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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A elaboração do próximo Quadro Financeiro Plurianual (QFP 2021-2027) poderá constituir 
uma oportunidade para a União Europeia e os seus Estados-Membros porem em prática uma 
visão global para a cooperação e uma Vizinhança Europeia solidamente alicerçada em valores 
europeus, tais como a proteção dos direitos humanos e das normas ambientais, a melhoria da 
igualdade de género e o empoderamento das mulheres e das raparigas, a erradicação da 
pobreza e de todas as formas de discriminação. Neste pressuposto, a relatora propõe alterar a 
proposta da Comissão. 
A proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria o Instrumento de 
Vizinhança, Desenvolvimento e Cooperação Internacional (NDICI) refere que o objetivo 
geral 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» (artigo 3.º). 
No entanto, a proposta parece concebida para promover os interesses domésticos de curto 
prazo da UE, em especial os relacionados com a migração e a segurança, em detrimento da 
cooperação e do desenvolvimento internacionais. Para reduzir estes aspetos críticos, a 
relatora, em conjunto com peritos das partes interessadas e de ONG, elaborou um parecer 
baseado numa abordagem feminista do desenvolvimento e que visa preservar os objetivos da 
cooperação internacional e pôr em prática um desenvolvimento sustentável a longo prazo.
A relatora propõe reforçar a referência aos instrumentos de cooperação existentes, bem como 
a coerência das políticas.  De acordo com os princípios fundamentais enunciados também nos 
Tratados europeus, o presente regulamento deve contribuir para a aplicação dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável na Política Europeia de Vizinhança e para a garantia da 
coerência das políticas em prol do desenvolvimento sustentável em todos os seus objetivos.  
A aplicação do NDICI deve ser orientada pelo quadro político da cooperação da UE para o 
desenvolvimento, tal como estabelecido no Tratado de Lisboa, na Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável e no Acordo de Paris sobre o Clima. A realização dos ODS não 
pode ser alcançada através de abordagens e objetivos de um único setor: o ODS n.º 5, relativo 
à igualdade de género, é um objetivo transversal, procurando assegurar a igualdade de género 
e o empoderamento das mulheres em todas as restantes dimensões. A União deve reforçar as 
parcerias entre todos os intervenientes no desenvolvimento, nomeadamente as OSC, e 
promover o diálogo intercultural. A sua ação deve apoiar os valores fundamentais da União, 
designadamente contribuir para a erradicação da pobreza e combater a desigualdade em todas 
as suas formas, em especial as desigualdades de género. O novo NDICI deve apoiar e reforçar 
as ações de preservação da paz, prevenção de conflitos, combate às causas profundas das 
deslocações forçadas e assistência às populações, aos países e às regiões confrontados com 
uma maior pressão migratória e com uma catástrofe natural ou de origem humana. Deve 
igualmente apoiar uma política comercial leal, respeitadora dos direitos humanos e justa em 
termos de género, a diplomacia económica e a cooperação económica. 
O novo instrumento deve proteger e promover o papel das mulheres na construção da paz 
como agentes fundamentais do desenvolvimento sustentável. Tal como a abordagem 
feminista demonstrou, historicamente as mulheres nunca criaram a sua identidade política a 
partir de uma base nacionalista, mas muito frequentemente com base em redes internacionais 
com mulheres de diferentes origens, desenvolvendo uma atitude que favorece os diálogos 
interculturais.
Na opinião da relatora, os objetivos do regulamento só podem ser alcançados através da 
disponibilização de recursos suficientes para os instrumentos de cooperação, de forma a 
apoiar uma nutrição adequada, uma educação de qualidade, o emprego digno e sustentável, 
em especial para as pessoas mais vulneráveis, como as mulheres, as crianças e as pessoas 
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LGBTI, bem como os cuidados de saúde, incluindo o acesso a um aborto seguro, e outros 
direitos sociais essenciais de cidadania.
A UE deve ir além dos compromissos e objetivos internacionais no domínio da igualdade de 
género e adotar uma abordagem feminista, enquanto perspetiva de justiça para todos e não 
apenas para as mulheres e raparigas. O objetivo da política de desenvolvimento e cooperação 
consiste em apoiar meios de subsistência justos e equitativos para todos, o ambiente e os 
ecossistemas, bem como os recursos sociais e humanos.  A política de cooperação da UE deve 
ser sensível às questões de género e abranger a prestação de cuidados ou o trabalho 
reprodutivo. Essas economias não podem ser regidas pelos princípios restritos do 
crescimento, da concorrência e da eficiência. É necessário questionar, modernizar e reavaliar 
o quadro de desenvolvimento e cooperação da UE através de uma perspetiva feminista.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão dos 
Assuntos Externos e a Comissão do Desenvolvimento, competentes quanto à matéria de
fundo, a terem 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 promover o 
desenvolvimento sustentável, contribuir 
para a erradicação da pobreza e para a 
luta contra as desigualdades em todas as 
suas formas, nomeadamente as 
desigualdades de género, e afirmar 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).

Alteração 2

Proposta de regulamento
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Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

(4) O objetivo principal da política de 
cooperação para o desenvolvimento da 
União, previsto no artigo 208.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, 
consiste na redução e, a prazo, na 
erradicação da pobreza. 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, e preservar a paz, 
prevenir conflitos e reforçar a segurança 
internacional, tal como estabelecido no 
artigo 21.º, n.º 2, alínea c), do Tratado da 
União Europeia.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A União deve assegurar a coerência 
das políticas em prol do desenvolvimento, 
conforme previsto no artigo 208.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia. A União deve ter em conta os 
objetivos da cooperação para o 
desenvolvimento nas políticas suscetíveis 
de afetar os países em desenvolvimento, o 
que constituirá um elemento crucial da 
estratégia para alcançar os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável definidos na 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável («Agenda 2030») adotada 
pelas Nações Unidas em setembro de 
201545. Assegurar a coerência das políticas 
para o desenvolvimento sustentável 

(5) A União deve assegurar a coerência 
das políticas em prol do desenvolvimento, 
conforme previsto no artigo 208.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia. A União deve ter em conta os 
objetivos da cooperação para o 
desenvolvimento nas políticas suscetíveis 
de afetar os países em desenvolvimento, o 
que constituirá um elemento crucial da 
estratégia para alcançar os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável definidos na 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável («Agenda 2030») adotada 
pelas Nações Unidas em setembro de 
201545. Assegurar a coerência das políticas 
para o desenvolvimento sustentável 



PE628.565v04-00 6/74 AD\1170344PT.docx

PT

incorporadas na Agenda 2030 exige que se 
tenha em conta o impacto de todas as 
políticas no desenvolvimento sustentável a 
todos os níveis – nacional, no interior da 
UE, noutros países e a nível mundial.

incorporadas na Agenda 2030 exige que se 
tenha em conta o impacto de todas as 
políticas no desenvolvimento sustentável a 
todos os níveis – nacional, no interior da 
UE, noutros países e a nível mundial. 
Exige igualmente que se considere o 
impacto de todas as políticas nas 
dinâmicas dos conflitos, promovendo uma 
abordagem sensível às questões de género 
nas análises de conflitos em todas as 
ações e programas ao abrigo do 
regulamento, com o objetivo de evitar 
impactos negativos sobre as mulheres, as 
raparigas e as pessoas LGBTIQ e 
maximizar os impactos positivos.

__________________ __________________

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

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

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

(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. A UE subscreveu a adoção 
destes compromissos internacionais e o 
presente regulamento deverá, acima de 
tudo, procurar contribuir para a sua 
consecução. Centrada nos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, a 
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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.

Agenda 2030 é um quadro transformador 
que pretende erradicar a pobreza e alcançar 
o desenvolvimento sustentável a nível 
mundial, bem como promover sociedades 
pacíficas, justas e inclusivas para todos, 
incluindo todos os tipos de identidade de 
género. 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. O 
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 
n.º 5, relativo à igualdade de género, é um 
objetivo transversal, procurando 
assegurar a igualdade de género e o 
empoderamento das mulheres em todas 
estas dimensões. A Agenda 2030 pretende 
não deixar ninguém para trás e o objetivo 5 
visa especificamente abolir todas as 
formas de discriminação contra as 
mulheres e raparigas, procurando adotar 
e reforçar legislação suscetível de ser 
aplicada que promova a igualdade de 
género. A sua execução será estreitamente 
coordenada com os outros compromissos 
internacionais pertinentes assumidos pela 
União. As ações empreendidas ao abrigo 
do presente regulamento devem prestar 
especial atenção às interligações entre os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
e às ações integradas suscetíveis de gerar 
cobenefícios e realizar múltiplos objetivos 
de forma coerente, sem prejudicar os 
restantes.

__________________ __________________

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

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

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

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

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

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

(8) A aplicação do presente 
regulamento deve nortear-se pelas cinco 
prioridades definidas na Estratégia Global 
para a Política Externa e de Segurança da 
União Europeia («Estratégia Global»)59, 
apresentada em 19 de junho de 2016, que 
representa a visão da União e o quadro 
para uma ação externa unida e responsável 
em parceria com outros, para promover os 
valores e interesses da União. A União 
deverá reforçar as parcerias, promover os 
diálogos estratégicos e as respostas 
coletivas aos desafios de caráter global. A 
sua ação deverá apoiar os valores da União 
em todos os seus aspetos, contribuindo 
assim para a erradicação da pobreza, a 
luta contra a desigualdade em todas as 
suas formas, nomeadamente as 
desigualdades de género, a preservação da 
paz, a prevenção de conflitos mediante a 
participação de vários peritos e partes 
interessadas nas negociações de 
consolidação da paz, incluindo as 
mulheres e a sociedade civil, o reforço da 
segurança e proteção internacionais, o 
combate às causas profundas da migração e 
das deslocações e a assistência às 
populações, países e regiões que enfrentam 
uma reforçada pressão migratória e 
catástrofes naturais ou de origem humana, 
o apoio a uma política comercial
equitativa, respeitadora dos direitos 
humanos e justa do ponto de vista do 
género, à diplomacia económica e à 
cooperação económica, a promoção de 
soluções e tecnologias digitais e a 
promoção da dimensão internacional das 
políticas da União e de sociedades justas e 
inclusivas. Na promoção dos seus 
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interesses, a União deverá respeitar e 
promover os princípios do respeito por 
elevados padrões sociais e ambientais, pelo 
Estado de direito, pelo direito internacional 
e pelos direitos humanos.

__________________ __________________

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

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

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) A União deve reconhecer o papel 
crucial das mulheres na promoção da paz. 
A aplicação do presente regulamento deve 
incluir igualmente a Resolução 1325 do 
Conselho de Segurança das Nações 
Unidas sobre as Mulheres, a Paz e a 
Segurança, reconhecendo o seu principal 
objetivo de proteger as mulheres e de
aumentar, de forma considerável, a 
participação destas nos processos políticos 
e de decisão em que ainda estejam sub-
representadas. A participação efetiva das 
mulheres nos processos de tomada de 
decisões a todos os níveis é crucial, com 
vista a desenvolver respostas sensíveis às 
questões de género para resolver as 
desigualdades subjacentes.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Em conformidade com a Estratégia 
Global e o Quadro de Sendai para a 
Redução dos Riscos de Catástrofe (2015-

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

2030), tal como adotado em 18 de março 
de 201561, importa reconhecer a 
necessidade de passar de uma abordagem 
de contenção e resposta às crises para uma 
abordagem mais estrutural e a longo prazo 
que proporcione soluções mais eficazes 
para situações de fragilidade, de catástrofes 
de origem natural ou humana e de crises 
prolongadas. Há que atribuir maior ênfase 
e proporcionar respostas coletivas em 
matéria de redução dos riscos, prevenção, 
atenuação e preparação, sendo igualmente 
necessários esforços adicionais para 
aumentar a rapidez da resposta e a 
recuperação duradoura baseada nos 
direitos humanos. O presente regulamento 
deverá, por conseguinte, contribuir para 
reforçar a resiliência e assegurar a ligação 
entre a ajuda humanitária e as ações de 
desenvolvimento mediante programas de 
índole geográfica e sensíveis às questões 
de género, bem como de ações de resposta 
rápida.

__________________ __________________

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

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

Alteração 8

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 

(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 
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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.

