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Alteração 1
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O artigo 49.º do Tratado da União 
Europeia (TUE) estabelece que qualquer 
Estado europeu que respeite os valores do 
respeito pela dignidade humana, da 
liberdade, da democracia, da igualdade, do 
Estado de direito e do respeito pelos 
direitos humanos, incluindo os direitos das 
pessoas pertencentes a minorias, e esteja 
empenhado em promovê-los, pode pedir 
para se tornar membro da União. Um 
Estado europeu que se tenha candidatado à 
adesão à União só se pode tornar membro 
quando tiver confirmado que satisfaz os 
critérios de adesão estabelecidos no 
Conselho Europeu de Copenhaga em junho 
de 1993 (a seguir designados «critérios de 
Copenhaga») e desde que a União tenha 
capacidade para integrar o novo membro. 
Esses critérios de Copenhaga dizem 
respeito à estabilidade de instituições que 
garantem a democracia, o Estado de 
direito, os direitos humanos e o respeito e a 
proteção das minorias, bem como à 
existência de uma economia de mercado 
em funcionamento, à capacidade para 
responder à pressão da concorrência e às 
forças de mercado dentro da União e ainda 
à capacidade do candidato para assumir 
não só os direitos mas também as 
obrigações que lhe incumbem por força 
dos Tratados, incluindo a adesão aos 
objetivos de união política, económica e 
monetária.

(3) O artigo 49.º do Tratado da União 
Europeia (TUE) estabelece que qualquer 
Estado europeu que respeite os valores do 
respeito pela dignidade humana, da 
liberdade, da democracia, da igualdade, do 
Estado de direito e do respeito pelos 
direitos humanos, incluindo os direitos das 
pessoas pertencentes a minorias, e esteja 
empenhado em promovê-los, pode pedir 
para se tornar membro da União. Um 
Estado europeu que se tenha candidatado à 
adesão à União só se pode tornar membro 
quando tiver confirmado que satisfaz os 
critérios de adesão estabelecidos no 
Conselho Europeu de Copenhaga em junho 
de 1993 (a seguir designados «critérios de 
Copenhaga») e desde que a União tenha 
capacidade para integrar o novo membro. 
Esses critérios de Copenhaga dizem 
respeito à estabilidade de instituições que 
garantem a democracia, o Estado de 
direito, os direitos humanos e o respeito e a 
proteção das minorias, bem como à 
existência de uma economia de mercado 
em funcionamento, à capacidade para 
responder à pressão da concorrência e às 
forças de mercado dentro da União e ainda 
à capacidade do candidato para assumir 
não só os direitos mas também as 
obrigações que lhe incumbem por força 
dos Tratados, incluindo a adesão aos 
objetivos de união política, económica e 
monetária. Importa salientar, todavia, que 
estes deveres não terminam com a adesão 
e os países que, por conseguinte, tiverem 
sido aceites na União Europeia e que não 
respeitem esses valores tal como descritos 
anteriormente enfrentarão censura.
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Or. en

Alteração 2
Mireille D'Ornano

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O artigo 49.º do Tratado da União 
Europeia (TUE) estabelece que qualquer 
Estado europeu que respeite os valores do 
respeito pela dignidade humana, da 
liberdade, da democracia, da igualdade, do 
Estado de direito e do respeito pelos 
direitos humanos, incluindo os direitos das 
pessoas pertencentes a minorias, e esteja 
empenhado em promovê-los, pode pedir 
para se tornar membro da União. Um 
Estado europeu que se tenha candidatado à 
adesão à União só se pode tornar membro 
quando tiver confirmado que satisfaz os 
critérios de adesão estabelecidos no 
Conselho Europeu de Copenhaga em junho 
de 1993 (a seguir designados «critérios de 
Copenhaga») e desde que a União tenha 
capacidade para integrar o novo membro. 
Esses critérios de Copenhaga dizem 
respeito à estabilidade de instituições que 
garantem a democracia, o Estado de 
direito, os direitos humanos e o respeito e a 
proteção das minorias, bem como à 
existência de uma economia de mercado 
em funcionamento, à capacidade para 
responder à pressão da concorrência e às 
forças de mercado dentro da União e ainda 
à capacidade do candidato para assumir 
não só os direitos mas também as 
obrigações que lhe incumbem por força 
dos Tratados, incluindo a adesão aos 
objetivos de união política, económica e 
monetária.

