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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta da Comissão Europeia que cria o «Instrumento de Vizinhança, 
Desenvolvimento e Cooperação Internacional» (2021-2027) integra vários instrumentos de 
ação externa da UE do atual QFP, a maioria dos quais expira em 31 de dezembro de 2020:

• O Instrumento de Cooperação para o Desenvolvimento (ICD),

• O Instrumento Europeu de Vizinhança (IEV),

• O Instrumento de Parceria para a cooperação com países terceiros,

• O Instrumento Europeu para a Democracia e os Direitos Humanos (IEDDH),

• O Instrumento para a Estabilidade e a Paz (IEP),

• O Fundo de Garantia relativo às ações externas,

• O Instrumento de Vizinhança, Desenvolvimento e Cooperação Internacional integrará 
igualmente o atual Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED) extraorçamental, 
incluindo a Facilidade de Investimento ACP do FED.

A promoção dos valores fundamentais e dos direitos humanos está na base desses 
instrumentos.

Com um orçamento reforçado de 89,2 mil milhões de euros, o Instrumento de Vizinhança, 
Desenvolvimento e Cooperação Internacional será o principal instrumento da UE para 
contribuir para a erradicação da pobreza e para apoiar a democracia e o desenvolvimento 
sustentável nos países parceiros.

A proposta de regulamento engloba três componentes principais: geográfica, temática e de 
resposta rápida.

A componente geográfica (enquadramento financeiro de 68 mil milhões de euros) 

Com especial incidência nos países abrangidos pela política europeia de vizinhança e nos 
países da África subsariana, irá abordar conjuntamente os desafios globais, como o 
desenvolvimento humano, incluindo a igualdade de género, as alterações climáticas, a 
proteção do ambiente, a migração e a segurança alimentar.

A componente temática (enquadramento financeiro proposto: 7 mil milhões de euros) 

Irá complementar a componente geográfica através da cobertura a nível mundial do apoio aos 
direitos humanos, à democracia, à sociedade civil, à estabilidade e à paz e aos desafios 
globais, abrangendo matérias como saúde, educação e formação, mulheres e crianças, trabalho 
digno e proteção social, cultura, migração, ambiente e alterações climáticas, energias 
sustentáveis, crescimento sustentável e inclusivo, setor privado e autoridades locais. 

A componente de resposta rápida (enquadramento financeiro proposto: 4 mil milhões de 
euros) 
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Irá permitir que a UE intervenha de forma rápida e eficaz na prevenção de conflitos e em 
situações de crise ou instabilidade. Irá ajudar a aumentar a resiliência dos países parceiros e 
permitir agir numa fase precoce para dar resposta às necessidades e prioridades da política 
externa da UE. Esta componente também tem cobertura a nível mundial. No âmbito desta 
componente, não é necessária programação. A execução assume a forma de adoção direta de 
medidas excecionais de assistência, de planos de ação e de medidas individuais.

Reserva dos fundos não afetados para desafios e prioridades emergentes (enquadramento 
financeiro proposto: 10,2 mil milhões de euros)

Irá assegurar uma resposta adequada às prioridades urgentes, em especial nos domínios da 
migração e da estabilidade.

---

A relatora reconhece que a arquitetura dos atuais instrumentos se revelou ineficiente, em parte 
devido à falta de flexibilidade, para responder rapidamente aos desafios emergentes. Por este 
motivo, considera adequada uma nova revisão para reforçar a capacidade de resposta da UE e 
maximizar o impacto das intervenções combinadas. 

No entanto, considera que a nova arquitetura não deve afetar o papel e a participação do 
Parlamento Europeu na programação e execução do novo instrumento e do processo de 
controlo.  

Embora o regulamento apoie financeiramente as ações relacionadas com a mobilidade para 
fins de aprendizagem com países terceiros ao abrigo do Programa Erasmus, bem como a 
cooperação e o diálogo político entre a UE e esses países no domínio da educação e da 
cultura, a relatora considera que os objetivos fixados para esses domínios devem ser muito 
mais ambiciosos.

Além disso, considera que, no projeto de regulamento, deve ser dada mais importância à 
educação e cultura, garantindo o acesso à educação inclusiva e equitativa de qualidade para 
todos e fomentando as relações culturais internacionais através da diplomacia cultural. 

A importância da educação como um dos principais componentes da Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável reflete-se no ODS 4 («Garantir o acesso à educação inclusiva e 
equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para 
todos»). Uma educação melhor é, realmente, uma condição prévia para a erradicação da 
pobreza, o desenvolvimento humano, a inclusão social e a igualdade de género.

No que diz respeito à cultura, a importância de promover a cooperação cultural, incluindo a 
diplomacia cultural, é cada vez mais reconhecida como um meio de promover a compreensão 
mútua, o respeito pelos direitos humanos e os valores comuns.

Por conseguinte, a relatora considera que um montante indicativo de 15 % do orçamento 
proposto deve ser consagrado às ações no domínio da educação e da cultura.

***
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ALTERAÇÕES

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão dos Assuntos Externos e a Comissão 
do Desenvolvimento, competentes quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes 
alterações:

Alteração 1

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 respeito e a promoção dos 
valores fundamentais, nomeadamente a 
democracia e os direitos humanos, 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).