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, com especial atenção aos 
serviços sociais básicos, em particular a 
saúde e a educação.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Em consonância com os 
compromissos assumidos no Plano de 
Ação II da UE em matéria de igualdade 
de género, em pelo menos 85 % dos 
programas financiados pela ajuda pública 
ao desenvolvimento (APD), a igualdade 
de género deverá ser um objetivo 
significativo e deverá ser criado um 
programa temático em matéria de género. 
Estes compromissos serão refletidos por 
objetivos específicos em todos os pilares 
do instrumento e tendo em conta a 
igualdade de género e a capacitação das 
mulheres e das raparigas como questão 
transversal. As crianças e os jovens, em 
especial as raparigas e as mulheres 
jovens, são agentes essenciais da 
mudança e contribuem para a realização 
da Agenda 2030, como reconhecido no 
Consenso Europeu sobre o 
Desenvolvimento e no artigo 3.º do 
Tratado da União Europeia. A ação 
externa da União ao abrigo do presente 
regulamento prestará especial atenção às 
suas necessidades e ao empoderamento 
das mulheres e das raparigas, e 
contribuirá para a realização do seu 
potencial enquanto agentes fundamentais 
da mudança, investindo no
desenvolvimento humano e na inclusão 
social.
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Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

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

(17) O presente regulamento deverá 
refletir a necessidade de concentração nas 
prioridades estratégicas, tanto de um ponto 
de vista geográfico - a Vizinhança 
Europeia e África, bem como os países 
menos avançados e outros países 
fragilizados e mais necessitados - como 
temático - o cumprimento dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, a segurança
e proteção das pessoas, inclusive no 
domínio da migração, o combate às 
alterações climáticas e o contributo para a 
consecução dos direitos humanos, 
incluindo a igualdade de género em todos 
os países parceiros da UE.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 17-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(17-A) O presente regulamento deve 
abordar o aumento das reações negativas 
em relação aos direitos das mulheres e à 
igualdade de género, a nível mundial; 
deve prestar assistência às organizações 
que desenvolvem atividades em matéria de 
saúde e direitos de caráter sexual e 
reprodutivo (acesso a informações, 
educação e serviços de qualidade e 
acessíveis), bem como de luta contra a 
violência baseada no género, incluindo, 
entre outros aspetos, a luta contra as 
práticas tradicionais prejudiciais, tais 
como a mutilação genital feminina, os 
chamados crimes de honra, a violação e 
violência sexual, a violência doméstica, os 
casamentos precoces e a discriminação 
em razão do sexo aceites pelo Estado, e 
garantir que tais organizações tenham
uma capacidade operacional suficiente.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

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

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

atenuação da desigualdade do impacto 
que têm nas mulheres e raparigas. A 
diferenciação e o reforço da apropriação 
mútua são a marca da Política Europeia de 
Vizinhança, que reconhece diferentes 
níveis de relacionamento e reflete os 
interesses de cada país relativamente à 
natureza e à orientação da sua parceria com 
a União. O presente regulamento deverá 
contribuir para a aplicação dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável nos 
países fora da União e assegurar a 
coerência das políticas em prol do 
desenvolvimento sustentável em todos os 
seus objetivos.

__________________ __________________

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

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

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A União deverá procurar utilizar os 
recursos disponíveis da forma mais 
eficiente possível a fim de otimizar o 
impacto da sua ação externa. Para tal, há 
que assegurar a coerência e a 
complementaridade entre os instrumentos 
da União de financiamento da ação 
externa, designadamente o Instrumento de 
Pré-Adesão III63, o Instrumento de Ajuda 
Humanitária64, a Decisão relativa aos 
Países e Territórios Ultramarinos65, o 
Instrumento Europeu para a Segurança 
Nuclear que complementa o Instrumento 
de Vizinhança, Desenvolvimento e 
Cooperação Internacional com base no 
Tratado Euratom66, a Política Externa e de 
Segurança Comum e a Facilidade Europeia 

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

Facilidade Europeia de Apoio à Paz67

recentemente proposta, que é financiada à 
margem do orçamento da União, bem 
como a criação de sinergias com outras 
políticas e programas da União. Convém 
igualmente assegurar a coerência e a 
complementaridade com a assistência 
macrofinanceira, quando pertinente. A fim 
de maximizar o impacto de intervenções 
combinadas para alcançar um objetivo 
comum, o presente regulamento deverá 
permitir a combinação de financiamentos 
com outros programas da União, desde que 
as contribuições não cubram os mesmos 
custos.

__________________ __________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 16

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 e os direitos das 
mulheres e das raparigas, devam ser 
tomados em consideração ao longo de toda 
a aplicação do presente regulamento, a 
assistência da União ao abrigo dos 
programas temáticos em matéria de direitos 
humanos e democracia e de organizações 
da sociedade civil deverá ter um papel 
complementar específico em virtude da sua 
natureza global e da sua independência de
ação em relação ao consentimento dos 
governos e autoridades públicas dos países 
terceiros em causa.
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Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

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

(26) As organizações da sociedade civil 
deverão abarcar um vasto leque de 
intervenientes com diferentes funções e 
mandatos, que inclui todas as estruturas 
não estatais, sem fins lucrativos, não 
partidárias e não violentas através das 
quais as pessoas se organizam para 
perseguir objetivos e ideais partilhados, de 
natureza política, cultural, social ou 
económica. Funcionando à escala local, 
nacional, regional ou internacional, 
incluem organizações urbanas e rurais, 
formais e informais. No que diz respeito às 
questões de género, o seu trabalho deverá 
ser coerente com os princípios 
consagrados na Convenção das Nações 
Unidas sobre a Eliminação da 
Discriminação contra as Mulheres 
(CEDAW) e, quando pertinente, com a 
Convenção do Conselho da Europa para 
a Prevenção e o Combate à Violência 
Contra as Mulheres e a Violência 
Doméstica («Convenção de Istambul»).

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) Em consonância com o Consenso 
sobre o Desenvolvimento, o presente 
regulamento aprofundará as parcerias 
com as OSC envolvidas no 
desenvolvimento sustentável, promovendo 
um espaço de funcionamento e 
proporcionando um ambiente em que as 
OSC possam desempenhar múltiplos 
papéis de promotores de direitos 
humanos, incluindo os direitos das 
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mulheres e das raparigas, da democracia, 
do Estado de direito, da justiça social; de 
defensores dos titulares de direitos; de 
defensores independentes que 
monitorizam e responsabilizam as 
autoridades; de responsáveis pela 
execução e de agentes de mudança, 
nomeadamente através da educação e da 
sensibilização para o desenvolvimento. O 
presente regulamento promoverá o espaço 
independente que cabe à sociedade civil e 
dará mais apoio ao reforço das 
capacidades das OSC de modo a 
aumentar a sua participação e a sua 
influência no processo de 
desenvolvimento e contribuir para o 
progresso político, social, ambiental e 
económico.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

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

(30) O presente regulamento deverá 
permitir à União enfrentar os desafios, dar 
resposta às necessidades e aproveitar as 
oportunidades relativos à migração, 
complementando a política de migração da 
União Europeia, incluindo as prioridades 
estabelecidas no Fundo para o Asilo, a 
Migração e a Integração. Para o efeito, e 
sem prejuízo de circunstâncias imprevistas, 
prevê-se que 10 % do seu enquadramento 
financeiro seja dedicado a atacar as causas 
profundas da migração e das deslocações e 
a apoiar as necessidades das pessoas 
deslocadas e das comunidades de 
acolhimento, utilizando uma abordagem 
sensível às questões de género. Além 
disso, a gestão e a governação da migração, 
incluindo a proteção dos direitos dos 
refugiados e migrantes no âmbito dos 
objetivos do presente regulamento, 
promovendo a migração segura e regular, 
o que contribui para aumentar os 
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benefícios da migração.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 21

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 

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

pessoas mais vulneráveis, tais como as 
mulheres, as raparigas e as pessoas 
LGBTI, as vítimas de conflitos e as 
pessoas com deficiência, apoiando os 
setores socioeconómicos, as micro, 
pequenas e médias empresas e as 
cooperativas, em particular as que são 
propriedade de mulheres, bem como 
atacando as alterações climáticas, a 
degradação ambiental e as causas 
profundas socioeconómicas específicas da 
migração e das deslocações, que afetam 
desproporcionalmente as mulheres e as 
raparigas, 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 22

Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 23

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

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

(36) Deverá ser criada uma Garantia 
para a Ação Externa com base na Garantia 
FEDS e no Fundo de Garantia relativo às 
Ações Externas existentes. A Garantia para 
a Ação Externa deve apoiar as operações 
do FEDS+ cobertas por garantias 
orçamentais, a assistência macrofinanceira 
e empréstimos a países terceiros com base 
na Decisão 77/270/Euratom do Conselho71. 
Estas operações devem ser apoiadas por 
dotações no âmbito do presente 
regulamento, juntamente com dotações do 
Regulamento (UE) n.º .../... (IPA III) e do 
Regulamento (UE) n.º .../... (IESN), que 
deverão igualmente cobrir o 
provisionamento e as responsabilidades 
decorrentes de empréstimos a título da 
assistência macrofinanceira e de 
empréstimos a países terceiros referidos no 
artigo 10.º, n.º 2, do Regulamento IESN, 
respetivamente. No financiamento das 
operações do FEDS+, deverá ser conferida 
prioridade às que têm um elevado impacto 
na criação de emprego digno, com especial 
incidência em postos de trabalho para 
grupos vulneráveis, incluindo mulheres, 
pessoas LGBTI e pessoas com deficiência. 
No financiamento das operações do 
FEDS+, deverá ser conferida prioridade 
às que têm um elevado impacto na criação 
de emprego e cuja relação custo/benefício 
melhora a sustentabilidade do 
investimento, proporcionando as mais 
elevadas garantias de sustentabilidade e 
de impacto a longo prazo no 
desenvolvimento tendo em conta uma 
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governo. dimensão sensível ao género. As 
operações apoiadas através da Garantia 
para a Ação Externa devem ser 
acompanhadas de uma avaliação ex ante e 
ex post aprofundada dos aspetos 
ambientais, financeiros e sociais, incluindo 
as repercussões únicas nas mulheres e as 
repercussões nas comunidades em causa e 
isoladas, bem como a identificação de 
formas eficazes de fazer face às mesmas,
de acordo com os requisitos «legislar 
melhor». A Garantia para a Ação Externa 
não deve ser utilizada para prestar serviços 
públicos essenciais, que continuam a ser 
uma responsabilidade do governo.

__________________ __________________

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

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

Alteração 24

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

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

(39) As ações externas são muitas vezes 
executadas em contextos extremamente 
instáveis, que requerem uma adaptação 
rápida e contínua à evolução das 
necessidades dos parceiros da União e às 
ameaças globais que pesam sobre os 
direitos humanos, a democracia e a boa 
governação, a segurança e a proteção e a 
estabilidade, as alterações climáticas e o 
ambiente, os oceanos, bem como a crise 
migratória e suas causas profundas, que 
afetam desproporcionalmente as mulheres 
e as raparigas e expõem os grupos 
vulneráveis, nomeadamente as 
pessoas LGBTI, a um risco mais elevado 
de serem prejudicadas. Conciliar o 
princípio da previsibilidade com a 
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necessidades imprevistas, com base na 
experiência bem-sucedida do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento (FED), 
deverá ficar por afetar um montante que 
constituirá uma reserva para novos desafios 
e prioridades. Esse montante será 
mobilizado em conformidade com os 
procedimentos estabelecidos no presente 
regulamento.