(3) O artigo 49.º do Tratado da União 
Europeia (TUE) estabelece que qualquer 
Estado europeu que respeite os valores do 
respeito pela dignidade humana, da 
liberdade, da democracia, da igualdade, do 
Estado de direito e do respeito pelos 
direitos humanos, incluindo os direitos das 
pessoas pertencentes a minorias, e esteja 
empenhado em promovê-los, pode pedir 
para se tornar membro da União. Um 
Estado europeu que se tenha candidatado à 
adesão à União só se pode tornar membro 
quando tiver confirmado que satisfaz os 
critérios de adesão estabelecidos no 
Conselho Europeu de Copenhaga em junho 
de 1993 (a seguir designados «critérios de 
Copenhaga») e desde que a União tenha 
capacidade para integrar o novo membro, 
uma condição essencial muito esquecida 
no passado. Esses critérios de Copenhaga 
dizem respeito à estabilidade de 
instituições que garantem a democracia, o 
Estado de direito, os direitos humanos e o 
respeito e a proteção das minorias, bem 
como à existência de uma economia de 
mercado em funcionamento, à capacidade 
para responder à pressão da concorrência e 
às forças de mercado dentro da União e 
ainda à capacidade do candidato para 
assumir não só os direitos mas também as 
obrigações que lhe incumbem por força 
dos Tratados, incluindo a adesão aos 
objetivos de união política, económica e 
monetária.

Or. fr
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Alteração 3
Mireille D'Ornano

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O processo de alargamento assenta 
em critérios estabelecidos e numa 
condicionalidade justa e rigorosa. Cada 
beneficiário é avaliado com base nos seus 
méritos próprios. A avaliação dos 
progressos alcançados e a identificação de 
lacunas destinam-se a proporcionar 
incentivos e orientação para os 
beneficiários incluídos no anexo I 
prosseguirem as ambiciosas reformas 
necessárias. Para que as perspetivas de 
alargamento se possam tornar uma 
realidade, continua a ser essencial um 
firme empenho no respeito pelo princípio 
da «prioridade aos aspetos 
fundamentais»14. Os progressos na via da 
adesão dependem do respeito de cada 
candidato pelos valores da União e da sua 
capacidade para realizar as reformas 
necessárias tendo em vista alinhar os seus 
sistemas políticos, institucionais, jurídicos, 
administrativos e económicos pelas regras, 
normas, políticas e práticas da União.

(4) O processo de alargamento assenta, 
teoricamente, em critérios estabelecidos e 
numa condicionalidade justa e rigorosa, 
mas revela-se, na prática, muito mais 
confuso e pouco consentâneo com o 
respeito destes critérios. Cada beneficiário 
é avaliado com base nos seus méritos 
próprios. A avaliação dos progressos 
alcançados e a identificação de lacunas 
destinam-se a proporcionar incentivos e
orientação para os beneficiários incluídos 
no anexo I prosseguirem as ambiciosas 
reformas necessárias. Para que as 
perspetivas de alargamento se possam 
tornar uma realidade, continua a ser 
essencial um firme empenho no respeito 
pelo princípio da «prioridade aos aspetos 
fundamentais»14. Os progressos na via da 
adesão dependem do respeito de cada 
candidato pelos valores da União e da sua 
capacidade para realizar as reformas 
necessárias tendo em vista alinhar os seus 
sistemas políticos, institucionais, jurídicos, 
administrativos e económicos pelas regras, 
normas, políticas e práticas da União.

_________________ _________________

14 A abordagem «prioridade aos aspetos 
fundamentais» liga o Estado de direito e os 
direitos fundamentais com as duas outras 
áreas cruciais do processo de adesão: 
governação económica – maior ênfase no 
desenvolvimento económico e no reforço 
da competitividade – e consolidação das 
instituições democráticas e reforma da 
administração pública. Cada um dos três 
princípios fundamentais é de importância 
crucial para os processos de reforma nos 
países candidatos e potenciais candidatos e 

14 A abordagem «prioridade aos aspetos 
fundamentais» liga o Estado de direito e os 
direitos fundamentais com as duas outras 
áreas cruciais do processo de adesão: 
governação económica – maior ênfase no 
desenvolvimento económico e no reforço 
da competitividade – e consolidação das 
instituições democráticas e reforma da 
administração pública. Cada um dos três 
princípios fundamentais é de importância 
crucial para os processos de reforma nos 
países candidatos e potenciais candidatos e 
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aborda as principais preocupações dos 
cidadãos.

aborda as principais preocupações dos 
cidadãos.