Alteração 2

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, nos domínios da 
cultura, do ensino, da investigação e do 
desporto, com uma abordagem 
interpessoal. A vasta gama de ações 
permitidas pelo presente regulamento deve 
contribuir para a consecução dos objetivos 



PE629.439v02-00 6/37 AD\1174439PT.docx

PT

indicados neste artigo do Tratado.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Em consonância com a 
comunicação conjunta «Para uma 
estratégia da UE no domínio das relações 
culturais internacionais», aprovada pela 
resolução do Parlamento Europeu de 5 de 
julho de 2017, os instrumentos de 
financiamento europeus e, em especial, o 
presente programa devem reconhecer a 
importância da cultura nas relações 
internacionais e o seu papel na promoção 
dos valores europeus através de ações 
direcionadas concebidas para ter um 
claro impacto da União na cena mundial.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) Em conformidade com o artigo 
167.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, a União e os 
Estados-Membros devem incentivar a 
cooperação com países terceiros e 
organizações internacionais competentes 
no domínio da cultura. O presente 
regulamento deve contribuir para a 
concretização dos objetivos indicados 
nesse artigo do Tratado.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 3-C (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(3-C) As disposições do presente 
regulamento devem estar em linha com a 
Diretiva (UE) 2016/801 do Parlamento 
Europeu e do Conselho1-A.
____________________
1-A Diretiva (UE) 2016/801 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 11 de maio de 
2016, relativa às condições de entrada e 
de residência de nacionais de países 
terceiros para efeitos de investigação, de 
estudos, de formação, de voluntariado, de 
programas de intercâmbio de estudantes, 
de projetos educativos e de colocação au 
pair (JO L 132 de 21.5.2016, p. 21).

Alteração 6

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. 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 
principal objetivo erradicar a pobreza, tal 
como estabelecido no artigo 21.º, n.º 2, 
alínea d), do Tratado da União Europeia.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 7



PE629.439v02-00 8/37 AD\1174439PT.docx

PT

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 Climáticas e da 
Agenda de Ação de Adis Abeba, 
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, 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 prestar especial 
atenção ao apoio às interligações entre os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
e às ações suscetíveis de gerar cobenefícios 
e realizar múltiplos objetivos de forma 
coerente, em conformidade com o 
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 
n.º 4.

_________________ _________________
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», 

58 «Agenda de Ação de Adis Abeba da 
Terceira Conferência Internacional sobre o 
Financiamento do Desenvolvimento», 
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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).

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).

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) A cultura desempenha um papel 
específico, quer como pilar autónomo do 
desenvolvimento sustentável, quer como 
fator essencial para a concretização dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
existentes. A cultura é um motor da 
inovação e das mudanças 
comportamentais através da criação de 
novos estilos de vida e de paradigmas de 
desenvolvimento sustentável, permitindo 
abordagens de base comunitária ou local, 
necessárias para uma compreensão a 
nível local do desenvolvimento 
sustentável. A participação cultural 
incentiva comportamentos responsáveis 
do ponto de vista ambiental, melhora a 
saúde física e mental, assim como o 
bem-estar, facilita e promove o diálogo 
intercultural, o respeito pelos outros e a 
integração social das minorias e melhora 
a frequência escolar e as taxas de 
desempenho escolar dos jovens, 
contribuindo, assim, para facilitar a 
concretização de muitos dos atuais 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável. O presente regulamento deve 
utilizar o poder transformador da cultura 
e da educação para concretizar os 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável.

Alteração 9

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

(8) A aplicação do presente 
regulamento deve nortear-se pelas cinco 
prioridades definidas na Estratégia Global 
para a Política Externa e de Segurança da 
União Europeia («Estratégia Global»)59, 
apresentada em 19 de junho de 2016, que 
representa a visão da União e o quadro 
para uma ação externa unida e responsável 
em parceria com outros, para promover os 
valores e interesses da União. A União 
deverá reforçar as parcerias, promover os 
diálogos estratégicos e as respostas 
coletivas aos desafios de caráter global. A 
sua ação deverá apoiar os interesses e 
valores da União em todos os seus aspetos, 
incluindo a preservação da paz duradoura, 
a prevenção de conflitos, o reforço da 
segurança internacional, fazer face 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 
inclusiva e equitativa de qualidade e de 
oportunidades de aprendizagem ao longo 
da vida para todos, o apoio à política 
comercial livre, justa e sustentável, o 
empreendedorismo, a diplomacia 
económica e cultural e a cooperação 
económica, o papel da cultura nas 
relações internacionais, a participação 
dos jovens e uma abordagem interpessoal 
que promova a inovação, a promoção de 
soluções e tecnologias digitais, a 
promoção da dimensão internacional das 
políticas da União e a proteção do 
património cultural, especialmente em 
zonas de conflito. 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. Além disso, o 
papel das parcerias público-privadas ao 
abrigo do presente regulamento deve ser 
analisado de forma mais aprofundada, em 
especial no que diz respeito à cooperação 
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cultural e à diplomacia pública à escala 
mundial.