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

Alteração 25

Proposta de regulamento
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) Em conformidade com os n.ºs 22 e 
23 do Acordo Interinstitucional sobre 
Legislar Melhor, de 13 de abril de 201678, 
é necessário avaliar este programa com 
base nas informações recolhidas através de 
requisitos de monitorização específicos, 
evitando simultaneamente uma 
regulamentação excessiva e encargos 
administrativos, nomeadamente para os 
Estados-Membros. Estes requisitos podem
incluir, se for caso disso, indicadores 
quantificáveis como base para avaliar os 
efeitos do programa no terreno. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda às consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, incluindo ao nível 
de peritos, e que essas consultas sejam 
realizadas em conformidade com os 
princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional «Legislar Melhor» de 13 
de abril de 2016. Em especial, a fim de 
assegurar uma participação equitativa na 
preparação dos atos delegados, o 
Parlamento Europeu e o Conselho devem 
receber todos os documentos ao mesmo 
tempo que os peritos dos Estados-

(47) Em conformidade com os n.ºs 22 e 
23 do Acordo Interinstitucional sobre 
Legislar Melhor, de 13 de abril de 201678, 
é necessário avaliar este programa com 
base nas informações recolhidas através de 
requisitos de monitorização específicos, 
evitando simultaneamente uma 
regulamentação excessiva e encargos 
administrativos, nomeadamente para os 
Estados-Membros. Estes requisitos devem
incluir, se for caso disso, indicadores 
quantificáveis, como dados desagregados 
por género, como base para avaliar os 
efeitos do programa no terreno. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda às consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, incluindo ao nível 
de peritos, e que essas consultas sejam 
realizadas em conformidade com os 
princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional «Legislar Melhor» de 13 
de abril de 2016. Em especial, a fim de 
assegurar uma participação equitativa na 
preparação dos atos delegados, o 
Parlamento Europeu e o Conselho devem 
receber todos os documentos ao mesmo 
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Membros, e os peritos do Parlamento 
Europeu e do Conselho devem ter 
sistematicamente acesso às reuniões dos 
grupos de peritos da Comissão que tratam 
da preparação dos atos delegados.

tempo que os peritos dos Estados-
Membros, e os peritos do Parlamento 
Europeu e do Conselho devem ter 
sistematicamente acesso às reuniões dos 
grupos de peritos da Comissão que tratam 
da preparação dos atos delegados.

__________________ __________________

78 Acordo Interinstitucional entre o 
Parlamento Europeu, o Conselho da União 
Europeia e a Comissão Europeia sobre 
legislar melhor, de 13 de abril de 2016; JO 
L 123 de 12.5.2016, p. 1–14.

78 Acordo Interinstitucional entre o 
Parlamento Europeu, o Conselho da União 
Europeia e a Comissão Europeia sobre 
legislar melhor, de 13 de abril de 2016; JO 
L 123 de 12.5.2016, p. 1–14.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O objetivo geral do presente 
regulamento consiste em afirmar e 
promover os valores e interesses da União 
à escala mundial, a fim de perseguir os 
objetivos e aplicar os princípios da ação 
externa da União, tal como estabelecido no 
artigo 3.º, n.º 5, e nos artigos 8.º e 21.º do 
Tratado da União Europeia, respeitando o 
quadro político da UE de cooperação para 
o desenvolvimento, como estabelecido no 
artigo 208.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, o 
Consenso Europeu sobre o 
Desenvolvimento, a Agenda 2030 sobre o 
desenvolvimento sustentável, o Plano de 
Ação II em matéria de igualdade de 
género e o Acordo de Paris sobre as 
Alterações Climáticas.

Alteração 27

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

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

(a) Apoiar e promover o diálogo e a 
cooperação com as regiões e os países 
terceiros da Vizinhança, da África 
Subsariana, da Ásia e do Pacífico, bem 
como da América Latina e das Caraíbas, 
com o objetivo de lograr o 
desenvolvimento sustentável, a 
erradicação da pobreza e o combate a 
todas as formas de desigualdade, 
incluindo as desigualdades em razão do 
género;

Alteração 28

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) A nível mundial, consolidar e 
apoiar a democracia, o Estado de direito, os 
direitos humanos e a igualdade de género, 
apoiar as organizações da sociedade civil, 
incluindo as organizações de mulheres, 
consolidar a paz, prevenir os conflitos e 
fomentar sociedades justas e inclusivas, 
promover a estabilidade e a paz e enfrentar 
outros desafios à escala global, incluindo a 
migração, a mobilidade e as alterações 
climáticas;

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. O presente regulamento deve 
contribuir para os objetivos coletivos da 
União no horizonte temporal da Agenda 
2030, tendo em consideração o caráter 
específico de transversalidade do objetivo 
n.º 5. Pelo menos 92 % das despesas 
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de Cooperação e de Desenvolvimento 
Económicos.

previstas ao abrigo do presente 
regulamento devem cumprir os critérios 
para a ajuda pública ao desenvolvimento, 
tal como atualmente estabelecidos pelo 
Comité de Ajuda ao Desenvolvimento da 
Organização de Cooperação e de 
Desenvolvimento Económicos.

Alteração 30

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

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 31

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

Texto da Comissão Alteração

3-B. Em consonância com os 
compromissos em vigor no âmbito do 
Plano de Ação II da UE em matéria de 
igualdade de género, em pelo menos 85 % 
dos programas financiados a título da 
Ajuda Pública ao Desenvolvimento (APD) 
ao abrigo do presente regulamento, a 
igualdade de género e os direitos e 
empoderamento das mulheres e das 
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raparigas devem ser um objetivo 
significativo, em todos os programas, 
geográficos e temáticos, anualmente e ao 
longo da vigência das suas ações.

Alteração 32

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

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 33

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

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 34

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

Texto da Comissão Alteração

b) 7 mil milhões de EUR para 
programas temáticos:

b) 9700 milhões de EUR para 
programas temáticos:

Alteração 35

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

Texto da Comissão Alteração

- Igualdade de género e 
empoderamento das mulheres e das 
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raparigas, 1700 milhões de EUR,

Alteração 36

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

Texto da Comissão Alteração

– Estabilidade e paz, 1 000 milhões
de EUR,

– Consolidação da paz, prevenção de 
conflitos e estabilidade, 
1 000 milhões de EUR,

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A reserva para os novos desafios e 
prioridades, num montante de 10 200
milhões de EUR, aumentará os montantes 
referidos no n.º 2, em conformidade com o 
artigo 15.º.

3. A dotação para os novos desafios e 
necessidades, num montante de 7500
milhões de EUR, aumentará os montantes 
referidos no n.º 2, em conformidade com o 
artigo 15.º.

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os acordos de associação, os acordos de 
parceria e cooperação, os acordos 
multilaterais, e outros acordos que 
estabelecem uma relação juridicamente 
vinculativa com países parceiros, bem 
como as conclusões do Conselho Europeu 
e as conclusões do Conselho, as
declarações de cimeiras ou as conclusões 
de reuniões de alto nível com países 
parceiros, as resoluções pertinentes do 
Parlamento Europeu, as comunicações da 
Comissão ou as comunicações conjuntas da 
Comissão Europeia e da Alta 

Os acordos de associação, os acordos de 
parceria e cooperação, os acordos 
multilaterais, e outros acordos que 
estabelecem uma relação juridicamente 
vinculativa com países parceiros, bem 
como as conclusões do Conselho Europeu 
e as conclusões do Conselho, as 
declarações de cimeiras ou as conclusões 
de reuniões de alto nível com países 
parceiros, as resoluções pertinentes do 
Parlamento Europeu, as comunicações da 
Comissão ou as comunicações conjuntas da 
Comissão Europeia e da Alta 
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Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança, 
constituem o quadro estratégico geral para 
a aplicação do presente regulamento.

Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança, 
constituem o quadro estratégico geral para 
a aplicação do presente regulamento. Tal 
inclui, nomeadamente, a Estratégia 
Global da UE, a Abordagem Integrada da 
UE em matéria de Crises e Conflitos 
Externos, o Consenso Europeu sobre o 
Desenvolvimento, o Plano de Ação da UE 
em matéria de igualdade de género e a 
aplicação pela UE das Resoluções 1325 
e 1820 do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas sobre as mulheres, a paz e 
a segurança.

Alteração 39

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 
empoderamento das mulheres.

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, incluindo os direitos das 
mulheres e a igualdade de género para 
apoiar os titulares de direitos na 
reivindicação dos mesmos, com especial 
destaque para os grupos marginalizados, 
incluindo as crianças e os jovens, os 
idosos, as pessoas com deficiência, as 
minorias, as populações indígenas e as 
pessoas LGBTI, e prestar assistência a 
países parceiros no cumprimento das suas 
obrigações internacionais em matéria de 
direitos humanos.

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. O presente regulamento promove a 
igualdade de género e o empoderamento 
das mulheres, através, especificamente, do 
financiamento em prol da melhoria da 
igualdade de género em países terceiros e, 
de um modo geral, da garantia de que um 
marcador de género fará parte da 
conceção, execução e avaliação de todos 
os projetos. Os direitos das mulheres, a 
promoção da igualdade de género e a 
justiça climática devem ser integrados 
através de programas estratégicos 
regionais e nacionais.

Alteração 41

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

Texto da Comissão Alteração

2-B. O presente regulamento promove a 
aplicação integral e efetiva da Plataforma 
de Ação de Pequim, do Programa de Ação 
da Conferência Internacional sobre a 
População e o Desenvolvimento (CIPD) e 
dos resultados das respetivas conferências 
de revisão e está empenhado na saúde e 
direitos sexuais e reprodutivos (SDSR). 
Irá promover, proteger e observar o 
direito de todas as pessoas a terem pleno 
controlo da sua sexualidade e saúde 
sexual e reprodutiva, e a decidirem livre e 
responsavelmente sobre essas matérias, 
sem discriminação, coação e violência. O 
presente regulamento prestará especial 
atenção à necessidade do acesso universal 
à informação e educação relativas à 
saúde sexual e reprodutiva abrangentes e 
a preços comportáveis, incluindo uma 
educação sexual abrangente, bem como a 
serviços de saúde.
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Alteração 42

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

Texto da Comissão Alteração

2-C. O presente regulamento deve 
promover o empoderamento de crianças e 
jovens, em particular de raparigas e 
jovens mulheres, contribuindo em 
simultâneo para a concretização do seu 
potencial enquanto agentes fulcrais da 
mudança.

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A União promove uma abordagem 
multilateral e assente em regras 
relativamente aos bens e desafios globais e 
coopera a este respeito com os Estados-
Membros, os países parceiros, as 
organizações internacionais e outros 
doadores.

A União promove uma abordagem 
multilateral e assente em regras 
relativamente aos bens e desafios públicos 
globais e coopera a este respeito com os 
Estados-Membros, os países parceiros, as 
organizações internacionais e outros 
doadores.

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Nas relações com os países parceiros, 
importa ter em conta os antecedentes 
desses países em matéria de concretização 
dos compromissos, acordos internacionais 
e relações contratuais com a União.

Nas relações com os países parceiros, 
importa ter em conta os antecedentes 
desses países em matéria de concretização 
dos compromissos, acordos internacionais, 
em especial o Acordo de Paris, e relações 
contratuais com a União.
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Alteração 45

Proposta de regulamento
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, 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 a igualdade de género. A 
União promove uma mobilização e uma 
utilização dos recursos efetivas e 
eficientes.

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com o princípio da 
parceria inclusiva, a Comissão deve 
assegurar, se for caso disso, que as partes 
interessadas dos países parceiros, incluindo 
as organizações da sociedade civil e as 
autoridades locais, são devidamente 
consultadas e têm um acesso atempado às 
informações de que necessitam para 
poderem desempenhar um papel 
significativo durante a conceção, a 
execução e a monitorização dos programas.

Em conformidade com o princípio da 
parceria inclusiva, a Comissão deve 
assegurar que as partes interessadas dos 
países parceiros, incluindo as organizações 
da sociedade civil, as organizações de
mulheres e as autoridades locais, sejam
devidamente consultadas, tenham um 
acesso atempado às informações e possam
desempenhar um papel significativo 
durante a conceção, a execução e a 
monitorização dos programas.

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.° 6
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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 da prevenção de conflitos, da 
consolidação da paz e da sensibilidade aos 
conflitos, das alterações climáticas, da 
proteção do ambiente, da igualdade de 
género e do empoderamento das 
mulheres, 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 pelos 
princípios de não deixar ninguém para trás
e de não prejudicar.

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 9 – título

Texto da Comissão Alteração

Desenvolvimento das capacidades de 
intervenientes militares em prol do 
desenvolvimento e da segurança para o 
desenvolvimento

Desenvolvimento das capacidades de 
agentes de promoção da paz em prol do 
desenvolvimento e da segurança e proteção
para o desenvolvimento

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.° 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 

2. No intuito de contribuir para o 
desenvolvimento sustentável, que implica 
sociedades estáveis, pacíficas, equitativas 
em termos de género e inclusivas, a 
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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.

assistência da União ao abrigo do presente 
regulamento pode ser utilizada no contexto 
de uma reforma mais vasta do setor da 
segurança e proteção ou para desenvolver 
as capacidades de agentes de promoção da 
paz em países parceiros, nas circunstâncias 
excecionais definidas no n.º 4, para realizar 
atividades de desenvolvimento e atividades 
de segurança e proteção para o 
desenvolvimento.