Or. fr

Alteração 4
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A política de alargamento da União 
constitui um investimento na paz, na 
segurança e na estabilidade da Europa. 
Proporciona crescentes oportunidades 
económicas e comerciais em benefício 
mútuo da União e dos candidatos à adesão 
à UE. A perspetiva de adesão à União tem 
um forte efeito transformador, 
incorporando alterações democráticas, 
políticas, económicas e societais positivas.

(5) A política de alargamento da União 
constitui um investimento na paz, na 
segurança e na estabilidade da Europa. 
Proporciona crescentes oportunidades 
económicas e comerciais em benefício 
mútuo da União e dos candidatos à adesão 
à UE. A perspetiva de adesão à União tem 
um forte efeito transformador, 
incorporando alterações democráticas, 
políticas, económicas e societais positivas. 
Esta política de alargamento deve, 
contudo, estar sujeita a avaliação 
permanente com vista a garantir que a 
União não atinge uma dimensão 
excessiva e demasiado rápido, até ao 
ponto em que se torne quase 
ingovernável, e sim que cresça de forma 
contida e sustentável.

Or. en

Alteração 5
Mireille D'Ornano

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A política de alargamento da União 
constitui um investimento na paz, na 
segurança e na estabilidade da Europa. 

(5) A política de alargamento da União 
constitui um investimento na paz, na 
segurança e na estabilidade da Europa. 
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Proporciona crescentes oportunidades 
económicas e comerciais em benefício 
mútuo da União e dos candidatos à adesão 
à UE. A perspetiva de adesão à União tem 
um forte efeito transformador, 
incorporando alterações democráticas, 
políticas, económicas e societais positivas.

Proporciona crescentes oportunidades 
económicas e comerciais em benefício 
mútuo da União e dos candidatos à adesão 
à UE. Presume-se que a perspetiva de 
adesão à União tem um forte efeito 
transformador, incorporando alterações 
democráticas, políticas, económicas e 
societais positivas, mas os factos 
contradizem esta teoria, como 
demonstrado pelo exemplo turco.

Or. fr

Alteração 6
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A política de alargamento da União 
constitui um investimento na paz, na 
segurança e na estabilidade da Europa. 
Proporciona crescentes oportunidades 
económicas e comerciais em benefício 
mútuo da União e dos candidatos à adesão 
à UE. A perspetiva de adesão à União tem 
um forte efeito transformador, 
incorporando alterações democráticas, 
políticas, económicas e societais positivas.

(5) A política de alargamento da União 
constitui um investimento na paz, na 
segurança e na estabilidade da Europa. 
Proporciona crescentes oportunidades 
económicas e comerciais em benefício 
mútuo da União e dos candidatos à adesão 
à UE. A perspetiva de adesão à União tem 
um forte efeito transformador, 
incorporando alterações políticas, 
económicas e societais.

Or. fr

Alteração 7
Mireille D'Ornano

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A Comissão Europeia reiterou a 
perspetiva, firme e baseada no mérito, da 
adesão dos países dos Balcãs Ocidentais à 

(6) A Comissão Europeia reiterou a 
perspetiva, firme e baseada no mérito, da 
adesão dos países dos Balcãs Ocidentais à 
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UE na sua Comunicação intitulada «Uma 
perspetiva de alargamento credível e um 
maior empenhamento da UE nos Balcãs 
Ocidentais»15. Trata-se de uma mensagem 
forte de encorajamento para toda a região 
dos Balcãs Ocidentais e um sinal do 
empenhamento da UE no seu futuro 
europeu.

UE na sua Comunicação intitulada «Uma 
perspetiva de alargamento credível e um 
maior empenhamento da UE nos Balcãs 
Ocidentais»15. Trata-se de uma mensagem 
forte de encorajamento para toda a região 
dos Balcãs Ocidentais e um sinal do 
empenhamento da UE no seu futuro 
europeu, apesar do claro reforço da 
oposição a um novo alargamento 
observado na opinião pública em 
diferentes Estados-Membros.

_________________ _________________

15 COM(2018) 65 final, disponível em 
https://ec.europa.eu/commission/sites/betap
olitical/files/communication-credible-
enlargement-perspective-western-
balkans_en.pdf

15 COM(2018) 65 final, disponível em 
https://ec.europa.eu/commission/sites/betap
olitical/files/communication-credible-
enlargement-perspective-western-
balkans_en.pdf

Or. fr

Alteração 8
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A Comissão Europeia reiterou a 
perspetiva, firme e baseada no mérito, da 
adesão dos países dos Balcãs Ocidentais à 
UE na sua Comunicação intitulada «Uma 
perspetiva de alargamento credível e um 
maior empenhamento da UE nos Balcãs 
Ocidentais»15. Trata-se de uma mensagem 
forte de encorajamento para toda a região 
dos Balcãs Ocidentais e um sinal do 
empenhamento da UE no seu futuro 
europeu.