_________________ _________________
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.

Alteração 10

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, 
garantindo o acesso a educação de 
qualidade, 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.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(9-A) A cultura, incluindo o diálogo 
intercultural, desempenha um papel 
fundamental nas relações externas e nas 
políticas de desenvolvimento, em 
particular no que diz respeito à prevenção 
e resolução de conflitos, ao 
estabelecimento da paz e ao 
empoderamento das populações locais. 
Por conseguinte, é necessária uma 
estratégia cultural ambiciosa e sólida, 
incluindo a diplomacia cultural, para 
alcançar um novo Consenso Europeu 
sobre o Desenvolvimento.

Alteração 12

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, ao desporto, à igualdade de 
género e ao empoderamento das mulheres, 
dos jovens e das crianças, a fim de 
conseguir desenvolvimento sustentável.

Alteração 13
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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, cultura e património 
cultural, participação dos cidadãos, boa 
governação, igualdade de género, 
inclusão dos jovens e direitos humanos.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

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

(19) A Política Europeia de Vizinhança, 
tal como revista em 201562, visa a 
estabilização dos países vizinhos e o 
reforço da resiliência, designadamente 
através do fomento do desenvolvimento 
económico, como principais prioridades 
políticas da União. Para atingir o seu 
objetivo, a Política Europeia de Vizinhança 
revista tem incidido sobre quatro domínios 
prioritários: boa governação, democracia, 
Estado de direito e direitos humanos, com 
especial destaque para a colaboração com a 
sociedade civil e a promoção da educação 
e formação de qualidade e de uma 
abordagem interpessoal, desenvolvimento 
económico e social sustentável; segurança; 
migração e mobilidade, incluindo o 
combate às causas profundas da migração 
irregular, das deslocações de populações, 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 
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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.

Alteração 15

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. Deverá, em especial, 
apoiar a prossecução da cooperação 
estabelecida entre a União e a União 
Africana, em conformidade com a 
Estratégia Conjunta África-UE, incluindo 
o compromisso de África e da UE de 
promoverem os direitos das crianças, bem 
como o empoderamento dos jovens da 
Europa e de África, e ter por base o futuro 
acordo ACP-UE pós-2020, nomeadamente 
através de uma abordagem continental de 
África.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração
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(22) O financiamento ao abrigo do 
presente regulamento deverá ser utilizado 
para financiar ações relacionadas com a 
dimensão internacional do programa 
Erasmus, que deverão ser executadas em 
conformidade com o Regulamento 
Erasmus68.

(22) O financiamento ao abrigo do 
presente regulamento deverá ser utilizado 
para financiar ações relacionadas com a 
dimensão internacional do Programa 
Erasmus e do Programa Europa Criativa, 
que deverão ser executadas em 
conformidade com o Regulamento 
Erasmus e o Regulamento Europa 
Criativa68-A.

_________________ _________________
68 COM (2018) 367 final - Proposta de 
Regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho que cria o Programa «Erasmus», 
o programa da União para o ensino, a 
formação, a juventude e o desporto, e que 
revoga o Regulamento (UE) n.º 1288/2013.

68 COM (2018) 367 final - Proposta de 
Regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho que cria o Programa «Erasmus», 
o programa da União para o ensino, a 
formação, a juventude e o desporto, e que 
revoga o Regulamento (UE) n.º 1288/2013;
68-A COM (2018) 366 final - Proposta de 
Regulamento do Parlamento Europeu e 
do Conselho que cria o Programa Europa 
Criativa (2021-2027) e que revoga o 
Regulamento (UE) n.º 1295/2013

Alteração 17

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 dos 
jovens, 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.
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Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-A) Considerando a importância de 
abordar a questão da educação e da 
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 deve 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.

Alteração 19

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, apoiando os 
sistemas de ensino modernos, reforçando 
as estruturas culturais e promovendo a 
resiliência socioeconómica dos países 
parceiros. Deve dar especial atenção à 
erradicação da pobreza, nomeadamente a 
pobreza educativa, a promoção da 
formação e do ensino inclusivos e justos, 
o crescimento sustentável e inclusivo, o 
acesso abrangente à cultura, a criação de 
emprego digno, as oportunidades 
económicas, as competências transferíveis 
e o empreendedorismo, nomeadamente o 
empreendedorismo social, os setores 
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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.

socioeconómicos, as micro, pequenas e 
médias empresas, bem como atacando as 
causas profundas socioeconómicas 
específicas da migração irregular e das 
deslocações de populações, 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.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Considerando 34-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(34-A) É também essencial, em 
consonância com os valores fundamentais 
europeus, que o FEDS+ seja utilizado 
para melhorar o acesso à educação de 
todas as crianças em zonas de emergência 
humanitária, bem como para apoiar o 
estabelecimento de corredores educativos 
a fim de garantir o respeito pelo direito à 
educação das crianças em situação de 
deslocação forçada e de migração.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Considerando 34-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(34-B) A dimensão internacional do 
Programa Erasmus+ deve ser reforçada 
com vista a aumentar as oportunidades de 
mobilidade e cooperação para as pessoas 
e organizações dos países menos 
desenvolvidos do mundo, apoiando o 
desenvolvimento de capacidades em 
países terceiros, o desenvolvimento de 
competências e os intercâmbios 
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interpessoais, oferecendo, ao mesmo 
tempo, mais oportunidades de mobilidade 
e de cooperação com países desenvolvidos 
e emergentes.