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. A assistência nos termos do 
presente artigo pode cobrir, em especial, a 
disponibilização de programas de reforço 
das capacidades em prol do 
desenvolvimento e da segurança para o 
desenvolvimento, incluindo formação, 
orientação e aconselhamento, bem como o 
fornecimento de equipamento, a melhoria 
de infraestruturas e a prestação de serviços 
diretamente relacionados com essa 
assistência.

3. A assistência nos termos do 
presente artigo pode cobrir, em especial, a 
disponibilização de programas de reforço 
das capacidades em prol do 
desenvolvimento e da segurança e proteção 
para o desenvolvimento, incluindo 
formação, orientação e aconselhamento, 
bem como o fornecimento de equipamento, 
a melhoria de infraestruturas e a prestação 
de serviços diretamente relacionados com 
essa assistência.

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Nos casos em que, recorrendo a 
intervenientes não militares, não seja 
possível satisfazer os requisitos para atingir 
devidamente os objetivos da União ao 
abrigo do presente regulamento e em que 
haja uma ameaça à existência de 
instituições do Estado que funcionam ou à 
proteção dos direitos humanos e das 
liberdades fundamentais e as instituições 

(a) Nos casos em que, recorrendo a 
intervenientes não militares, não seja 
possível satisfazer os requisitos para atingir 
devidamente os objetivos da União ao 
abrigo do presente regulamento e em que 
haja uma ameaça à existência de 
instituições do Estado que funcionam ou à 
proteção dos direitos humanos, da 
igualdade de género e das liberdades 
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do Estado não consigam fazer face a essa 
ameaça; e

fundamentais e as instituições do Estado 
não consigam fazer face a essa ameaça; e

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Deve também garantir que as 
ações destinadas a reformar as forças 
militares contribuam para torná-las mais 
transparentes, responsáveis e 
respeitadoras dos direitos humanos de 
todas as mulheres, homens, raparigas e 
rapazes que se encontrem sob a sua 
jurisdição.

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão define os 
procedimentos adequados de avaliação dos 
riscos, acompanhamento e avaliação para 
as medidas adotadas em conformidade com 
o presente artigo.

7. A Comissão deve envolver 
ativamente a sociedade civil inclusiva em 
todo o processo político, assegurando a 
plena participação de mulheres e 
raparigas, inclusivamente em avaliações 
de riscos e análises de conflitos, e 
proceder a uma análise ex ante rigorosa e 
sistemática de conflitos que integre 
plenamente os procedimentos de análise
de género, avaliação dos riscos, 
acompanhamento e avaliação para as 
medidas adotadas em conformidade com o 
presente artigo. As avaliações devem 
avaliar o (potencial) impacto de cada 
medida nos termos do presente artigo 
para além das capacidades militares 
imediatas dos países parceiros, a fim de 
garantir que as mesmas sejam sensíveis 
aos conflitos e sensíveis ao género, não 
causem danos e contribuam ativamente 
para a proteção das pessoas e a paz 
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sustentável. Os processos de 
acompanhamento e avaliação devem 
basear-se amplamente em análises e 
testemunhos da sociedade civil e de várias 
mulheres e raparigas para avaliar o 
impacto de cada medida nas dinâmicas de 
género e dos conflitos em cada contexto 
do país pertinente.

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. A cooperação e as intervenções ao 
abrigo do presente regulamento são 
programadas, com exceção das ações de 
resposta rápida referidas no artigo 4.º, n.º 4.

1. Toda a cooperação e todas as 
intervenções ao abrigo do presente 
regulamento devem ser sensíveis aos 
conflitos e à dimensão de género. A 
cooperação e as intervenções ao abrigo do 
presente regulamento são programadas, 
com exceção das ações de resposta rápida 
referidas no artigo 4.º, n.º 4.

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A União consultará também outros 
doadores e intervenientes, incluindo 
representantes da sociedade civil e das 
autoridades locais, sempre que pertinente;

(c) A União consultará também outros 
doadores e intervenientes, incluindo 
representantes da sociedade civil e das 
autoridades locais;

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Os programas temáticos em matéria 
de direitos humanos e democracia e da 

(d) Os programas temáticos em matéria 
de direitos humanos e democracia, 



AD\1170344PT.docx 37/74 PE628.565v04-00

PT

sociedade civil, referidos no artigo 4.º, 
n.º 3, alíneas a), e b), prestam assistência 
independentemente do consentimento dos 
governos e de outras autoridades públicas 
dos países terceiros em causa. Estes 
programas temáticos devem apoiar 
essencialmente organizações da sociedade 
civil.

igualdade de género e empoderamento 
das mulheres e das raparigas e da 
sociedade civil, referidos no artigo 4.º, 
n.º 3, alíneas a), a-A) e b), prestam 
assistência independentemente do 
consentimento dos governos e de outras 
autoridades públicas dos países terceiros 
em causa. Estes programas temáticos 
devem apoiar essencialmente organizações 
da sociedade civil, incluindo as que 
defendem os direitos das mulheres.

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A programação pode prever 
atividades de cooperação financiadas a 
partir das diferentes dotações enumeradas 
no artigo 6.º, n.º 2, e de outros programas 
da União, em conformidade com os 
respetivos atos de base.

(c) Os compromissos e o desempenho 
dos parceiros, com base em critérios como 
a reforma política, a igualdade de género, 
a boa governação, os direitos humanos e 
o desenvolvimento económico e social;

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) As necessidades dos parceiros, 
determinadas com base em critérios 
específicos, tendo em conta a população, a 
pobreza, a desigualdade, o 
desenvolvimento humano, a 
vulnerabilidade económica e ambiental e a 
resiliência do Estado e da sociedade;

(a) As necessidades dos parceiros, 
determinadas com base em critérios 
específicos, tendo em conta a população, a 
pobreza, a desigualdade, o 
desenvolvimento humano, a situação dos 
direitos humanos e das liberdades 
fundamentais, incluindo a igualdade de 
género, a vulnerabilidade económica e 
ambiental e a resiliência do Estado e da 
sociedade.
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Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Os compromissos e o desempenho 
dos parceiros, com base em critérios como 
a reforma política e o desenvolvimento 
económico e social;

(c) Os compromissos e o desempenho 
dos parceiros, com base em critérios como 
a reforma política, a igualdade de género, 
a boa governação, os direitos humanos e 
o desenvolvimento económico e social;

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) O impacto potencial do 
financiamento da União na igualdade de 
género;

Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os documentos de programação 
relativos aos programas geográficos devem 
basear-se em resultados e ter em conta, 
sempre que adequado, metas e indicadores 
internacionalmente acordados, 
nomeadamente os estabelecidos para os 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, bem como quadros de 
resultados a nível nacional, para avaliar e 
dar a conhecer a contribuição da União 
para os resultados, ao nível das realizações, 
dos resultados e do impacto.

5. Os documentos de programação 
relativos aos programas geográficos devem 
basear-se em resultados e ter em conta 
metas e indicadores internacionalmente 
acordados, nomeadamente os estabelecidos 
para os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, bem como quadros de 
resultados a nível nacional, para avaliar e 
dar a conhecer a contribuição da União 
para os resultados, ao nível das realizações, 
dos resultados e do impacto.
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Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Na elaboração dos documentos de 
programação para países e regiões em 
situação de crise, pós-crise, fragilidade ou 
vulnerabilidade é necessário tomar em 
consideração as circunstâncias e 
necessidades especiais dos países ou 
regiões em causa.

A elaboração dos documentos de 
programação para países e regiões em 
situação de crise, pós-crise, fragilidade ou 
vulnerabilidade é feita com base em 
análises de contexto específicas e numa 
abordagem baseada nos direitos humanos 
e das mulheres.

Alteração 63

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 6 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Importa dar especial atenção à prevenção 
de conflitos, à consolidação da paz, à 
reconciliação na fase pós-conflito e às 
medidas de reconstrução, à preparação 
para as catástrofes, bem como ao papel 
das mulheres e aos direitos das crianças 
nesses processos.

Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os programas indicativos 
plurianuais definem os domínios 
prioritários selecionados para 
financiamento por parte da União, 
estabelecendo os objetivos específicos, os 
resultados esperados, indicadores de 
desempenho claros e específicos e as 
dotações financeiras indicativas, tanto em 
termos globais como por domínio 

2. Os programas indicativos 
plurianuais definem os domínios 
prioritários selecionados para 
financiamento por parte da União, 
estabelecendo os objetivos específicos, os 
resultados esperados, indicadores de 
desempenho claros e específicos, 
repartidos no mínimo por idade e por 
género e as dotações financeiras 
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prioritário. indicativas, tanto em termos globais como 
por domínio prioritário, incluindo dotações 
dedicadas à sociedade civil e ao apoio às 
organizações de mulheres.

Alteração 65

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Um documento conjunto da União 
e do parceiro ou parceiros em questão 
definindo uma avaliação do impacto em 
função do género.

Alteração 66

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os programas indicativos plurianuais 
relativos aos programas temáticos definem 
a estratégia da União, as prioridades 
selecionadas para financiamento por parte 
da União, estabelecendo os objetivos 
específicos, os resultados esperados, 
indicadores de desempenho claros e 
específicos, bem como a situação 
internacional e as atividades dos principais 
parceiros relacionadas com o tema em 
questão.

Os programas indicativos plurianuais 
relativos aos programas temáticos definem 
a estratégia da União, as prioridades 
selecionadas para financiamento por parte 
da União, estabelecendo os objetivos 
específicos, os resultados esperados, uma 
avaliação de impacto em termos de 
género, indicadores de desempenho claros 
e específicos, repartidos no mínimo por 
género e por idade, bem como a situação 
internacional e as atividades dos principais 
parceiros relacionadas com o tema em 
questão.

Alteração 67

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Por imperativos de urgência 5. Por imperativos de urgência 
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devidamente justificados, tais como 
situações de crise ou ameaças imediatas à 
democracia, ao Estado de direito, aos 
direitos humanos ou às liberdades 
fundamentais, a Comissão pode alterar os 
programas indicativos plurianuais referidos 
nos artigos 12.º e 13.º do presente 
regulamento por meio de atos de execução 
adotados de acordo com o procedimento de 
urgência referido no artigo 35.º, n.º 4.

devidamente justificados, tais como 
situações de crise ou ameaças imediatas à 
democracia, à paz, ao Estado de direito, 
aos direitos humanos ou às liberdades 
fundamentais, a Comissão pode alterar os 
programas indicativos plurianuais referidos 
nos artigos 12.º e 13.º do presente 
regulamento por meio de atos de execução 
adotados de acordo com o procedimento de 
urgência referido no artigo 35.º, n.º 4.

Alteração 68

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, avaliadas por 
indicadores como a população e, o nível de 
desenvolvimento, bem como indicadores 
de igualdade de género;

Alteração 69

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

Texto da Comissão Alteração

(c) O empenho demonstrado na 
instauração de uma democracia sólida e 
sustentável, e os progressos realizados;

(c) O empenho demonstrado na 
instauração de uma paz e democracia 
sólidas e sustentáveis, e os progressos 
realizados;

Alteração 70

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) O impacto na igualdade de género;



PE628.565v04-00 42/74 AD\1170344PT.docx

PT

Alteração 71

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 72

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão adota planos de ação 
ou medidas anuais ou plurianuais. As 
medidas podem assumir a forma de 
medidas individuais, medidas especiais, 
medidas de apoio ou medidas de 
assistência de caráter excecional. Os planos 
de ação e as medidas devem especificar, 
relativamente a cada ação, os objetivos 
perseguidos, os resultados esperados e as 
principais atividades, as modalidades de 
execução, o orçamento e eventuais 
medidas de apoio conexas.

1. A Comissão adota planos de ação 
ou medidas anuais ou plurianuais. As 
medidas podem assumir a forma de 
medidas individuais, medidas especiais, 
medidas de apoio ou medidas de 
assistência de caráter excecional. Os planos 
de ação e as medidas devem especificar, 
relativamente a cada ação, os objetivos 
perseguidos, os resultados esperados e as 
principais atividades, as modalidades de 
execução, o orçamento e eventuais 
medidas de apoio conexas. Devem 
igualmente descrever a forma como cada 
ação contribui para o desenvolvimento 
humano, a inclusão social, a igualdade de 
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género e os direitos e o empoderamento 
das mulheres e das raparigas, bem como 
as alterações climáticas e o ambiente, 
conforme indicado no artigo 3.º, n.º 3, 
incluindo as dotações indicativas. Os seus 
potenciais efeitos adversos nesses 
objetivos devem igualmente ser tidos em 
conta e os planos devem ser ajustados em 
conformidade.

