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ALTERAÇÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão dos 
Assuntos Externos, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes 
alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

(13) Os beneficiários enumerados no 
anexo I têm que estar mais bem preparados 
para enfrentar os desafios globais, como o 
desenvolvimento sustentável e as 
alterações climáticas, e que se coadunar 
com os esforços da União para abordar 
essas questões. Refletindo a importância de 
dar resposta ao problema das alterações 
climáticas, em consonância com os 
compromissos assumidos pela União no 
sentido de aplicar o Acordo de Paris e os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas, este programa 
contribuirá para integrar as ações em 
matéria climática nas políticas de União e 
para alcançar a meta global de destinar 
30 % do orçamento da UE a ações que 
favoreçam a consecução dos objetivos em 
matéria de clima. As ações realizadas no 
âmbito deste programa deverão consagrar 
16 % do enquadramento financeiro global 
do programa aos objetivos em matéria de 
clima. No caso da poluição 
transfronteiriça, a prioridade nas 
despesas do IPA deve ser dispensada à 
preparação e execução dos projetos que 
eliminarão a poluição transfronteiriça. As 
ações pertinentes serão identificadas 
durante a preparação e a execução do 
programa e reavaliadas no contexto das 
avaliações e dos processos de revisão 
pertinentes.
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Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

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

(16) A Comissão e os Estados-Membros 
deverão assegurar a conformidade, a 
coerência e a complementaridade das suas 
intervenções, nomeadamente através de 
consultas regulares e do intercâmbio 
frequente de informações nas diversas 
fases do ciclo da assistência. Deverão 
também ser tomadas as medidas 
necessárias para assegurar uma melhor 
coordenação e complementaridade, 
inclusive através de consultas regulares, 
com outros doadores. O objetivo da 
assistência deve ser assegurar o 
alinhamento com a estratégia da União 
para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, definir disposições 
para a implementação do princípio da 
parceria e uma abordagem integrada do 
desenvolvimento territorial. O papel da 
sociedade civil deverá ser reforçado tanto 
nos programas executados através de 
organismos públicos como enquanto 
beneficiária direta da assistência da União.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) As estratégias e as políticas 
setoriais nacionais devem garantir o nível 
mais elevado possível de proteção do 
ambiente e da natureza; devem também 
ser claramente integradas nessas 
estratégias e políticas após a 
implementação de procedimentos 
adequados de avaliação do impacto no 
ambiente, assim como de consultas 
públicas de duração não inferior a 
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30 dias; além disso, a avaliação deve ter 
em conta o potencial impacto 
transfronteiriço no ambiente e na 
natureza;

Alteração 4

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2  parágrafo 1A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As estratégias e políticas setoriais 
nacionais referidas no primeiro parágrafo 
devem ser objeto de avaliações adequadas 
do impacto sobre o ambiente e a natureza.

Essas estratégias e políticas setoriais 
nacionais baseadas em procedimentos de 
avaliação e consultas públicas, devem 
incluir recomendações adequadas para 
reduzir o potencial impacto negativo no 
ambiente e na natureza decorrente da sua 
execução, incluindo procedimentos 
transfronteiriços, se se considerar que o 
impacto se pode manifestar para além das 
fronteiras nacionais, e prever o nível 
adequado de vigilância em função das 
necessidades identificadas relativamente a 
cada uma delas.
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Esses procedimentos transfronteiriços 
devem abranger procedimentos de análise 
do impacto, assim como consultas 
públicas no país vizinho em que a 
aplicação dessa estratégia ou política 
setorial é suscetível de ter impacto no 
ambiente ou na natureza.

As consultas públicas devem ter uma 
duração de, pelo menos, 30 dias.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Anexo II – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Reforçar a capacidade para 
enfrentar os desafios em matéria de 
segurança e migração, incluindo a 
criação de um sistema sólido de proteção 
das fronteiras; prevenir e combater a 
migração irregular; definir uma política 
eficaz em matéria de regresso e 
readmissão; conceder asilo às pessoas que 
tenham direito a ele; formular 
instrumentos eficazes para combater a 
criminalidade organizada, o tráfico de 
seres humanos, a introdução clandestina 
de migrantes, o branqueamento de 
capitais e o financiamento do terrorismo; 
lutar contra a corrupção e reforçar o 
compromisso com a União no âmbito da 
luta contra o terrorismo, a radicalização e 
as ameaças híbridas.

Alteração 7

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

Texto da Comissão Alteração

i) Promover a proteção e a inclusão 
sociais e lutar contra a pobreza. As 
intervenções neste domínio devem ter por 

i) Promover a proteção e a inclusão 
sociais, sobretudo das minorias, e lutar 
contra a pobreza. As intervenções neste 
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objetivo modernizar os sistemas de 
proteção social de forma a prestar uma 
proteção eficiente, eficaz e adequada em 
todas as fases da vida das pessoas, 
fomentando a inclusão social, promovendo 
a igualdade de oportunidades e 
combatendo as desigualdades e a pobreza. 
As intervenções neste domínio devem 
centrar-se em: integrar comunidades 
marginalizadas tais como os ciganos; 
combater a discriminação em razão do 
sexo, origem racial ou étnica, religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual; melhorar o acesso a serviços de 
elevada qualidade sustentáveis e a preços 
acessíveis, como a educação e o 
acolhimento na primeira infância, a 
habitação, os cuidados de saúde e os 
serviços sociais essenciais e os cuidados de 
longa duração, nomeadamente através da 
modernização dos sistemas de proteção 
social.

domínio devem ter por objetivo modernizar 
os sistemas de proteção social de forma a 
prestar uma proteção eficiente, eficaz e 
adequada em todas as fases da vida das 
pessoas, fomentando a inclusão social, 
promovendo a igualdade de oportunidades 
e combatendo as desigualdades e a 
pobreza. As intervenções neste domínio 
devem centrar-se em: integrar 
comunidades marginalizadas tais como os 
ciganos; combater a discriminação em 
razão do sexo, origem racial ou étnica, 
religião ou crença, deficiência, idade ou 
orientação sexual; melhorar o acesso a 
serviços de elevada qualidade sustentáveis 
e a preços acessíveis, como a educação e o 
acolhimento na primeira infância, a 
habitação, os cuidados de saúde e os 
serviços sociais essenciais e os cuidados de 
longa duração, nomeadamente através da 
modernização dos sistemas de proteção 
social.
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