Alteração 22

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, procurar melhorar a 
qualidade da educação e torná-la 
acessível a todos, 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;

Alteração 23

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 e as relações culturais 
internacionais enquanto elementos 
fundamentais para a concretização dos 
objetivos de desenvolvimento e de 
cooperação internacional, através da 
redução das desigualdades e da pobreza, 
capacitando as pessoas para viver vidas 
mais saudáveis e sustentáveis e 
promovendo a tolerância e o 
conhecimento, a fim de criar sociedades 
mais pacíficas;

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea b)
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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, sociedade civil e pessoas e 
para estabelecer a ligação entre a ajuda 
humanitária e as ações de 
desenvolvimento;

Alteração 25

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. A fim de promover a dimensão 
internacional da educação e da cultura, 
será atribuído um montante indicativo 
correspondente a, pelo menos, 15 % do 
enquadramento financeiro referido no n.º 
1 a ações de cooperação e de diálogo 
político em matéria de cultura, educação, 
juventude e desporto com países terceiros.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Aplica uma abordagem baseada em 
direitos que engloba todos os direitos 
humanos, sejam eles civis e políticos ou 
económicos, sociais e culturais, a fim de 
integrar os princípios dos direitos 
humanos, apoiar os titulares de direitos na 
reivindicação dos mesmos, com especial 
destaque para os grupos mais pobres e mais 
vulneráveis, e prestar assistência a países 
parceiros no cumprimento das suas 
obrigações internacionais em matéria de 
direitos humanos. O presente regulamento 
promove a igualdade de género e o 

2. Aplica uma abordagem baseada em 
direitos que engloba todos os direitos 
humanos, sejam eles civis e políticos ou 
económicos, sociais e culturais, a fim de 
integrar os princípios dos direitos 
humanos, apoiar os titulares de direitos na 
reivindicação dos mesmos, com especial 
destaque para os grupos mais pobres, mais 
vulneráveis e marginalizados, incluindo 
minorias, e prestar assistência a países 
parceiros no cumprimento das suas 
obrigações internacionais em matéria de 
direitos humanos. Em particular, a União 
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empoderamento das mulheres. deve apoiar a educação e o desporto 
enquanto instrumentos para fomentar o 
desenvolvimento, contribuir para a 
erradicação da pobreza e para promover a 
consolidação da paz, a inclusão social, a 
cidadania ativa, e garantir o acesso à 
cultura. O presente regulamento promove 
a igualdade de género e o empoderamento 
das mulheres, dos jovens e das crianças.

Alteração 27

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. A fim de maximizar o impacto do 
regulamento sobre as populações, 
especialmente os grupos mais vulneráveis, 
a União deve apoiar não só a cooperação 
institucional, mas também as iniciativas 
locais, os contactos interpessoais e as 
organizações da sociedade civil.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A União apoia, consoante adequado, a 
execução da cooperação e do diálogo a 
nível bilateral, regional e multilateral, bem 
como a nível dos acordos de parceria e da 
cooperação triangular.

A União apoia, consoante adequado, a 
execução da cooperação e do diálogo a 
nível bilateral, regional e multilateral, bem 
como a nível dos acordos de parceria e da 
cooperação triangular, nomeadamente 
através de um diálogo estruturado entre 
as instituições e a sociedade civil e de 
exercícios de aprendizagem entre pares 
que reúnam a sociedade civil de diferentes 
países e regiões.

Alteração 29

Proposta de regulamento
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Artigo 8 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A cooperação entre a União e os Estados-
Membros, por um lado, e os países 
parceiros, por outro, tem por base e visa 
promover os princípios da eficácia do 
desenvolvimento, sempre que adequado, e 
nomeadamente a apropriação das 
prioridades de desenvolvimento pelos 
países parceiros, a focalização nos 
resultados, as parcerias de 
desenvolvimento inclusivas, a 
transparência e a responsabilização 
recíproca. A União promove uma 
mobilização e uma utilização dos recursos 
efetivas e eficientes.

A cooperação entre a União e os Estados-
Membros, por um lado, e os países 
parceiros, por outro, tem por base e visa 
promover os princípios da eficácia do 
desenvolvimento, sempre que adequado, e 
nomeadamente a apropriação das 
prioridades de desenvolvimento pelos 
países parceiros, a focalização nos 
resultados, as parcerias de 
desenvolvimento inclusivas, a 
transparência, a responsabilização 
recíproca e o respeito. A União promove 
uma mobilização e uma utilização dos 
recursos efetivas e eficientes.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 6 

Texto da Comissão Alteração

6. Os programas e as ações no âmbito 
do presente regulamento devem integrar as 
questões das alterações climáticas, da 
proteção do ambiente e da igualdade de 
género, bem como ter em conta as 
interligações entre os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, a fim de 
promover ações integradas suscetíveis de 
criar benefícios comuns e alcançar 
múltiplos objetivos de forma coerente. 
Estes programas e ações devem basear-se 
numa análise dos riscos e das 
vulnerabilidades, integrar uma abordagem 
em matéria de resiliência e ser sensíveis 
aos conflitos. Devem guiar-se pelo 
princípio de não deixar ninguém para trás.

