artigo 349.º do TFUE, e com os países e 
territórios ultramarinos abrangidos pela 
Decisão PTU do Conselho.

Or. fr

Alteração 634
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os programas temáticos englobam as 
ações ligadas à persecução dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável a nível 
mundial, nos seguintes domínios:

O quadro de programação temático será 
estabelecido através de um ato delegado e 
englobará as ações ligadas à persecução 
dos objetivos e 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, incluindo o 
respeito dos direitos e princípios 
fundamentais, a proteção e promoção dos 
direitos humanos, da democracia e do 
Estado de direito, bem como os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável a nível 
mundial. As ações devem ser agrupadas 
mas não limitadas às seguintes categorias:

Or. en

Alteração 635
Jean-Luc Schaffhauser

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) Direitos humanos e democracia; Suprimido

Or. fr

Justificação

Esta fórmula vaga serve de pretexto para todos os tipos de ingerências, por detrás dos bons 
sentimentos.

Alteração 636
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Direitos humanos e democracia; (a) Direitos humanos, democracia, 
Estado de Direito e liberdades 
fundamentais;

Or. en

Alteração 637
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Igualdade de género e 
empoderamento das mulheres e das 
raparigas;

Or. en

Alteração 638
Jean-Luc Schaffhauser

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Organizações da sociedade civil; Suprimido

Or. fr

Justificação

O conceito de sociedade civil serve para contornar os Estados e a veicular ingerências 
estrangeiras na política interna dos países.

Alteração 639
Renaud Muselier

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Organizações da sociedade civil; b) Organizações da sociedade civil e 
autoridades locais e regionais;

Or. fr

Alteração 640
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Estabilidade e paz; (c) Consolidação da paz, prevenção de 
conflitos e estabilidade;

Or. en

Alteração 641
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) Estabilidade e paz; (c) Estabilidade, paz e justiça 
internacional;

Or. en

Alteração 642
Maurice Ponga, Tokia Saïfi

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os programas temáticos podem abranger 
todos os países terceiros, bem como os 
países e territórios ultramarinos, tal como 
definidos na Decisão .../.../UE do 
Conselho.

Os programas temáticos podem abranger 
todos os países terceiros.
Os países e territórios ultramarinos devem 
ter pleno acesso aos programas temáticos, 
tal como prevê a Decisão …/… (UE) do 
Conselho. A sua participação efetiva deve 
ser assegurada tendo em conta as suas 
especificidades e os especiais desafios que
têm de enfrentar.

Or. fr

Alteração 643
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Contribuir para a estabilidade e a 
prevenção de conflitos em situações de 
urgência, de crise emergente, de crise e de 
pós-crise;

(a) Contribuir para a paz, a
estabilidade e a prevenção de conflitos em 
situações de urgência, de crise emergente, 
de crise e de pós-crise;

Or. en

Alteração 644
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Renaud Muselier

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Contribuir para o reforço da 
resiliência dos Estados, sociedades, 
comunidades e pessoas e para estabelecer a 
ligação entre a ajuda humanitária e as 
ações de desenvolvimento;

b) Contribuir para o reforço da 
resiliência dos Estados, regiões, 
municípios, cidades e aldeias, sociedades, 
comunidades e pessoas e para estabelecer a 
ligação entre a ajuda humanitária e as 
ações de desenvolvimento;

Or. fr

Alteração 645
Urmas Paet

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Contribuir para o reforço da 
resiliência dos Estados, sociedades, 
comunidades e pessoas e para estabelecer a 
ligação entre a ajuda humanitária e as 
ações de desenvolvimento;

(b) Contribuir para o reforço da 
resiliência dos Estados, sociedades, 
comunidades, crianças e pessoas e para 
estabelecer a ligação entre a ajuda 
humanitária e as ações de 
desenvolvimento;

Or. en

Alteração 646
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Contribuir para o reforço da 
resiliência dos Estados, sociedades, 
comunidades e pessoas e para estabelecer a 
ligação entre a ajuda humanitária e as 

(b) Contribuir para o reforço da 
resiliência dos Estados, sociedades, 
comunidades, crianças e pessoas e para 
estabelecer a ligação entre a ajuda 
humanitária e as ações de 



PE632.090v01-00 174/175 AM\1172161PT.docx

PT

ações de desenvolvimento; desenvolvimento;

Or. en

Alteração 647
Jean-Luc Schaffhauser

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Dar resposta às necessidades e 
prioridades em matéria de política 
externa.

Suprimido

Or. fr

Alteração 648
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Dar resposta às necessidades e 
prioridades em matéria de política 
externa.

Suprimido

Or. en

Alteração 649
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Dar resposta às necessidades e 
prioridades em matéria de política 
externa.

Suprimido
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Or. en

Justificação

O mecanismo de resposta rápida deve estar claramente vinculado a situações extraordinárias 
e excecionais e inserir-se no âmbito de emergências e situações de conflito. A alínea c) 
alarga o âmbito deste mecanismo a quase qualquer situação que diga respeito à UE, o que 
tornaria o mecanismo aplicável a praticamente qualquer situação.

Alteração 650
Maurice Ponga, Tokia Saïfi

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As ações de resposta rápida podem 
abranger todos os países terceiros, bem 
como os países e territórios ultramarinos, 
conforme definidos na Decisão …/.../UE 
do Conselho.

As ações de resposta rápida podem 
abranger todos os países terceiros.
Os países e territórios ultramarinos devem 
ter pleno acesso às operações de resposta 
rápida, tal como prevê a Decisão …/… 
(UE) do Conselho.

Or. fr
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