(6) A Comissão Europeia reiterou a 
perspetiva, firme e baseada no mérito, da 
adesão dos países dos Balcãs Ocidentais à 
UE na sua Comunicação intitulada «Uma 
perspetiva de alargamento credível e um 
maior empenhamento da UE nos Balcãs 
Ocidentais»15. Trata-se de uma mensagem 
forte de encorajamento para toda a região 
dos Balcãs Ocidentais e um sinal do 
empenhamento da UE no seu futuro 
europeu. No entanto, deve haver um 
equilíbrio com a capacidade da UE para 
absorver este alargamento.

_________________ _________________

15 COM (2018) 65 final, disponível em 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/communication-credible-

15 COM (2018) 65 final, disponível em 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/communication-credible-
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enlargement-perspective-western-
balkans_en.pdf

enlargement-perspective-western-
balkans_en.pdf

Or. en

Alteração 9
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A assistência também deverá ser 
prestada em conformidade com os acordos 
celebrados pela União com os beneficiários 
enumerados no anexo I. Deverá 
concentrar-se, essencialmente, em ajudar 
os beneficiários enumerados no anexo I a 
reforçar as suas instituições democráticas 
e o Estado de direito, a proceder a 
reformas do sistema judiciário e da 
administração pública, a respeitar os 
direitos fundamentais e a promover a 
igualdade de género, a tolerância, a 
inclusão social e a não discriminação. A 
assistência deve igualmente apoiar os 
princípios e direitos fundamentais 
definidos no Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais16. A assistência deverá continuar a 
apoiar os esforços na promoção da 
cooperação regional, macrorregional e 
transfronteiras, assim como do 
desenvolvimento territorial, 
designadamente através da execução de 
estratégias macrorregionais da União. 
Deverá igualmente reforçar o 
desenvolvimento económico e social e a 
governação económica, contribuindo para 
o crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, nomeadamente no domínio do 
desenvolvimento regional, da agricultura e 
do desenvolvimento rural, bem como das 
políticas sociais e de emprego e do 
desenvolvimento da economia e sociedade 
digitais, em consonância também com a 
iniciativa emblemática Agenda Digital para 

(7) A assistência também deverá ser 
prestada em conformidade com os acordos 
celebrados pela União com os beneficiários 
enumerados no anexo I. A assistência deve 
apoiar os princípios e direitos fundamentais 
definidos no Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais16. A assistência deverá continuar a 
apoiar os esforços na promoção da 
cooperação regional, macrorregional e 
transfronteiras, assim como do 
desenvolvimento territorial, 
designadamente através da execução de 
estratégias macrorregionais da União. 
Deverá igualmente reforçar o 
desenvolvimento económico e social e a 
governação económica, contribuindo para 
o crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, nomeadamente no domínio do 
desenvolvimento regional, da agricultura e 
do desenvolvimento rural, bem como das 
políticas sociais e de emprego e do 
desenvolvimento da economia e sociedade 
digitais, em consonância também com a 
iniciativa emblemática Agenda Digital para 
os Balcãs Ocidentais.
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os Balcãs Ocidentais.

_________________ _________________

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

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

Or. fr

Alteração 10
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Ao mesmo tempo, é essencial 
continuar a intensificar a cooperação em 
matéria de migração, incluindo a gestão 
das fronteiras, garantindo o acesso à 
proteção internacional, partilhando as 
informações relevantes, reforçando os 
benefícios da migração em termos do 
desenvolvimento, facilitando a migração 
legal e laboral, melhorando os controlos 
das fronteiras e prosseguindo os nossos 
esforços na luta contra a migração 
irregular, o tráfico de seres humanos e a 
introdução clandestina de migrantes.

(10) Ao mesmo tempo, é essencial 
continuar a intensificar a cooperação em 
matéria de migração, incluindo a gestão 
das fronteiras, garantindo o acesso à 
proteção internacional, partilhando as 
informações relevantes, reforçando os 
benefícios da migração em termos do 
desenvolvimento, facilitando a migração 
legal e laboral, melhorando os controlos 
das fronteiras e prosseguindo os nossos 
esforços na luta contra a migração 
irregular, o tráfico de seres humanos e a 
introdução clandestina de migrantes, 
respeitando simultaneamente as 
responsabilidades assumidas pela União 
ao abrigo da Carta das Nações Unidas 
relativa aos direitos humanos.