6. Os programas e as ações no âmbito 
do presente regulamento devem integrar as 
questões das alterações climáticas, da 
proteção do ambiente, da educação, da 
cultura e da igualdade de género, bem 
como ter em conta as interligações entre os 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, a fim de promover ações 
integradas suscetíveis de criar benefícios 
comuns e alcançar múltiplos objetivos de 
forma coerente. Estes programas e ações 
devem basear-se numa análise dos riscos e 
das vulnerabilidades, incluindo a 
compreensão de diferentes formas de 
discriminação e de discriminação 
múltipla, bem como os respetivos 
impactos em grupos específicos, 
nomeadamente mulheres e jovens, 
integrar uma abordagem preventiva 
resiliente e ser sensíveis aos conflitos. 
Devem guiar-se pelo princípio de não 
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deixar ninguém para trás.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. As questões da migração serão 
objeto de uma abordagem mais 
coordenada, holística e estruturada com os 
parceiros, devendo a sua eficácia ser 
regularmente avaliada.

7. As questões da migração serão 
objeto de uma abordagem mais 
coordenada, holística e estruturada com os 
parceiros, sem prejuízo dos outros 
objetivos da ação externa da UE, devendo 
a sua eficácia ser regularmente avaliada.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No intuito de contribuir para o 
desenvolvimento sustentável, que implica 
sociedades estáveis, pacíficas e inclusivas, 
a assistência da União ao abrigo do 
presente regulamento pode ser utilizada no 
contexto de uma reforma mais vasta do 
setor da segurança ou para desenvolver as 
capacidades de intervenientes militares em 
países parceiros, nas circunstâncias 
excecionais definidas no n.º 4, para realizar 
atividades de desenvolvimento e atividades 
de segurança para o desenvolvimento.

2. No intuito de contribuir para o 
desenvolvimento sustentável, que implica 
sociedades estáveis, com sensibilidade 
cultural, pacíficas e inclusivas, a 
assistência da União ao abrigo do presente 
regulamento pode ser utilizada no contexto 
de uma reforma mais vasta do setor da 
segurança ou para desenvolver as 
capacidades de intervenientes militares em 
países parceiros, nas circunstâncias 
excecionais definidas no n.º 4, para realizar 
atividades de desenvolvimento e atividades 
de segurança para o desenvolvimento.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. O presente regulamento contribui 
para as ações realizadas ao abrigo do 

7. O presente regulamento contribui 
financeiramente para as ações realizadas 
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Regulamento (UE) .../... (Erasmus). Será 
elaborado um documento único de 
programação com base no presente 
regulamento para um período de sete anos, 
tendo em conta os fundos previstos pelo 
Regulamento (UE).../... (IPA III). O 
Regulamento (UE).../... (Erasmus) aplica-
se à utilização desses fundos.

ao abrigo do Regulamento (UE) .../... 
(Erasmus) e do Regulamento (UE) .../… 
(Europa Criativa). Será elaborado um 
documento único de programação com 
base nestes regulamentos para um período 
de sete anos, tendo em conta os fundos 
previstos pelo Regulamento (UE).../... (IPA 
III). O Regulamento (UE).../... (Erasmus) e 
o Regulamento (UE) ../… (Europa 
Criativa) aplicam-se à utilização desses 
fundos, assegurando simultaneamente a 
conformidade com o presente 
regulamento e o Regulamento (UE) .../... 
(IPA III).

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As necessidades, avaliadas por 
indicadores como a população e o nível de 
desenvolvimento;

a) As necessidades, determinadas 
com base em critérios específicos e 
análises aprofundadas, tendo em conta a 
população, a pobreza, a desigualdade, o 
desenvolvimento humano, a 
vulnerabilidade económica e ambiental, 
os direitos humanos, a democracia e o 
espaço cívico, a igualdade de género e a 
resiliência do Estado e da sociedade;

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) subvenções em favor do Gabinete 
do Alto Comissário das Nações Unidas 
para os Direitos Humanos, bem como do 
Global Campus, o Centro Interuniversitário 
Europeu para os Direitos Humanos e a 
Democratização, que oferece um mestrado 
europeu em direitos humanos e 
democratização, e da respetiva rede de 

c) subvenções em favor do Gabinete 
do Alto Comissário das Nações Unidas 
para os Direitos Humanos, bem como do 
Global Campus, o Centro Interuniversitário 
Europeu para os Direitos Humanos e a 
Democratização, que oferece um mestrado 
europeu em direitos humanos e 
democratização, e da respetiva rede de 
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universidades associadas que conferem 
diplomas de pós-graduação em direitos 
humanos, incluindo bolsas para estudantes 
e defensores dos direitos humanos de 
países terceiros.

universidades associadas que conferem 
diplomas de pós-graduação em direitos 
humanos, incluindo oportunidades de 
mobilidade e de bolsas para estudantes, 
investigadores, professores e defensores 
dos direitos humanos de países terceiros.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os progressos registados relativamente aos 
resultados esperados devem ser 
controlados com base em indicadores 
claros, transparentes e, se for caso disso, 
quantificáveis. É conveniente manter um 
número limitado de indicadores, a fim de 
facilitar uma elaboração atempada dos 
relatórios.