Alteração 73

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Estudos, reuniões, informação, 
sensibilização, formação, preparação e 
intercâmbio de experiências e de boas 
práticas, atividades de publicação e 
quaisquer outras despesas administrativas 
ou de assistência técnica necessárias à 
programação e à gestão das ações, 
incluindo peritos externos remunerados;

(a) Estudos, reuniões, informação, 
sensibilização, formação, preparação e 
intercâmbio de experiências e de boas 
práticas, designadamente práticas 
relativas às mulheres, atividades de 
publicação e quaisquer outras despesas 
administrativas ou de assistência técnica 
necessárias à programação e à gestão das 
ações, incluindo peritos externos 
remunerados;

Alteração 74

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Antes de adotar ou prorrogar medidas de 
assistência de caráter excecional cujo custo 
não exceda 20 milhões de EUR, a 
Comissão informa o Conselho da natureza 
e dos objetivos das medidas, bem como 
dos montantes financeiros previstos. A 
Comissão informa o Conselho antes de 
proceder a qualquer alteração significativa 
das medidas de assistência de caráter 
excecional já adotadas. A Comissão tem 
em conta a orientação estratégica do 
Conselho na matéria, tanto no planeamento 

Antes de adotar ou prorrogar medidas de 
assistência de caráter excecional cujo custo 
não exceda 20 milhões de EUR, a 
Comissão informa o Conselho da natureza 
e dos objetivos das medidas, bem como 
dos montantes financeiros previstos. A 
Comissão informa o Conselho antes de 
proceder a qualquer alteração significativa 
das medidas de assistência de caráter 
excecional já adotadas. A Comissão tem 
em conta a orientação estratégica do 
Conselho na matéria, incluindo uma 
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das medidas como na sua posterior 
execução, a fim de manter a coerência da 
ação externa da União.

abordagem sensível ao género, tanto no 
planeamento das medidas como na sua 
posterior execução, a fim de manter a 
coerência da ação externa da União.

Alteração 75

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. Por imperativos de urgência 
devidamente justificados, tais como 
situações de crise, catástrofes de origem 
natural ou humana, ameaças imediatas à 
democracia, ao Estado de direito, aos 
direitos humanos ou às liberdades 
fundamentais, a Comissão pode adotar 
planos de ação e medidas ou alterações a 
planos de ação e a medidas existentes, 
como atos de execução imediatamente 
aplicáveis, pelo procedimento referido no 
artigo 35.º, n.º 4.

4. Por imperativos de urgência 
devidamente justificados, tais como 
situações de crise, catástrofes de origem 
natural ou humana, ameaças imediatas à 
democracia, à paz, ao Estado de direito, 
aos direitos humanos ou às liberdades 
fundamentais, a Comissão pode adotar
planos de ação e medidas ou alterações a 
planos de ação e a medidas existentes, 
como atos de execução imediatamente 
aplicáveis, pelo procedimento referido no 
artigo 35.º, n.º 4.

Alteração 76

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Relativamente a cada ação, deve ser 
efetuada uma análise ambiental adequada, 
designadamente do impacto sobre as 
alterações climáticas e a biodiversidade, 
nos termos dos atos legislativos aplicáveis 
da União, nomeadamente a Diretiva 
2011/92/UE82 do Parlamento Europeu e 
do Conselho e a Diretiva 85/337/CEE83 do 
Conselho, incluindo, se aplicável, uma 
avaliação do impacto ambiental das ações 
sensíveis do ponto de vista ambiental, em 
especial no que se refere a novas 
infraestruturas de grande envergadura.

Relativamente a cada ação, deve ser 
efetuada uma análise dos direitos 
humanos, incluindo os direitos das 
mulheres, assim como análises sociais e 
ambientais adequadas, designadamente do 
impacto sobre as alterações climáticas e a 
biodiversidade, nos termos dos atos 
legislativos aplicáveis da União, 
nomeadamente a Diretiva 2011/92/UE82 do 
Parlamento Europeu e do Conselho e a 
Diretiva 85/337/CEE83 do Conselho, 
incluindo, se aplicável, uma avaliação do 
impacto ambiental das ações sensíveis do 
ponto de vista ambiental, em especial no 
que se refere a novas infraestruturas de 
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grande envergadura.

__________________ __________________

82 Diretiva 2011/92/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro 
de 2011, relativa à avaliação dos efeitos de 
determinados projetos públicos e privados 
no ambiente (codificação), JO L26 de 
28.1.2012, p.1.

82 Diretiva 2011/92/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro 
de 2011, relativa à avaliação dos efeitos de 
determinados projetos públicos e privados 
no ambiente (codificação), JO L26 de 
28.1.2012, p.1.

83 Diretiva 85/337/CEE do Conselho, de 
27 de junho de 1985, relativa à avaliação 
dos efeitos de determinados projetos 
públicos e privados no ambiente, JO L 175 
de 5.7.1985, p. 48). 0040 – 0048).

83 Diretiva 85/337/CEE do Conselho, de 
27 de junho de 1985, relativa à avaliação 
dos efeitos de determinados projetos 
públicos e privados no ambiente, JO L 175 
de 5.7.1985, p. 48). 0040 – 0048).

Alteração 77

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 5 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A nível das ações, deve ser efetuada uma 
análise de impacto em função do género, 
para assegurar que as ações respeitem os 
atos legislativos da União aplicáveis, 
nomeadamente a reformulação da 
Diretiva 2006/54/CE1-A do Parlamento 
Europeu e do Conselho e a Diretiva 
2004/113/CE1-B do Conselho.

__________________

1-A Diretiva 2006/54/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de julho 
de 2006 , relativa à aplicação do princípio 
da igualdade de oportunidades e 
igualdade de tratamento entre homens e 
mulheres em domínios ligados ao 
emprego e à atividade profissional 
(reformulação) (JO L 204 de 26.7.2006, p. 
23-36).

1-B Diretiva 2004/113/CE do Conselho, de 
13 de dezembro de 2004, que aplica o 
princípio de igualdade de tratamento 
entre homens e mulheres no acesso a bens 
e serviços e seu fornecimento (JO L 373 
de 21.12.2004, p. 37-43).
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Alteração 78

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. O financiamento ao abrigo do 
presente instrumento pode também ser 
concedido através de contribuições para 
fundos internacionais, regionais ou 
nacionais, como os fundos instituídos ou 
geridos pelo BEI, pelos Estados-Membros, 
por países e regiões parceiros ou por 
organizações internacionais, ou ainda por 
outras entidades financiadoras.

2. O financiamento ao abrigo do 
presente instrumento pode também ser 
concedido através de contribuições para 
fundos internacionais, regionais ou 
nacionais, como os fundos instituídos ou 
geridos pelo BEI, pelos Estados-Membros, 
por países e regiões parceiros ou por 
organizações internacionais e de mulheres, 
ou ainda por outras entidades 
financiadoras.

Alteração 79

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Na sua colaboração com as partes 
interessadas dos países beneficiários, a 
Comissão deve ter em conta as suas 
características específicas, nomeadamente 
as suas necessidades e o contexto em que 
operam, ao definir as modalidades de 
financiamento, o tipo de contribuição, as 
modalidades de atribuição e as disposições 
administrativas para a gestão das 
subvenções, com vista a alcançar e a dar a 
melhor resposta possível ao maior número 
de partes interessadas. Devem ser 
incentivadas modalidades específicas de 
acordo com o Regulamento Financeiro, tais 
como acordos de parceria, autorizações de 
apoio financeiro a terceiros, atribuição 
direta ou convites à apresentação de 
propostas de elegibilidade restrita, ou 
montantes únicos, custos unitários e 
financiamentos a taxa fixa, bem como 
financiamento não associado aos custos, tal 

2. Na sua colaboração com as partes 
interessadas dos países beneficiários, a 
Comissão deve ter em conta as suas 
características específicas, nomeadamente 
as suas necessidades e o contexto em que 
operam, ao definir as modalidades de 
financiamento, o tipo de contribuição, as 
modalidades de atribuição e as disposições 
administrativas para a gestão das 
subvenções, com vista a alcançar e a dar a 
melhor resposta possível ao maior número 
de partes interessadas. Essa avaliação tem 
de ter em conta as condições para uma 
participação significativa e o 
envolvimento de todas as partes 
interessadas, mormente a sociedade civil 
local e as organizações de mulheres.
Devem ser incentivadas modalidades 
específicas de acordo com o Regulamento 
Financeiro, tais como acordos de parceria, 
autorizações de apoio financeiro a 
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como previsto no artigo 125.º, n.º 1, do 
Regulamento Financeiro.

terceiros, atribuição direta ou convites à 
apresentação de propostas de elegibilidade 
restrita, ou montantes únicos, custos 
unitários e financiamentos a taxa fixa, bem 
como financiamento não associado aos 
custos, tal como previsto no artigo 125.º, 
n.º 1, do Regulamento Financeiro. As 
diferentes modalidades têm de ser 
aplicadas de forma transparente, ser 
rastreáveis e permitir a inovação.

Alteração 80

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

Texto da Comissão Alteração

(b) subvenções, se for caso disso sem 
necessidade de cofinanciamento, para 
financiar ações nas condições mais difíceis, 
em que a publicação de um convite à 
apresentação de propostas seria 
inadequada, incluindo situações em que 
existem graves deficiências em matéria de 
liberdades fundamentais, a segurança das 
pessoas se encontra mais ameaçada ou em 
que as organizações e os defensores dos 
direitos humanos atuam em condições 
extremamente difíceis. Tais subvenções 
não devem exceder o montante de 1 milhão 
de EUR e a sua duração máxima é de 18 
meses, que pode ser prorrogada por mais 
12 meses no caso de surgirem obstáculos 
objetivos e imprevistos à sua execução;

(b) subvenções, se for caso disso sem 
necessidade de cofinanciamento, para 
financiar ações nas condições mais difíceis, 
em que a publicação de um convite à 
apresentação de propostas seria 
inadequada, incluindo situações em que 
existem graves deficiências em matéria de 
liberdades fundamentais, a segurança e a 
proteção das pessoas se encontra mais 
ameaçada ou em que as organizações e os 
defensores dos direitos humanos e dos 
direitos das mulheres atuam em condições 
extremamente difíceis. Tais subvenções 
não devem exceder o montante de 1 milhão 
de EUR e a sua duração máxima é de 18 
meses, que pode ser prorrogada por mais 
12 meses no caso de surgirem obstáculos 
objetivos e imprevistos à sua execução;

Alteração 81

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O apoio orçamental referido no n.º 1, 
alínea c), nomeadamente através de 
contratos de reforma setorial, baseia-se na 

O apoio orçamental referido no n.º 1, 
alínea c), nomeadamente através de 
contratos de reforma setorial, baseia-se na 
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apropriação pelo país, na responsabilização 
mútua e no empenho partilhado na defesa 
de valores universais, da democracia, dos 
direitos humanos e do Estado de Direito, e 
tem por objetivo o reforço das parcerias 
entre a União Europeia e os países 
parceiros. Prevê o reforço do diálogo 
estratégico, o desenvolvimento de 
capacidades e a melhoria da governação, 
complementando os esforços dos parceiros 
para cobrar mais e gastar melhor, a fim de 
apoiar o crescimento económico
sustentável e inclusivo, a criação de 
emprego e a erradicação da pobreza.

apropriação pelo país, na responsabilização 
mútua e no empenho partilhado na defesa 
de valores universais, da democracia, dos 
direitos humanos, da igualdade de género, 
da inclusão social, do desenvolvimento 
humano e do Estado de Direito, e tem por 
objetivo o reforço das parcerias entre a 
União Europeia e os países parceiros. 
Prevê o reforço do diálogo estratégico, o 
desenvolvimento de capacidades, a 
orçamentação sensível ao género e a 
melhoria da governação, incluindo a 
supervisão orçamental pela sociedade 
civil e pelas organizações de mulheres, 
complementando os esforços dos parceiros 
para cobrar mais e gastar melhor, a fim de 
apoiar o desenvolvimento sustentável e 
inclusivo, a redução de todas as formas de 
desigualdade e a erradicação da pobreza.

Alteração 82

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Qualquer decisão de conceder apoio 
orçamental deve basear-se nas políticas de 
apoio orçamental acordadas pela União, 
num conjunto claro de critérios de 
elegibilidade e numa avaliação cuidadosa 
dos riscos e benefícios.

