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ALTERAÇÕES

A Comissão do Comércio Internacional insta a Comissão dos Assuntos Externos, competente 
quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Os objetivos do instrumento de 
pré-adesão são substancialmente distintos 
dos objetivos gerais da ação externa da 
União, uma vez que este instrumento se 
destina a preparar os beneficiários 
incluídos no anexo I para a futura adesão à 
União e a apoiar o seu processo de adesão. 
Importa, portanto, dispor de um 
instrumento específico de apoio ao 
alargamento, garantindo simultaneamente a 
sua complementaridade com os objetivos 
gerais da ação externa da União e, em 
especial, com o Instrumento de 
Vizinhança, Desenvolvimento e 
Cooperação Internacional (IVDCI).

(2) Os objetivos do instrumento de 
pré-adesão são substancialmente distintos 
dos objetivos gerais da ação externa da 
União, uma vez que este instrumento se 
destina a preparar os beneficiários 
incluídos no anexo I para a futura adesão à 
União e a apoiar o seu processo de adesão. 
Importa, portanto, dispor de um 
instrumento específico de apoio ao 
alargamento, garantindo simultaneamente a 
sua complementaridade e coerência com 
os objetivos gerais da ação externa da 
União e, em especial, com o Instrumento 
de Vizinhança, Desenvolvimento e 
Cooperação Internacional (IVDCI).

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

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

(5) A política de alargamento da União 
constitui um investimento na paz, na 
segurança e na estabilidade da Europa. 
Proporciona crescentes oportunidades 
económicas e comerciais em benefício 
mútuo da União e dos candidatos à adesão 
à UE, respeitando o princípio da 
integração assimétrica e progressiva, a 
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incorporando alterações democráticas, 
políticas, económicas e societais positivas.

fim de assegurar uma transformação 
harmoniosa das economias frágeis dos 
países candidatos. A perspetiva de adesão 
à União tem um forte efeito transformador, 
incorporando alterações democráticas, 
políticas, económicas e societais positivas.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

_________________ _________________

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

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

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A União deverá prestar apoio à 
transição para a adesão, para bem de todos 
os beneficiários enumerados no anexo I, 
com base na experiência dos seus 
Estados-Membros. Esta cooperação deverá 
centrar-se, em especial, no intercâmbio de 
experiências adquiridas pelos 
Estados-Membros nos processos de 
reforma.

(8) A União deverá prestar apoio à 
transição para a adesão, para bem de todos 
os beneficiários enumerados no anexo I, 
com base na experiência dos seus 
Estados-Membros. Esta cooperação deverá 
centrar-se, em especial, no intercâmbio de 
experiências adquiridas pelos 
Estados-Membros nos processos de 
reforma, nomeadamente no reforço da 
cooperação económica e aduaneira e na 
ação conjunta para lutar contra a 
corrupção, o contrabando, o 
branqueamento de capitais e a 
contrafação;

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) A Comissão deverá incentivar os 
beneficiários enumerados no anexo I a 
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cooperarem com o trabalho da União 
relacionado com a promoção do 
multilateralismo e o reforço do sistema de 
comércio internacional, incluindo as 
reformas da OMC.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

(11) O reforço do Estado de direito, 
incluindo a luta contra a corrupção, o 
branqueamento de capitais e a 
criminalidade organizada, e da boa 
governação, incluindo a reforma da 
administração pública, a independência do 
sistema judicial, a transparência, a 
contratação pública, a concorrência, os 
auxílios estatais, a propriedade intelectual 
e os investimentos estrangeiros, continuam 
a ser os principais desafios na maioria dos 
beneficiários enumerados no anexo I e são 
essenciais para a aproximação dos 
beneficiários à União e para mais tarde 
assumirem plenamente as obrigações 
decorrentes da adesão à União.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Em conformidade com o princípio 
da democracia participativa, deverá ser 
incentivado pela Comissão o controlo 
parlamentar em cada beneficiário 
enumerado no anexo I.