Or. en

Alteração 11
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Proposta de regulamento
Considerando 11
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Texto da Comissão Alteração

(11) O reforço do Estado de direito, 
incluindo a luta contra a corrupção e a 
criminalidade organizada, e da boa 
governação, incluindo a reforma da 
administração pública, continuam a ser os 
principais desafios na maioria dos 
beneficiários enumerados no anexo I e são 
essenciais para a aproximação dos 
beneficiários à União e para mais tarde 
assumirem plenamente as obrigações 
decorrentes da adesão à União. Atendendo 
à natureza de longo prazo das reformas 
nestes domínios e à necessidade de obter 
resultados, a assistência financeira ao 
abrigo do presente regulamento deverá dar 
o mais rapidamente possível resposta às 
exigências impostas aos beneficiários
enumerados no anexo I.

(11) A luta contra a corrupção e a 
criminalidade organizada, assim como a
boa gestão da administração pública, 
continuam a ser os principais desafios na 
maioria dos beneficiários enumerados no 
anexo I e são essenciais para a 
aproximação dos beneficiários à União e 
para mais tarde assumirem plenamente as 
obrigações decorrentes da adesão à União. 
Atendendo à natureza de longo prazo das 
reformas nestes domínios e à necessidade 
de obter resultados, a assistência financeira 
ao abrigo do presente regulamento deverá 
dar o mais rapidamente possível resposta
aos esforços envidados pelos beneficiários.

Or. fr

Alteração 12
Nicola Caputo

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 

(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 
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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.

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. 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.

Or. it

Alteração 13
Anneli Jäätteenmäki

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Alteração 14
Mireille D'Ornano

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 15
Nicola Caputo

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 

(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 
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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.

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

Or. it

Alteração 16
Marijana Petir

Proposta de regulamento
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-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 nestas 
estratégias e políticas após a 
implementação de procedimentos 
adequados de avaliação do impacto no 
ambiente, assim como de consultas 
públicas de duração não superior a 
30 dias; além disso, a avaliação também 
deve ter em conta o potencial impacto 
transfronteiriço sobre o ambiente e a 
natureza;

Or. hr

Alteração 17
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Proposta de regulamento
Considerando 23
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Texto da Comissão Alteração

(23) 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 são aplicáveis ao presente 
regulamento. Estas regras estão 
estabelecidas no Regulamento Financeiro e 
definem, nomeadamente as modalidades 
relativas à elaboração e execução do 
orçamento através de subvenções, 
contratos públicos, 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 Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 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, uma vez 
que o respeito pelo Estado de direito é 
uma condição prévia fundamental para 
uma gestão financeira sólida e eficaz dos 
fundos da UE.

(23) 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 são aplicáveis ao presente 
regulamento. Estas regras estão 
estabelecidas no Regulamento Financeiro e 
definem, nomeadamente as modalidades 
relativas à elaboração e execução do 
orçamento através de subvenções, 
contratos públicos, prémios, execução 
indireta, assistência financeira, apoio 
orçamental, fundos fiduciários, 
instrumentos financeiros e garantias
orçamentais, bem como ao controlo da 
responsabilidade dos intervenientes 
financeiros.

Or. fr

Alteração 18
Mireille D'Ornano

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Ações externas são muitas vezes 
executadas num ambiente extremamente 
instável que requer uma adaptação 
contínua e rápida à evolução das 
necessidades dos parceiros da União e aos 

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

desafios mundiais, como os direitos 
humanos, a democracia e a boa 
governação, a segurança e a estabilidade, o 
ambiente e as alterações climáticas, bem 
como a migração irregular e as suas causas 
profundas, mais concretamente as lacunas 
no desenvolvimento dos países de origem 
dos fluxos migratórios. Conciliar o 
princípio da previsibilidade com a 
necessidade de reagir rapidamente a novas 
necessidades implica, por conseguinte, 
adaptar a execução financeira dos 
programas. A fim de aumentar a 
capacidade da União de responder a 
necessidades imprevistas, respeitando ao 
mesmo tempo o princípio de que o 
orçamento da União é elaborado 
anualmente, o presente regulamento deve 
manter a possibilidade de aplicar regras de 
flexibilidade já permitidas pelo 
Regulamento Financeiro para outras 
políticas, nomeadamente transições de 
dotações e reafetações de fundos já 
autorizados, a fim de garantir uma 
utilização eficiente dos fundos da UE, tanto 
em favor dos cidadãos da UE como dos 
beneficiários enumerados no anexo I, 
maximizando assim os fundos da UE 
disponíveis para as intervenções de ação 
externa da UE.