Qualquer decisão de conceder apoio 
orçamental deve basear-se nas políticas de 
apoio orçamental acordadas pela União, na 
orçamentação sensível ao género, num 
conjunto claro de critérios de elegibilidade 
e numa avaliação cuidadosa dos riscos e 
benefícios.

Alteração 83

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio orçamental é diferenciado de 
modo a dar uma resposta mais adequada ao 
contexto político, económico e social do 
país parceiro, tendo em conta as situações 

O apoio orçamental é diferenciado de 
modo a dar uma resposta mais adequada ao 
contexto político, económico e social do 
país parceiro, tendo em conta as situações 
de fragilidade e os riscos peculiares 
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de fragilidade. enfrentados pelas mulheres, raparigas e 
pessoas LGBTI.

Alteração 84

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo das limitações 
inerentes à natureza e aos objetivos da 
ação, a participação nos procedimentos de 
contratação, concessão de subvenções e 
atribuição de prémios relativos às ações 
financiadas a título dos programas 
respeitantes aos direitos humanos e à 
democracia e à estabilidade e à paz, bem 
como às ações de resposta rápida, está 
aberta sem restrições.

2. Sem prejuízo das limitações 
inerentes à natureza e aos objetivos da 
ação, a participação nos procedimentos de 
contratação, concessão de subvenções e 
atribuição de prémios relativos às ações 
financiadas a título dos programas 
respeitantes aos direitos humanos e à 
democracia, à igualdade de género e ao 
empoderamento das mulheres e das 
raparigas, às organizações da sociedade 
civil, à consolidação da paz e à 
estabilidade e à paz, bem como às ações de 
resposta rápida, está aberta sem restrições.

Alteração 85

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.° 12

Texto da Comissão Alteração

12. No âmbito do programa relativo
aos direitos humanos e à democracia, 
qualquer entidade não coberta pela 
definição de entidade jurídica constante do 
artigo 2.º, n.º 6, deve ser elegível quando 
tal for necessário para alcançar os objetivos 
nos domínios de intervenção desse 
programa.

12. No âmbito dos programas relativos
aos direitos humanos e à democracia e à 
igualdade de género e ao empoderamento 
das mulheres e das raparigas, qualquer 
entidade não coberta pela definição de 
entidade jurídica constante do artigo 2.º, 
n.º 6, deve ser elegível quando tal for 
necessário para alcançar os objetivos nos 
domínios de intervenção desse programa.

Alteração 86

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

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

O objetivo do FEDS+ enquanto dispositivo 
financeiro integrado que proporciona 
capacidade financeira com base nas 
modalidades de execução indicadas no 
artigo 23.º, n.º 1, alíneas a), e), f) e g), 
consiste em apoiar os investimentos e 
aumentar o acesso ao financiamento, a fim 
de fomentar o desenvolvimento económico 
e social sustentável e inclusivo e promover 
a resiliência socioeconómica dos países 
parceiros. Para alcançar este objetivo, 
deve ser dado especial destaque à
erradicação da pobreza, ao 
empoderamento económico das mulheres, 
ao progresso sustentável e inclusivo, à
criação de emprego digno e de
oportunidades económicas, nomeadamente 
para mulheres e raparigas, às 
competências e empreendedorismo, aos
setores socioeconómicos, com maior 
incidência nas empresas sociais e nas 
cooperativas, tendo em vista o respetivo 
potencial para reduzir a pobreza e as 
desigualdades, apoiando as micro, 
pequenas e médias empresas, bem como 
abordando as causas socioeconómicas 
específicas profundas da migração e das 
deslocações, em conformidade com os 
documentos pertinentes de programação 
indicativa. Deve ser dada especial atenção 
aos países identificados como frágeis ou 
em situação de conflito, aos países menos 
desenvolvidos e aos países pobres 
extremamente endividados. A Garantia 
FEDS+ deve ser utilizada de forma 
adicional ao investimento governamental 
nos serviços públicos essenciais, que 
continua a ser uma responsabilidade dos 
governos.

Alteração 87

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

(c-A) Confiram particular atenção às 
micro, pequenas e médias empresas 
lideradas por mulheres e ao equilíbrio de 
género no emprego, enquanto principais 
meios para colmatar as disparidades de 
género e promover o desenvolvimento 
económico inclusivo;

Alteração 88

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

Texto da Comissão Alteração

(c-B) Promovam a proteção social no 
país beneficiário através do cumprimento 
dos direitos laborais e de normas de 
trabalho digno, designadamente para os 
grupos mais vulneráveis, tais como as 
mulheres e as pessoas LGBTI;

Alteração 89

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

Texto da Comissão Alteração

(c-C) Sejam objeto de uma avaliação de 
impacto ex ante disponível ao público e 
participativa, relativa aos direitos 
humanos e ao ambiente, que identifique e 
aborde os riscos nesses domínios e tenha 
devidamente em conta o princípio do 
consentimento livre, prévio e informado 
das comunidades afetadas no que toca aos 
investimentos relacionados com as terras.

Alteração 90

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Para cada vertente de investimento devem 
ser celebrados um ou mais acordos de 
Garantia para a Ação Externa entre a 
Comissão e a contraparte elegível ou 
contrapartes elegíveis selecionadas. Além 
disso, a fim de atender a necessidades 
específicas, a Garantia para a Ação Externa 
pode ser concedida para operações 
individuais de financiamento ou de 
investimento.

Para cada vertente de investimento devem 
ser celebrados um ou mais acordos de 
Garantia para a Ação Externa entre a 
Comissão e a contraparte elegível ou 
contrapartes elegíveis selecionadas. Além 
disso, a fim de atender a necessidades 
específicas, a Garantia para a Ação Externa 
pode ser concedida para operações 
individuais de financiamento ou de 
investimento. Todos os acordos de 
Garantia para a Ação Externa são 
transmitidos ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Alteração 91

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A menção dos objetivos e 
finalidade do presente regulamento, a 
avaliação das necessidades e a indicação 
dos resultados esperados, tendo em conta a 
promoção da responsabilidade social e o
comportamento responsável das empresas;

(c) A menção dos objetivos e 
finalidade do presente regulamento, a 
avaliação das necessidades, a avaliação de 
impacto em termos de género e a 
indicação dos resultados esperados, tendo 
em conta a necessidade de assegurar um
comportamento responsável das empresas;

Alteração 92

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 3 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Obrigações em matéria de controlo, 
comunicação de informações e avaliação;

(g) Obrigações transparentes em 
matéria de controlo, incluindo indicadores 
desagregados por género, comunicação de 
informações e avaliação;
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Alteração 93

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.° 7

Texto da Comissão Alteração

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

7. As contrapartes elegíveis devem 
facultar à Comissão todas as informações 
adicionais de que a Comissão necessite 
para cumprir as suas obrigações no âmbito 
do presente regulamento, nomeadamente 
no que diz respeito à aplicação das 
recomendações constantes da avaliação 
ex ante de impacto no domínio dos 
direitos humanos e do ambiente e a outros 
critérios de seleção enunciados no artigo 
27.º, n.ºs 2 e 3.

Alteração 94

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.° 8

Texto da Comissão Alteração

8. A Comissão deve apresentar um 
relatório relativo aos instrumentos 
financeiros, às garantias orçamentais e à 
assistência financeira, em conformidade 
com os artigos 241.º e 250.º do 
Regulamento Financeiro. Para o efeito, as 
contrapartes elegíveis devem comunicar 
anualmente as informações necessárias 
para que a Comissão possa cumprir as 
obrigações de apresentação de relatórios.

8. A Comissão deve apresentar 
anualmente um relatório relativo aos 
instrumentos financeiros, às garantias 
orçamentais e à assistência financeira, em 
conformidade com os artigos 241.º e 250.º 
do Regulamento Financeiro. Esse relatório 
deve incluir, nomeadamente, uma 
avaliação dos resultados das ações 
executadas, designadamente no que 
respeita à igualdade de género, e com 
base em dados desagregados por género.
Para o efeito, as contrapartes elegíveis 
devem comunicar anualmente as 
informações necessárias para que a 
Comissão possa cumprir as obrigações de 
apresentação de relatórios:

(a) Uma avaliação dos resultados que 
contribuem para a finalidade e os 
objetivos do FEDS previstos no 
artigo 26.º, n.º 1;

(b) Uma avaliação da adicionalidade e 
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do valor acrescentado, da mobilização de 
recursos do setor privado, das realizações 
estimadas e efetivas e dos resultados e 
impacto das operações de financiamento e 
investimento abrangidas pela Garantia 
FEDS em termos agregados, incluindo o 
impacto na criação de emprego digno, na 
erradicação da pobreza e na redução das 
desigualdades; essa avaliação deve incluir 
uma análise, sob o ponto de vista do 
género, das operações abrangidas, com 
base em dados comprovados e repartidos 
por género;

(c) Os montantes financeiros 
transferidos para os beneficiários e uma 
avaliação das operações de financiamento 
e investimento por cada contraparte 
elegível em termos agregados, incluindo o 
género e a idade;

(d) Uma avaliação das sinergias e da 
complementaridade entre as operações 
abrangidas pela Garantia FEDS e o 
segundo e terceiro pilares do PIE, com 
base nos relatórios existentes relevantes, 
atendendo em especial aos progressos 
alcançados em matéria de boa governação 
– designadamente ao nível da luta contra 
a corrupção e os fluxos financeiros 
ilícitos –, respeito pelos direitos humanos, 
Estado de direito e políticas sensíveis à 
questão do género, bem como promoção 
do empreendedorismo local, das 
cooperativas e dos mercados financeiros 
locais;

Alteração 95

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão procede regularmente à 
monitorização das suas ações e à análise 
dos progressos realizados para alcançar os 
resultados previstos, em termos de 

A Comissão procede regularmente à 
monitorização das suas ações e à análise 
dos progressos realizados para alcançar os 
resultados previstos e os objetivos fixados 
no artigo 3.º, n.º 3, relativamente ao 
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realizações e de resultados. desenvolvimento humano e à inclusão 
social, às alterações climáticas e ao 
ambiente, à igualdade de género e aos 
direitos e empoderamento das mulheres e 
das raparigas, em termos de realizações e 
de resultados.

Alteração 96

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 quantificáveis. É 
conveniente manter um número limitado de 
indicadores, a fim de facilitar uma 
elaboração atempada dos relatórios.

Alteração 97

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

5. O relatório anual deve apresentar, 
relativamente ao ano anterior, informações 
sobre as medidas financiadas, os resultados 
das atividades de monitorização e 
avaliação, a participação dos parceiros em 
questão e a execução orçamental em 
termos de autorizações orçamentais e 
dotações de pagamento por país, região e 
setor de cooperação. O relatório avalia os 
resultados do financiamento da União, 
utilizando para o efeito, na medida do 
possível, indicadores precisos e 
quantificáveis do seu contributo para a 
realização dos objetivos do presente 
regulamento. No caso da cooperação para o 
desenvolvimento, o relatório avalia 
também, sempre que possível e pertinente, 

5. O relatório anual deve apresentar, 
relativamente ao ano anterior, informações 
sobre as medidas financiadas, os resultados 
das atividades de monitorização e 
avaliação sensíveis ao género, incluindo 
um capítulo sobre a igualdade de género, 
a participação dos parceiros em questão e a 
execução orçamental em termos de 
autorizações orçamentais e dotações de 
pagamento por país, região e setor de 
cooperação e especificar as autorizações 
orçamentais e dotações de pagamento 
consagradas a ações em prol da igualdade 
de género. O relatório avalia os resultados 
do financiamento da União, utilizando para 
o efeito, na medida do possível, 
indicadores precisos e quantificáveis do 



PE628.565v04-00 56/74 AD\1170344PT.docx

PT

a observância dos princípios da eficácia da 
ajuda, inclusive no que se refere aos 
instrumentos financeiros inovadores.

seu contributo para a realização dos 
objetivos do presente regulamento. No 
caso da cooperação para o 
desenvolvimento, o relatório avalia 
também, sempre que possível e pertinente, 
a observância dos princípios da eficácia da 
ajuda, inclusive no que se refere aos 
instrumentos financeiros inovadores. O 
relatório incluirá informações sobre o 
desempenho em termos de respeito dos 
objetivos fixados no artigo 3.º, n.º 3, 
incluindo uma estimativa anual da 
despesa global nestas áreas, utilizando 
marcadores e indicadores pertinentes.