Os progressos registados relativamente aos 
resultados esperados devem ser 
controlados com base em indicadores 
claros, transparentes e, se for caso disso, 
quantificáveis. Em linha com os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável, os 
indicadores devem ser desagregados, no 
mínimo, por género e idade. É 
conveniente manter um número limitado de 
indicadores, a fim de facilitar uma 
elaboração atempada dos relatórios.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte A – ponto 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Reforço do papel da educação na 
divulgação dos valores da liberdade, da 
tolerância e da não discriminação e 
promoção do papel da cultura para 
melhorar a compreensão mútua nas 
sociedades, fomentar a consolidação da 
paz e lutar contra a radicalização;

Alteração 38

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte A – ponto 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) Promoção da luta contra a 
discriminação sob todas as suas formas, do 
princípio da igualdade, designadamente da 
igualdade de género, e dos direitos das 
pessoas pertencentes a minorias;

c) Promoção da luta contra a 
discriminação sob todas as suas formas, do 
princípio da igualdade, designadamente da 
igualdade de género, em conformidade 
com a Convenção das Nações Unidas 
sobre a Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação contra as Mulheres e o 
seu Protocolo Facultativo, dos direitos das 
pessoas pertencentes a minorias, tal como 
consagrados na Declaração das Nações 
Unidas sobre os Direitos das Pessoas 
Pertencentes a Minorias Nacionais ou 
Étnicas, Religiosas e Linguísticas, dos 
direitos dos povos indígenas, tal como 
consagrados na Declaração das Nações 
Unidas sobre os Direitos dos Povos 
Indígenas, e dos direitos das lésbicas, 
gays, bissexuais, transgéneros e 
intersexuais (LGBTI), incluindo medidas 
para descriminalizar a homossexualidade, 
combater a violência e a perseguição 
homofóbicas e transfóbicas e promover a 
liberdade de reunião, associação e 
expressão das pessoas LGBTI;

Alteração 39

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte A – ponto 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Promoção da cultura, do 
património cultural e das expressões 
criativas e artísticas, bem como 
cooperação e parcerias entre as 
instituições e os setores culturais e 
criativos, reforçando a dimensão 
económica, social e externa da 
cooperação a nível europeu, fortalecendo 
a competitividade dos setores culturais e 
criativos; 

Alteração 40
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Proposta de regulamento
Anexo II – Parte A – ponto 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-B) Promoção e apoio do 
reconhecimento, por instituições de 
ensino e de formação dos Estados-
Membros, dos diplomas e períodos de 
aprendizagem no estrangeiro de cidadãos 
de países terceiros;

Alteração 41

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte A – ponto 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Promoção e apoio da mobilidade 
de profissionais dos setores culturais e 
criativos, de artistas, investigadores, 
professores, voluntários e estudantes, bem 
como de funcionários de instituições 
culturais, educativas e desportivas;

Alteração 42

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte A – ponto 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-B) Apoio à intervenção e participação 
ativa de jovens e parcerias entre 
organizações de juventude;

Alteração 43

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte A – ponto 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Erradicação da pobreza em todas as 
suas dimensões, combate à discriminação e 

a) Erradicação da pobreza em todas as 
suas dimensões, incluindo a pobreza 
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às desigualdades, sem que ninguém fique 
para trás;

educativa, combate à discriminação e às 
desigualdades, sem que ninguém fique para 
trás;

Alteração 44

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte A – ponto 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Intensificação dos esforços para a 
adoção de políticas e investimentos 
adequados com vista a promover os 
direitos das mulheres e dos jovens, a fim de 
facilitar a sua participação na vida social, 
cívica e económica e de garantir que 
contribuem plenamente para o crescimento 
inclusivo e o desenvolvimento sustentável;

b) Intensificação dos esforços para a 
adoção de políticas e investimentos 
adequados com vista a promover os 
direitos das crianças, das mulheres e dos 
jovens, nomeadamente o direito de acesso 
à cultura e à educação, a fim de facilitar a 
sua participação na vida social, cívica e 
económica e de garantir que contribuem 
plenamente para o crescimento inclusivo e 
o desenvolvimento sustentável;

Alteração 45

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte A – ponto 2 – alínea m)

Texto da Comissão Alteração

m) Promoção de uma educação 
formal, informal e não formal inclusiva, 
equitativa e de qualidade para todos, a 
todos os níveis, incluindo a formação 
técnica e profissional, nomeadamente em 
situações de crise e de emergência e, 
inclusive, através da utilização de 
tecnologias digitais para melhorar o ensino 
e a aprendizagem;

m) Garantia de uma educação formal, 
informal e não formal inclusiva, equitativa 
e de qualidade e promoção de 
oportunidades de aprendizagem ao longo 
da vida para todos, a todos os níveis, 
incluindo a formação técnica e 
profissional, nomeadamente em situações 
de crise e de emergência e, inclusive, 
através da utilização de tecnologias digitais 
para melhorar o ensino e a aprendizagem, 
incluindo a utilização de tecnologias da 
linguagem e de metodologias em linha 
(MOOC) e mistas de aprendizagem;