Or. fr

Alteração 19
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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 

(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 
imigração, nomeadamente a proteção das 
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fronteiras; fronteiras e a remigração dos requerentes 
de asilo cujos pedidos foram rejeitados;

Or. fr

Alteração 20
Marijana Petir

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;

Or. hr

Alteração 21
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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

Texto da Comissão Alteração

(d) Reforçar o desenvolvimento 
económico e social, nomeadamente através 
do aumento da conectividade e do 
desenvolvimento regional, da agricultura e 
do desenvolvimento rural, bem como de 
políticas sociais e de emprego, reforçar a 
proteção do ambiente, aumentar a 
resiliência às alterações climáticas, acelerar 
a transição para uma economia de baixo 
teor de carbono e desenvolver a economia 
e a sociedade digitais.

(d) Reforçar o desenvolvimento 
económico e social, nomeadamente através 
do aumento da conectividade e do 
desenvolvimento regional, da agricultura e 
do desenvolvimento rural, sem criar 
pressão concorrencial sobre os Estados 
contribuintes, bem como de políticas 
sociais e de emprego, reforçar a proteção 
do ambiente, aumentar a resiliência às 
alterações climáticas, acelerar a transição 
para uma economia de baixo teor de 
carbono e desenvolver a economia e a 



PE628.369v01-00 18/25 AM\1163780PT.docx

PT

sociedade digitais.

Or. fr

Alteração 22
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Condicionar a atribuição dos 
fundos à boa gestão, pelo Estado 
beneficiário, das suas fronteiras e dos 
fluxos migratórios que atravessam o seu 
território;

Or. fr

Alteração 23
Marijana Petir

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

Texto da Comissão Alteração

Estas estratégias e políticas setoriais 
nacionais devem ser objeto de avaliações 
adequadas do impacto sobre o ambiente e 
a natureza.

As estratégias políticas e setoriais, 
baseadas em procedimentos de avaliação 
e consultas públicas, devem incluir 
recomendações adequadas para reduzir o 
seu potencial impacto negativo para o 
ambiente a natureza que poderá advir da 
sua execução, incluindo o procedimento 
transfronteiriço se se considerar que este 
impacto se pode manifestar além das 
fronteiras nacionais, e prever uma 
vigilância adequada em função das 
necessidades identificadas.
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O procedimento transfronteiriço deve 
englobar a realização de um 
procedimento de análise do impacto, 
assim como consultas públicas no país 
vizinho em causa, a fim de minimizar o 
impacto no ambiente e na natureza 
decorrente da execução dessa estratégia 
ou política setorial.

A duração das consultas públicas não 
pode ser inferior a 30 dias.

Or. hr

Alteração 24
Marijana Petir

Proposta de regulamento
Anexo II – primeiro parágrafo – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Estabelecer e promover, desde uma 
fase inicial, o bom funcionamento das 
instituições necessárias a fim de garantir o 
Estado de direito. As intervenções neste 
domínio devem ter como objetivo: criar 
sistemas judiciais independentes, 
responsáveis e eficientes, incluindo 
sistemas de recrutamento, avaliação e 
promoção transparentes e baseados no 
mérito, e procedimentos disciplinares 
eficazes nos casos de serem cometidos atos 
repreensíveis, bem como promover a 
cooperação judicial; assegurar a criação 
de sistemas eficazes para proteger as 
fronteiras, gerir os fluxos migratórios e 
oferecer asilo aos que dele carecem; 
desenvolver ferramentas eficazes para 
prevenir e lutar contra a criminalidade 
organizada, o tráfico de seres humanos, a 
introdução clandestina de migrantes, o 
branqueamento de capitais, o 
financiamento do terrorismo e a 
corrupção; promover e proteger os direitos 
humanos, os direitos das pessoas 
pertencentes a minorias — incluindo os 
ciganos — assim como lésbicas, 

(a) Estabelecer e promover, desde uma 
fase inicial, o bom funcionamento das 
instituições necessárias a fim de garantir o 
Estado de direito. As intervenções neste 
domínio devem ter como objetivo: criar 
sistemas judiciais independentes, 
responsáveis e eficientes, incluindo 
sistemas de recrutamento, avaliação e 
promoção transparentes e baseados no 
mérito, e procedimentos disciplinares 
eficazes nos casos de serem cometidos atos 
repreensíveis, bem como promover e 
proteger os direitos humanos, os direitos 
das pessoas pertencentes a minorias —
incluindo os ciganos — e as liberdades 
fundamentais, incluindo a liberdade dos 
meios de comunicação e a proteção de 
dados.
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homossexuais, bissexuais, transexuais e 
intersexuais — e as liberdades 
fundamentais, incluindo a liberdade dos 
meios de comunicação e a proteção de 
dados.