Alteração 98

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O relatório anual elaborado em 
2021 deve incluir informações 
consolidadas provenientes dos relatórios 
anuais relativos ao período 2014-2020 
sobre todos os financiamentos ao abrigo 
dos regulamentos referidos no artigo 40.º, 
n.º 2, incluindo receitas afetadas externas e 
contribuições para fundos fiduciários, e 
apresentar uma repartição das despesas por 
país, a utilização dos instrumentos 
financeiros, as autorizações e pagamentos. 
O relatório deve refletir os principais 
ensinamentos retirados e o seguimento 
dado às recomendações das avaliações 
realizadas nos anos anteriores.

6. O relatório anual elaborado em 
2021 deve incluir informações 
consolidadas provenientes dos relatórios 
anuais relativos ao período 2014-2020 
sobre todos os financiamentos ao abrigo 
dos regulamentos referidos no artigo 39.º, 
n.º 2, incluindo receitas afetadas externas e 
contribuições para fundos fiduciários, e 
apresentar uma repartição das despesas por 
país, a utilização dos instrumentos 
financeiros, as autorizações e pagamentos. 
O relatório deve refletir os principais 
ensinamentos retirados, nomeadamente 
sobre o impacto das medidas na igualdade 
de género, e o seguimento dado às 
recomendações das avaliações realizadas 
nos anos anteriores.

Alteração 99

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.° 7
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Texto da Comissão Alteração

7. É efetuada anualmente uma 
estimativa da despesa global relacionada 
com a ação climática e a biodiversidade 
com base nos documentos de programação 
indicativa adotados. O financiamento 
atribuído a título do presente regulamento é 
objeto de um sistema de acompanhamento 
anual baseado na metodologia da 
Organização de Cooperação e de 
Desenvolvimento Económicos 
(«marcadores do Rio»), sem excluir o uso 
de metodologias mais precisas sempre que 
disponíveis, integrado na metodologia 
existente para a gestão do desempenho dos 
programas da União, a fim de quantificar 
as despesas relacionadas com a ação 
climática e a biodiversidade a nível dos 
planos de ação e das medidas referidas no 
artigo 19.º, e registadas nas avaliações e 
nos relatórios anuais.

7. É efetuada anualmente uma 
estimativa da despesa global relacionada 
com a ação climática e a biodiversidade, a 
prevenção de conflitos e a consolidação 
da paz, bem como a igualdade de género,
com base nos documentos de programação 
indicativa adotados. O financiamento 
atribuído a título do presente regulamento é 
objeto de um sistema de acompanhamento 
anual baseado na metodologia da 
Organização de Cooperação e de 
Desenvolvimento Económicos 
(«marcadores do Rio»), sem excluir o uso 
de metodologias mais precisas sempre que 
disponíveis, integrado na metodologia 
existente para a gestão do desempenho dos 
programas da União, a fim de quantificar 
as despesas relacionadas com a ação 
climática e a biodiversidade, a prevenção 
de conflitos e a consolidação da paz, bem 
como a igualdade de género, a nível dos 
planos de ação e das medidas referidas no 
artigo 19.º, e registadas nas avaliações e 
nos relatórios anuais.

Alteração 100

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As avaliações devem basear-se, sempre 
que adequado, nos princípios e boas 
práticas do Comité de Ajuda ao 
Desenvolvimento da Organização de 
Cooperação e de Desenvolvimento 
Económicos, a fim de verificar se os 
objetivos foram atingidos e elaborar 
recomendações com vista a melhorar as 
futuras ações.

As avaliações devem basear-se nos 
princípios e boas práticas do Comité de 
Ajuda ao Desenvolvimento da Organização 
de Cooperação e de Desenvolvimento 
Económicos, a fim de verificar se os 
objetivos foram atingidos e elaborar 
recomendações com vista a melhorar as 
futuras ações. A avaliação intercalar deve 
analisar o desempenho da UE no que toca 
aos objetivos fixados no artigo 3.º, n.º 3, 
relativamente ao desenvolvimento 
humano e à inclusão social, às alterações 
climáticas e ao ambiente, à igualdade de 
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género e aos direitos e empoderamento 
das mulheres e das raparigas.

Alteração 101

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O relatório final de avaliação deve ainda 
abordar a eficiência, o valor acrescentado, 
as possibilidades de simplificação, a 
coerência interna e externa, bem como a 
continuação da pertinência dos objetivos 
do presente regulamento.

O relatório final de avaliação deve ainda 
abordar o valor acrescentado, as 
possibilidades de simplificação, a 
coerência interna e externa, bem como a 
continuação da pertinência dos objetivos 
do presente regulamento. O relatório final 
de avaliação deve incluir um capítulo 
sobre a avaliação de impacto em termos 
de género, incluindo uma análise das 
despesas consagradas à promoção da 
igualdade de género.

Alteração 102

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

Por questões de segurança ou de 
sensibilidade política a nível local, pode ser 
preferível ou necessário limitar as 
atividades de comunicação e de 
visibilidade em alguns países ou zonas ou 
durante determinados períodos. Nestes 
casos, o público-alvo e os instrumentos, 
produtos e canais de visibilidade a utilizar 
para promover uma dada ação serão 
determinados caso a caso, consultando e 
chegando a acordo com a União. Quando 
for precisa uma intervenção rápida em 
resposta a uma crise repentina, não é 
necessário elaborar de imediato um plano 
de comunicação e visibilidade completo. 
Contudo, nestas situações, o apoio da UE 
deve ainda assim ser devidamente indicado 

Por questões de segurança e proteção ou de 
sensibilidade política a nível local, pode ser 
preferível ou necessário limitar as 
atividades de comunicação e de 
visibilidade em alguns países ou zonas ou 
durante determinados períodos. Nestes 
casos, o público-alvo e os instrumentos, 
produtos e canais de visibilidade a utilizar 
para promover uma dada ação serão 
determinados caso a caso, consultando e 
chegando a acordo com a União. Quando 
for precisa uma intervenção rápida em 
resposta a uma crise repentina, não é 
necessário elaborar de imediato um plano 
de comunicação e visibilidade completo. 
Contudo, nestas situações, o apoio da UE 
deve ainda assim ser devidamente indicado 
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desde o início. desde o início.

Alteração 103

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte A– ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Boa governação, democracia, 
Estado de direito e direitos humanos

1. Boa governação, democracia, 
Estado de direito, direitos humanos e
igualdade de género

Alteração 104

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte A – ponto 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Reforço da democracia e dos 
processos democráticos, da governação e 
da supervisão, incluindo processos 
eleitorais credíveis e transparentes;

(a) Reforço da democracia e dos 
processos democráticos, da governação e 
da supervisão, incluindo processos 
eleitorais credíveis, pacíficos e 
transparentes;

Alteração 105

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Reforço da proteção dos direitos 
humanos e das liberdades fundamentais;

(b) Reforço da proteção e promoção 
dos direitos humanos e das liberdades 
fundamentais, da paz, da democracia e do 
Estado de direito, bem como dos 
instrumentos internacionais relacionados 
com estas matérias;

Alteração 106

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 e dos direitos e do 
empoderamento das mulheres e das 
raparigas, bem como dos direitos das 
crianças, dos jovens e das pessoas 
pertencentes a minorias, das 
pessoas LGBTI e das populações 
indígenas;

Alteração 107

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

Texto da Comissão Alteração

(d) Apoio a uma sociedade civil 
dinâmica e ao seu papel nos processos de 
reforma e nas transformações democráticas 
e promoção de um espaço favorável à 
participação da sociedade civil e dos 
cidadãos na tomada de decisões políticas;

(d) Apoio à igualdade de género, e a 
uma sociedade civil dinâmica, reforço do
seu papel nas transições políticas, nos 
processos de reforma e nas transformações 
democráticas e promoção de um espaço 
favorável à participação da sociedade civil 
e dos cidadãos, assegurando uma 
participação e representação equitativas 
em termos de género, na vida política e na 
tomada de decisões;

Alteração 108

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

Texto da Comissão Alteração

(c) Promoção da proteção e do respeito 
pelos direitos das mulheres e raparigas, 
incluindo os direitos económicos, laborais 
e sociais, bem como os direitos e a saúde 
sexual e reprodutiva, e prevenção da 
violência sexual e da violência baseada no 
género, sob todas as formas;

(c) Promoção da proteção e do respeito 
pelos direitos e pelo empoderamento das 
mulheres e raparigas, incluindo os direitos 
económicos, laborais e sociais, bem como 
os direitos e a saúde sexual e reprodutiva, e 
prevenção da violência sexual e da 
violência baseada no género, sob todas as 
formas, e proteção das mulheres e 
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raparigas contra este tipo de violência; tal 
inclui a promoção do acesso de todas as 
pessoas a informações abrangentes sobre 
saúde e direitos sexuais e reprodutivos e a 
uma educação sexual abrangente, bem 
como a promoção da cooperação nos 
domínios da investigação e da inovação 
para o desenvolvimento de instrumentos 
novos e melhorados no que se refere a 
serviços de saúde sexual e reprodutiva, 
incluindo planeamento familiar, 
particularmente em contextos com poucos 
recursos;

Justificação

Para que a abordagem da igualdade de género esteja presente, é necessário ser mais 
específico.

Alteração 109

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

Texto da Comissão Alteração

(g) Apoio ao acesso universal a 
alimentos suficientes, a preços acessíveis, 
seguros e nutritivos, em especial para 
aqueles que se encontram em situações 
mais vulneráveis, e reforço da segurança 
alimentar e nutricional, em especial nos 
países que enfrentam crises recorrentes ou 
prolongadas

(g) Apoio ao acesso universal a 
alimentos suficientes, a preços acessíveis, 
seguros e nutritivos, em especial para 
aqueles que se encontram em situações 
mais vulneráveis, nomeadamente as 
crianças com menos de cinco anos, os 
adolescentes, as raparigas e as mulheres, 
em especial durante a gravidez e a 
amamentação, reforço da segurança 
alimentar e nutricional, em especial nos 
países que enfrentam crises recorrentes ou 
prolongadas, e promoção de abordagens 
multissetoriais sensíveis à questão da 
nutrição em relação à agricultura, aos 
direitos e ao empoderamento das 
mulheres e das raparigas, à saúde, à 
proteção social e à educação;

Justificação

Para que a abordagem da igualdade de género esteja presente, é necessário ser mais 
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específico.

Alteração 110

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte A – ponto 5 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Apoio ao acesso universal a 
serviços sociais básicos, incluindo 
serviços de saúde, nomeadamente de 
saúde sexual e reprodutiva, a informações 
e fornecimentos, através de serviços 
específicos acessíveis aos jovens e de uma 
educação sexual abrangente, da nutrição, 
da educação e da proteção social;

Justificação

Para que a abordagem da igualdade de género esteja presente, é necessário ser mais 
específico.

Alteração 111

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte A– ponto 6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

6. Segurança, estabilidade e paz 6. Paz, segurança e proteção e 
estabilidade

Alteração 112

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte A – ponto 6 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Apoio à reforma do setor da 
segurança de forma a proporcionar 
gradualmente aos cidadãos e ao Estado 
serviços de segurança mais eficazes e 
responsáveis em favor do desenvolvimento 

(c) Apoio à reforma do setor da 
segurança e da proteção de forma a 
proporcionar gradualmente aos cidadãos e 
ao Estado serviços de proteção mais 
eficazes e responsáveis em favor do 
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sustentável; desenvolvimento sustentável;

Alteração 113

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte A – ponto 6 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Apoio ao desenvolvimento das 
capacidades dos intervenientes militares
para promover a segurança e o 
desenvolvimento (DCSD);

(d) Apoio ao desenvolvimento das 
capacidades dos agentes de promoção da 
paz para promover a segurança e proteção 
para o desenvolvimento (DCSD);

Alteração 114

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte A – ponto 6 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Apoio a iniciativas regionais e 
internacionais que contribuam para a 
segurança, a estabilidade e a paz;

(e) Apoio a iniciativas locais, regionais 
e internacionais que contribuam para a 
segurança e proteção, a estabilidade e a 
paz;

Alteração 115

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte A – ponto 6 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Prevenção e combate à 
radicalização conducente ao extremismo 
violento e ao terrorismo;

(f) Programas e ações específicos em 
função do contexto que visem a prevenção 
e o combate à radicalização conducente ao 
extremismo violento e ao terrorismo. Estes 
programas devem ser sensíveis ao género 
e centrar-se nas pessoas, antecipar e dar 
resposta às queixas locais existentes e 
novas conducentes à radicalização e 
evitar ou dar resposta a quaisquer 
impactos negativos;
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Alteração 116

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte A – ponto 6 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Luta contra todas as formas de 
violência, corrupção, criminalidade 
organizada e branqueamento de capitais; 

(g) Satisfação das necessidades, 
inclusivamente das necessidades de 
diversas mulheres em situações afetadas 
por conflitos ou situações de pós-conflito, 
relacionadas com a reabilitação e a 
reintegração de vítimas de conflitos 
armados;

Alteração 117

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

Texto da Comissão Alteração

(i-A) Satisfação das necessidades 
relacionadas com o impacto 
socioeconómico na população civil de 
minas terrestres antipessoal, engenhos 
por explodir ou explosivos remanescentes 
de guerra, incluindo as necessidades de 
mulheres em situações afetadas por 
conflitos ou situações de pós-conflito;

Alteração 118

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte A – ponto 6 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

(j) Melhoria da segurança marítima
para permitir a segurança, a limpeza e a 
gestão sustentável dos oceanos.