Alteração 46

Proposta de regulamento
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Anexo II – Parte A – ponto 2 – alínea m-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

m-A) Apoio a corredores educativos, 
para garantir que os estudantes 
provenientes de países em conflito sejam 
aceites nas universidades da União;

Alteração 47

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte A – ponto 2 – alínea n)

Texto da Comissão Alteração

n) Apoio a ações de reforço de 
capacidades e de mobilidade para fins de 
aprendizagem, com destino, a partir de ou 
entre países parceiros, bem como de 
cooperação e diálogo estratégico com 
instituições, organizações, organismos e 
autoridades de execução locais desses 
países;

n) Apoio a ações de mobilidade para 
fins de aprendizagem, de reforço de 
capacidades e de cooperação cultural, com 
destino, a partir de ou entre a União e 
países terceiros, bem como de cooperação 
e diálogo estratégico com instituições, 
organizações, organismos e autoridades de 
execução locais desses países;

Alteração 48

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte A – ponto 2 – alínea o-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

o-A) Apoio a ações e promoção da 
cooperação no domínio do desporto, a fim 
de contribuir para o empoderamento das 
mulheres e dos jovens, das pessoas e das 
comunidades, bem como para a 
concretização dos objetivos em matéria de 
saúde, educação e inclusão social da 
Agenda 2030;

Alteração 49

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte A – ponto 2 – alínea q)
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Texto da Comissão Alteração

q) Promoção do diálogo intercultural e 
da diversidade cultural, sob todas as suas 
formas, preservação e promoção do 
património cultural, libertando o potencial 
das indústrias criativas para o 
desenvolvimento económico e social 
sustentável;

q) Promoção do diálogo intercultural e 
da diversidade cultural, sob todas as suas 
formas, preservação e promoção do 
património cultural, libertando o potencial 
dos setores culturais e criativos para o 
desenvolvimento económico e social 
sustentável;

Alteração 50

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte A – ponto 4 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Promoção da Educação para o 
Desenvolvimento Sustentável, a fim de 
capacitar as pessoas para transformar a 
sociedade e construir um futuro 
sustentável;

Alteração 51

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte A – ponto 5 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Promoção da coesão económica, 
social e territorial interna, criação de laços 
mais fortes entre zonas urbanas e rurais e 
facilitação do desenvolvimento do setor do 
turismo como alavanca para o 
desenvolvimento sustentável;

g) Promoção da coesão económica, 
social e territorial interna, criação de laços 
mais fortes entre zonas urbanas e rurais e 
facilitação do desenvolvimento das 
indústrias criativas e do setor do turismo 
cultural como alavanca para o 
desenvolvimento sustentável;

Alteração 52

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte A – ponto 5 – alínea o)

Texto da Comissão Alteração

o) Promoção da cooperação nos o) Promoção da cooperação nos 
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domínios da ciência, tecnologia, 
investigação, dados abertos e inovação;

domínios da ciência, tecnologia, 
investigação, dados abertos e inovação, 
incluindo o desenvolvimento da 
diplomacia científica;

Alteração 53

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte A – ponto 5 – alínea p)

Texto da Comissão Alteração

p) Promoção do diálogo intercultural e 
da diversidade cultural sob todas as suas 
formas, preservação e promoção do 
património cultural;

p) Promoção do diálogo intercultural e 
da diversidade cultural sob todas as suas 
formas, preservação e promoção do 
património cultural, bem como das artes 
contemporâneas e das expressões 
culturais;

Alteração 54

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte A – ponto 6 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Apoio à prevenção de conflitos 
através da educação para a paz, promoção 
da cooperação internacional no domínio 
da cultura, da ciência e da investigação;

Alteração 55

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte A – ponto 7 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Colaboração com as autoridades 
locais e apoio ao seu papel na tomada de 
decisões e na adoção de políticas para 
estimular o desenvolvimento local e 
melhorar a governação;

e) Colaboração mais eficaz com os 
cidadãos de países terceiros, 
nomeadamente utilizando plenamente a 
diplomacia pública, económica, 
desportiva e cultural;

Alteração 56
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Proposta de regulamento
Anexo II – Parte A – ponto 7 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Interação mais eficaz com os 
cidadãos de países terceiros, 
nomeadamente utilizando plenamente a 
diplomacia pública, económica e cultural;

f) Interação mais eficaz com os 
cidadãos de países terceiros, 
nomeadamente utilizando plenamente a 
diplomacia pública, económica, cultural e 
desportiva, bem como as relações 
culturais;

Alteração 57

Proposta de regulamento
Anexo II – parte B – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Promoção de uma parceria 
reforçada com as sociedades, entre a União 
e os países parceiros, nomeadamente 
através de contactos interpessoais;

c) Promoção de uma parceria 
reforçada com as sociedades, entre a União 
e os países parceiros, nomeadamente 
através de contactos interpessoais, em 
particular no que se refere a atividades 
culturais, educativas, profissionais e 
desportivas;