Or. hr

Alteração 25
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Estabelecer e promover, desde uma 
fase inicial, o bom funcionamento das 
instituições necessárias a fim de garantir o 
Estado de direito. As intervenções neste 
domínio devem ter como objetivo: criar 
sistemas judiciais independentes, 
responsáveis e eficientes, incluindo 
sistemas de recrutamento, avaliação e 
promoção transparentes e baseados no 
mérito, e procedimentos disciplinares 
eficazes nos casos de serem cometidos atos 
repreensíveis, bem como promover a 
cooperação judicial; assegurar a criação de 
sistemas eficazes para proteger as 
fronteiras, gerir os fluxos migratórios e 
oferecer asilo aos que dele carecem; 
desenvolver ferramentas eficazes para 
prevenir e lutar contra a criminalidade 
organizada, o tráfico de seres humanos, a 
introdução clandestina de migrantes, o 
branqueamento de capitais, o 
financiamento do terrorismo e a corrupção; 
promover e proteger os direitos humanos,
os direitos das pessoas pertencentes a 
minorias — incluindo os ciganos —
assim como lésbicas, homossexuais, 
bissexuais, transexuais e intersexuais — e 
as liberdades fundamentais, incluindo a 
liberdade dos meios de comunicação e a 
proteção de dados.

(a) Estabelecer e promover, desde uma 
fase inicial, o bom funcionamento das 
instituições necessárias a fim de garantir o 
Estado de direito. As intervenções neste 
domínio devem ter como objetivo: criar 
sistemas judiciais independentes, 
responsáveis e eficientes, incluindo 
sistemas de recrutamento, avaliação e 
promoção transparentes e baseados no 
mérito, e procedimentos disciplinares 
eficazes nos casos de serem cometidos atos 
repreensíveis, bem como promover a 
cooperação judicial; assegurar a criação de 
sistemas eficazes para proteger as 
fronteiras, gerir os fluxos migratórios e 
oferecer asilo às pessoas após um exame 
rigoroso do seu pedido; desenvolver 
ferramentas eficazes para prevenir e lutar 
contra a criminalidade organizada, o tráfico 
de seres humanos, a introdução clandestina 
de migrantes, o branqueamento de capitais, 
o financiamento do terrorismo e a 
corrupção; promover os direitos dos 
cidadãos, a luta contra a prática da 
excisão, a proteção dos animais de 
produção e as liberdades fundamentais, 
incluindo a liberdade dos meios de 
comunicação e a proteção de dados.



AM\1163780PT.docx 21/25 PE628.369v01-00

PT

Or. fr

Alteração 26
Marijana Petir

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

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Reforçar a capacidade para fazer 
face aos desafios em matéria de 
segurança e de migração, nomeadamente: 
da criação de um sistema sólido de 
proteção das fronteiras, da prevenção e 
luta contra os fenómenos da migração 
clandestina, de uma política eficaz de 
regresso e readmissão, da concessão de 
asilo àqueles que a ele têm direito, da 
criação de instrumentos eficazes de luta 
contra a criminalidade organizada, o 
tráfico de seres humanos, o tráfico de 
migrantes, o branqueamento de capitais, o 
financiamento do terrorismo e a luta 
contra a corrupção e do reforço da 
cooperação com a União para lutar 
contra o terrorismo, a radicalização e as 
ameaças híbridas.