(j) Melhoria da segurança e da 
proteção marítimas para permitir a 
segurança, a limpeza e a gestão sustentável 
dos oceanos.

Alteração 119

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

Texto da Comissão Alteração

(k-A) Promoção de uma cultura de não 
violência, nomeadamente através do apoio 
à educação formal e informal para a paz.

Alteração 120

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 1 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

— Promoção dos direitos humanos e 
das liberdades fundamentais para todos, 
contribuindo para a criação de sociedades 
em que prevaleçam a participação, a não 
discriminação, a tolerância, a justiça e a 
responsabilização, a solidariedade e a 
igualdade.  O respeito e a observância dos 
direitos humanos e das liberdades 
fundamentais para todos devem ser 
monitorizados, promovidos e reforçados, 
em conformidade com os princípios da 
universalidade, da indivisibilidade e da 
interdependência dos direitos humanos.  O
âmbito de aplicação do programa inclui os 
direitos civis, políticos, económicos, 
sociais e culturais.  Os desafios em matéria
de direitos humanos devem ser superados
no contexto do reforço da sociedade civil e 
da proteção e capacitação dos defensores 
dos direitos humanos, nomeadamente no 
que respeita à redução crescente do seu 
espaço de intervenção.

— Promoção dos direitos humanos e 
das liberdades fundamentais para todos, 
contribuindo para a criação de sociedades 
em que prevaleçam a participação, a não 
discriminação, a tolerância, a justiça e a 
responsabilização, a solidariedade e a 
igualdade. O respeito e a observância dos 
direitos humanos e das liberdades 
fundamentais para todos devem ser 
monitorizados, promovidos e reforçados, 
em conformidade com os princípios da 
universalidade, da indivisibilidade e da 
interdependência dos direitos humanos. O 
âmbito de aplicação do programa inclui os 
direitos civis, políticos, económicos, 
sociais e culturais e deve abordar, 
nomeadamente: a luta contra o racismo, a 
xenofobia e a discriminação; os direitos 
das pessoas lésbicas, gays, bissexuais, 
transgéneros e intersexuais (LGBTI), 
incluindo medidas para descriminalizar a 
homossexualidade; os direitos das 
mulheres consagrados na Convenção das 
Nações Unidas sobre a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação 
contra as Mulheres e no seu Protocolo 
Facultativo, incluindo medidas de 
combate a todas as formas de violência 
contra as mulheres e as raparigas, 
nomeadamente a mutilação genital 
feminina, os casamentos forçados e de 
conveniência, os crimes de honra, a 
violência doméstica e sexual e o tráfico de 
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mulheres e de raparigas; os direitos da 
criança consagrados na Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos da 
Criança e nos seus Protocolos 
Facultativos.

Justificação

Para que a abordagem da igualdade de género esteja presente, é necessário ser mais 
específico.

Alteração 121

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Apoiar a igualdade de género e 
abordar as causas profundas das 
desigualdades de género, reforçar a 
participação e a representação de diversas 
mulheres e homens, incluindo o papel dos 
jovens na vida política, económica e 
social.

Alteração 122

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. DOMÍNIOS DE INTERVENÇÃO 
EM MATÉRIA DE ESTABILIDADE E 
PAZ

3. DOMÍNIOS DE INTERVENÇÃO 
EM MATÉRIA DE CONSOLIDAÇÃO 
DA PAZ, PREVENÇÃO DE 
CONFLITOS E ESTABILIDADE

Alteração 123

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 3 – ponto 1 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(e-A) Ações de promoção da igualdade 
de género, do empoderamento das 
mulheres e do papel das mulheres, dos 
jovens e das pessoas pertencentes a 
minorias na vida económica e política, em 
particular nos esforços de consolidação 
da paz e de prevenção de conflitos. Tal 
inclui abordar as causas profundas dos 
conflitos e da desigualdade de género e 
apoiar a aplicação das Resoluções 1325 
e 2250 do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas, bem como a participação 
das mulheres e dos jovens, e a sua 
representação, em processos formais e 
informais de paz.

Alteração 124

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 3 – ponto 1 – parágrafo 1 – alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-B) Ações de promoção de uma 
cultura de não violência, incluindo a 
educação formal e informal para a paz.

Alteração 125

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 3 – ponto 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Ameaças à ordem pública e à 
segurança e proteção das pessoas, tais 
como o terrorismo, o extremismo violento, 
a criminalidade organizada, a 
cibercriminalidade, as ameaças híbridas, o 
tráfico, o comércio e o trânsito ilícitos;

(a) Ameaças à ordem pública e à 
segurança e proteção das pessoas, tais 
como o terrorismo, o extremismo violento, 
a criminalidade organizada, a 
cibercriminalidade, as ameaças híbridas, o 
tráfico, o comércio e o trânsito ilícitos;
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Alteração 126

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 3 – ponto 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Ameaças a espaços públicos, a 
infraestruturas críticas, à saúde pública ou 
à estabilidade ambiental, ameaças à 
segurança marítima e ameaças resultantes 
dos impactos das alterações climáticas;

(b) Ameaças a espaços públicos, a 
infraestruturas críticas, à saúde pública ou 
à estabilidade ambiental, ameaças à 
segurança e à proteção marítimas e 
ameaças resultantes dos impactos das 
alterações climáticas;

Alteração 127

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 4 – Parte A – ponto 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Promover, garantir e alargar os 
serviços essenciais e psicológicos de apoio 
às vítimas de violência, em especial as 
mulheres e as crianças;

Alteração 128

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 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 em prol de uma educação e 
formação de qualidade, inclusiva e 
equitativa a todos os níveis, incluindo o 
desenvolvimento na primeira infância, 
nomeadamente através do acesso 
universal a uma educação sexual 
abrangente, com ênfase em situações de 
crise e de emergência, dando especial 
prioridade ao reforço dos sistemas de 
ensino público;
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Justificação

Para que a abordagem da igualdade de género esteja presente, é necessário ser mais 
específico.

Alteração 129

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 4 – Parte A – ponto 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Apoio a uma ação global com vista 
à redução de todas as dimensões das 
desigualdades, como as disparidades entre 
mulheres/raparigas e homens/rapazes, para 
garantir que todos tenham as mesmas 
oportunidades de participação na vida 
económica e social.

(c) Apoio a uma ação global com vista 
à redução da discriminação e de todas as 
dimensões das desigualdades, como as 
disparidades entre mulheres/raparigas e 
homens/rapazes, para garantir que todos 
tenham as mesmas oportunidades de 
participação na vida económica, política e 
social.

Alteração 130

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 4 – Parte A – ponto 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Orientação e apoio aos esforços, 
parcerias e alianças globais para eliminar 
todas as formas de violência contra 
mulheres e crianças, nomeadamente a 
violência física, psicológica, sexual, 
económica e outros tipos de violência e 
discriminação, incluindo a exclusão de que 
as mulheres são objeto em diferentes 
domínios da sua vida privada e pública;

(a) Apoio às iniciativas locais, 
nacionais e regionais e orientação dos
esforços, parcerias e alianças globais em 
prol dos direitos das mulheres, conforme 
estabelecido na Convenção das Nações 
Unidas sobre a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação contra as 
Mulheres e no seu Protocolo Facultativo, 
bem como medidas para combater e
eliminar todas as formas de violência e 
discriminação contra mulheres e crianças, 
nomeadamente a violência física, 
psicológica, sexual, económica, política e 
outros tipos de violência e discriminação, 
incluindo a exclusão de que as mulheres 
são objeto em diferentes domínios da sua 
vida privada e pública; abordar as causas 
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profundas das desigualdades de género 
como forma de contribuir para a 
prevenção de conflitos e a consolidação 
da paz; promoção do empoderamento das 
mulheres, nomeadamente no seu papel de
agentes do desenvolvimento e agentes de 
promoção da paz;

Alteração 131

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 4 – Parte A – ponto 3 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Promoção da proteção e do 
respeito dos direitos das mulheres e das 
raparigas, incluindo os direitos 
económicos, laborais, sociais e políticos, 
bem como a saúde reprodutiva e sexual, 
onde se incluem igualmente os direitos 
sexuais e reprodutivos ligados aos 
serviços de saúde, à educação e ao 
fornecimento de bens.

Alteração 132

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 4 – Parte A – ponto 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Promoção de iniciativas que 
capacitem os jovens e as crianças e 
apoiem políticas e ações que garantam a 
sua inclusão, participação significativa 
em termos civis e políticos e 
reconhecimento social, reconhecendo o 
seu verdadeiro potencial como agentes 
positivos de mudança em domínios como 
a paz, a segurança, o desenvolvimento 
sustentável, as alterações climáticas, a 
proteção ambiental e a erradicação da 
pobreza.
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Alteração 133

Proposta de regulamento
Anexo IV – ponto 1 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Apoio, quando pertinente para 
efeitos da assistência técnica e logística, 
aos esforços envidados por organizações 
locais e internacionais da sociedade civil, 
bem como por Estados e organizações 
internacionais, em prol da consolidação 
da paz, incluindo o reforço da confiança, 
a mediação, o diálogo e a reconciliação, a 
justiça transicional, o empoderamento das 
mulheres e a capacitação dos jovens, 
nomeadamente no que diz respeito a 
tensões comunitárias e conflitos 
prolongados.

Alteração 134

Proposta de regulamento
Anexo IV – ponto 1 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Apoio à reabilitação e 
reintegração das vítimas de conflitos 
armados, incluindo medidas para 
satisfazer as necessidades específicas de 
mulheres, raparigas, pessoas LGBTIQ e 
requerentes de asilo;

Alteração 135

Proposta de regulamento
Anexo IV – ponto 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As ações de resposta rápida em favor dos 
objetivos estabelecidos no artigo 4.º, n.º 4, 
alínea c), apoiam a política externa da 
União em relação a todas as questões 
políticas, económicas e de segurança.

As ações de resposta rápida em favor dos 
objetivos estabelecidos no artigo 4.º, n.º 4, 
alínea c), apoiam a política externa da 
União em relação a todas as questões 
políticas, económicas, de segurança e de
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Permitem à União intervir perante um 
interesse urgente ou imperativo de política 
externa, ou uma janela de oportunidade 
para atingir os seus objetivos, que exija 
uma reação rápida e a que seja difícil 
responder por outros meios.

proteção. Permitem à União intervir 
perante um interesse urgente ou imperativo 
de política externa, ou uma janela de 
oportunidade para atingir os seus objetivos, 
que exija uma reação rápida e a que seja 
difícil responder por outros meios.

Alteração 136

Proposta de regulamento
Anexo IV – Parte 3 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Apoio às estratégias de cooperação 
bilateral, regional e inter-regional da 
União, promovendo o diálogo estratégico, 
desenvolvendo abordagens e respostas 
coletivas aos desafios de caráter global, 
incluindo questões de migração e de 
segurança, e explorando as janelas de 
oportunidade neste domínio;

(a) Apoio às estratégias de cooperação 
bilateral, regional e inter-regional da 
União, promovendo o diálogo estratégico, 
desenvolvendo abordagens e respostas 
coletivas aos desafios de caráter global, 
incluindo questões de migração, de 
segurança e de proteção, e explorando as 
janelas de oportunidade neste domínio;
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