Alteração 58

Proposta de regulamento
Anexo III – nº 4 – parte A – ponto 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Promoção de esforços mundiais 
conjuntos em prol de uma educação e 
formação de qualidade, inclusiva e 
equitativa a todos os níveis, incluindo em 
situações de crise e de emergência;

a) Promoção de esforços mundiais 
conjuntos de luta contra a pobreza 
educativa, de uma educação e formação de 
qualidade, inclusiva e equitativa a todos os 
níveis e para todas as idades, em especial 
para as crianças, e de oportunidades de 
aprendizagem ao longo da vida para 
todos, incluindo em situações de crise e de 
emergência, disponibilizando mais meios 
tal como previsto no programa para o 
acesso à educação e aos serviços 
educativos;
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Alteração 59

Proposta de regulamento
Anexo III – nº 4 – parte A – ponto 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Apoio a ações e promoção da 
cooperação no domínio do desporto, a fim 
de contribuir para o empoderamento das 
mulheres e dos jovens, das pessoas e das 
comunidades, bem como para a 
concretização dos objetivos em matéria de 
saúde, educação e inclusão social da 
Agenda 2030;

Alteração 60

Proposta de regulamento
Anexo III – nº 4 – parte A – ponto 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Reforço dos conhecimentos, 
aptidões e valores, através de parcerias e 
alianças, para uma cidadania ativa e 
sociedades resilientes, inclusivas e 
produtivas;

b) Reforço dos conhecimentos, 
investigação e inovação, aptidões e 
valores, através de parcerias e alianças, 
para uma cidadania ativa e sociedades 
resilientes, inclusivas, qualificadas e 
democráticas;

Alteração 61

Proposta de regulamento
Anexo III – nº 4 – parte A – ponto 5-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Desporto
a) Apoio à cooperação e a parcerias entre 
organizações desportivas;

Alteração 62
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Proposta de regulamento
Anexo III – nº 4 – parte A – ponto 6 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Promoção de iniciativas em prol da 
diversidade cultural e do diálogo 
intercultural para fomentar relações 
intercomunitárias pacíficas;

a) Promoção de iniciativas em prol da 
diversidade cultural e do diálogo 
intercultural e inter-religioso para 
fomentar relações intercomunitárias 
pacíficas;

Alteração 63

Proposta de regulamento
Anexo III – nº 4 – parte A – ponto 6 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Apoio à cultura enquanto motor do 
desenvolvimento económico e social 
sustentável e reforço da cooperação em 
matéria de património cultural.

b) Apoio à cultura e à expressão 
criativa e artística, pelo seu valor 
intrínseco e enquanto motores do 
desenvolvimento económico, pessoal e 
social sustentável e reforço da cooperação 
em matéria de património cultural e de 
artes contemporâneas e outras expressões 
culturais;

Alteração 64

Proposta de regulamento
Anexo III – nº 4 – parte A – ponto 6 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Apoio à cooperação cultural com a 
UE, nomeadamente através de 
intercâmbios, parcerias e outras 
iniciativas que envolvam parceiros locais 
e a sociedade civil, juntamente com 
intervenientes, instituições e setores 
culturais europeus.

Alteração 65

Proposta de regulamento
Anexo III – nº 4 – parte A – ponto 6 – alínea b-B) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

b-B) Apoio ao reconhecimento do 
profissionalismo dos autores, artistas e 
operadores culturais e criativos, a fim de 
desenvolver o diálogo intercultural, a 
inovação cultural e artística e a inclusão 
social, bem como de promover ações a 
nível internacional;

Alteração 66

Proposta de regulamento
Anexo III – nº 4 – parte A – ponto 6 – alínea b-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-C) Reforço da cooperação em matéria 
de salvaguarda, preservação e valorização 
do património cultural;

Alteração 67

Proposta de regulamento
Anexo III – nº 4 – parte A – ponto 6 – alínea b-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-D. Melhoria da circulação 
transnacional e internacional, da 
distribuição em linha e fora de linha, bem 
como da distribuição cinematográfica de 
obras audiovisuais europeias no novo 
ambiente digital;

Alteração 68

Proposta de regulamento
Anexo IV – ponto 3 – parágrafo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Promoção de uma melhor 
compreensão e de uma maior visibilidade 
da União e do seu papel na cena mundial, 

d) Promoção de uma melhor 
compreensão e de uma maior visibilidade 
da União e do seu papel na cena mundial, 



AD\1174439PT.docx 35/37 PE629.439v02-00

PT

mediante comunicação estratégica, 
diplomacia pública, contactos 
interpessoais, diplomacia cultural, 
cooperação nos setores do ensino e 
académico e atividades de sensibilização 
promotoras dos valores e interesses da 
União.

mediante comunicação estratégica, 
diplomacia pública, contactos 
interpessoais, cultura nas relações 
internacionais, cooperação nos setores do 
ensino e académico, promoção do 
património cultural europeu e atividades 
de sensibilização promotoras dos valores e 
interesses da União.
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