Or. hr

Alteração 27
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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

Texto da Comissão Alteração

(h) Favorecer o emprego de qualidade 
e o acesso ao mercado de trabalho. As 
intervenções neste domínio devem ter 
como objetivo: combater os níveis 
elevados de desemprego e de inatividade, 
apoiando a integração sustentável no 
mercado de trabalho dos jovens (sobretudo 

(h) Favorecer o emprego de qualidade 
e o acesso ao mercado de trabalho. As 
intervenções neste domínio devem ter 
como objetivo: combater os níveis 
elevados de desemprego e de inatividade, 
apoiando a integração sustentável no 
mercado de trabalho dos jovens (sobretudo 



PE628.369v01-00 22/25 AM\1163780PT.docx

PT

dos jovens que não trabalham, não estudam 
e não seguem uma formação), das 
mulheres, dos desempregados de longa 
duração e de todos os grupos sub-
representados. Devem ser tomadas 
medidas destinadas a estimular a criação de 
emprego de qualidade e a apoiar a 
aplicação efetiva das regras e normas 
laborais em todo o território. Outras áreas-
chave de intervenção devem ser o apoio à 
igualdade de género, a promoção da 
empregabilidade e da produtividade, a 
adaptação dos trabalhadores e das 
empresas à mudança, o estabelecimento de 
um diálogo social sustentável e a 
modernização e o reforço das instituições 
do mercado de trabalho, como os serviços 
públicos de emprego e as inspeções do 
trabalho.

dos jovens que não trabalham, não estudam 
e não seguem uma formação) e dos 
desempregados de longa duração. Devem 
ser tomadas medidas destinadas a estimular 
a criação de emprego de qualidade e a 
apoiar a aplicação efetiva das regras e 
normas laborais em todo o território. 
Outras áreas-chave de intervenção devem 
ser o apoio à promoção da empregabilidade 
e da produtividade, a adaptação dos 
trabalhadores e das empresas à mudança, o 
estabelecimento de um diálogo social 
sustentável e a modernização e o reforço 
das instituições do mercado de trabalho, 
como os serviços públicos de emprego e as 
inspeções do trabalho.

Or. fr

Alteração 28
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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 
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 

(i) Promover a proteção e a inclusão 
sociais e lutar contra a pobreza. As 
intervenções neste 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 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 
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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.

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.

Or. fr

Alteração 29
Marijana Petir

Proposta de regulamento
Anexo II – primeiro parágrafo – 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 
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.

(i) Promover a proteção e a inclusão 
sociais, sobretudo das minorias, e lutar 
contra a pobreza. As intervenções neste 
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.

Or. hr
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Alteração 30
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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

Texto da Comissão Alteração

(p) Aumentar a capacidade dos setores 
agroalimentar e da pesca para enfrentar a 
pressão concorrencial e as forças de 
mercado, bem como para se alinhar 
progressivamente pelas regras e normas da 
União, prosseguindo simultaneamente 
objetivos económicos, sociais e ambientais 
no desenvolvimento territorial equilibrado 
das zonas rurais e costeiras.

(p) Aumentar a capacidade dos setores 
agroalimentar e da pesca para enfrentar a 
pressão concorrencial que pode advir dos 
Estados beneficiários do IPA III e que é 
necessário prevenir, as forças de mercado, 
bem como para se alinhar 
progressivamente pelas regras e normas da 
União, prosseguindo simultaneamente 
objetivos económicos, sociais e ambientais 
no desenvolvimento territorial equilibrado 
das zonas rurais e costeiras.

Or. fr

Alteração 31
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Proposta de regulamento
Anexo III – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Promover o emprego, a mobilidade 
da mão de obra e a inclusão social e 
cultural através das fronteiras, 
nomeadamente mediante: a integração dos 
mercados de trabalho transfronteiras, 
incluindo a mobilidade transfronteiriça; 
iniciativas locais conjuntas em matéria de 
emprego; serviços de informação e 
aconselhamento e formação profissional 
conjunta; igualdade de género; igualdade 
de oportunidades; integração das 
comunidades de imigrantes e de grupos 
vulneráveis; investimento em serviços 
públicos de emprego; e apoio a 
investimentos na saúde pública e em 
serviços sociais;

(a) Promover o emprego, a mobilidade 
da mão de obra e a inclusão social e 
cultural através das fronteiras, 
nomeadamente mediante: a integração dos 
mercados de trabalho através da
mobilidade transfronteiriça dos cidadãos 
europeus; iniciativas locais conjuntas em 
matéria de emprego; serviços de 
informação e aconselhamento e formação 
profissional conjunta; igualdade de género; 
igualdade de oportunidades; investimento 
em serviços públicos de emprego; e apoio a 
investimentos na saúde pública e em 
serviços sociais;
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Or. fr

Alteração 32
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Proposta de regulamento
Anexo IV – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sempre que pertinente, os indicadores 
serão desagregados por sexo.

Suprimido

Or. fr


	1163780PT.docx