(12) Em conformidade com o princípio 
da democracia participativa, deverá ser 
incentivado pela Comissão o controlo 
parlamentar e o papel proativo dos 
parlamentos nacionais no processo de 
adesão à UE, bem como no cumprimento 
dos critérios de adesão em cada 
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beneficiário enumerado no anexo I, em 
estreita cooperação com o Parlamento 
Europeu.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração
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(14-A) As ações ao abrigo do presente 
regulamento deverão ainda contribuir 
para os aspetos das relações externas da 
União relacionados com o comércio, 
nomeadamente as iniciativas de ajuda ao 
comércio, a cooperação com países 
terceiros em matéria de dever de 
diligência na cadeia de aprovisionamento 
de estanho, tântalo e tungsténio, dos seus 
minérios e de ouro e o Processo de 
Kimberley, o Pacto de Sustentabilidade, o 
acompanhamento dos compromissos de 
países terceiros ao abrigo do Regulamento 
SPG para assegurar a coerência política à 
escala da UE e salvaguardar e continuar 
a promover a regulamentação e as 
normas comerciais num quadro 
multilateral;

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) As prioridades de ação para 
alcançar os objetivos nos domínios de 
intervenção pertinentes que beneficiarão de 
apoio no âmbito do presente regulamento 
deverão ser definidas num quadro de 
programação elaborado pela Comissão 
para a vigência do quadro financeiro 
plurianual da União para o período 
2021-2027, em parceria com os 
beneficiários enumerados no anexo I, com 
base na agenda do alargamento e nas suas 
necessidades específicas, em consonância 
com os objetivos gerais e específicos 
definidos no presente regulamento e tendo 
em devida conta as estratégias nacionais 
correspondentes. O quadro de programação 
deve identificar os domínios a apoiar 
através de assistência, com uma afetação 
indicativa por domínio de apoio, incluindo 
uma estimativa das despesas relacionadas 
com o clima.

(17) As prioridades de ação para 
alcançar os objetivos nos domínios de 
intervenção pertinentes que beneficiarão de 
apoio no âmbito do presente regulamento 
deverão ser definidas num quadro de 
programação elaborado pela Comissão, em 
cooperação com o Parlamento Europeu,
para a vigência do quadro financeiro 
plurianual da União para o período 
2021-2027, em parceria com os 
beneficiários enumerados no anexo I, com 
base na agenda do alargamento e nas suas 
necessidades específicas, em consonância 
com os objetivos gerais e específicos 
definidos no presente regulamento e tendo 
em devida conta as estratégias nacionais 
correspondentes. O quadro de programação 
deve identificar os domínios a apoiar 
através de assistência, com uma afetação 
indicativa por domínio de apoio, incluindo 
uma estimativa das despesas relacionadas 
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com o clima.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) É do interesse da União apoiar os 
beneficiários enumerados no anexo I nos 
seus esforços de reforma tendo em vista a 
adesão à União. A assistência deverá ser 
gerida conferindo uma forte tónica aos 
resultados e com incentivos para aqueles 
que deem mostras do seu empenho 
na reforma através da execução eficaz da 
assistência de pré-adesão e de progressos 
no cumprimento dos critérios de adesão.

(18) É do interesse da União apoiar os 
beneficiários enumerados no anexo I nos 
seus esforços de reforma tendo em vista a 
adesão à União. A assistência deverá ser 
gerida conferindo uma forte tónica aos 
resultados e com incentivos para aqueles 
que deem mostras do seu empenho 
na reforma através da execução eficaz da 
assistência de pré-adesão e de progressos 
no cumprimento dos critérios de adesão. 
Os progressos substanciais realizados 
pelos beneficiários na abertura do seu 
ambiente económico, em conformidade 
com os Tratados e os acordos da OMC, e 
na plena aplicação dos acordos em vigor 
com a União constituiriam um passo 
positivo na perspetiva da adesão à União.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A transição da gestão direta dos 
fundos de pré-adesão pela Comissão para 
uma gestão indireta pelos beneficiários 
enumerados no anexo I deverá ser 
progressiva e em função das capacidades 
respetivas desses beneficiários. A 
assistência deverá continuar a utilizar as 
estruturas e os instrumentos que tenham 
demonstrado a sua utilidade no processo de 
pré-adesão.

(19) A transição da gestão direta dos 
fundos de pré-adesão pela Comissão para 
uma gestão indireta pelos beneficiários 
enumerados no anexo I deverá ser 
progressiva e em função das capacidades 
respetivas desses beneficiários. A transição 
deverá ser suspensa se os fundos da UE 
forem utilizados de forma ineficiente, 
resultando em importantes insuficiências 
nas obrigações pertinentes. A assistência 
deverá continuar a utilizar as estruturas e 
os instrumentos que tenham demonstrado a 
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sua utilidade no processo de pré-adesão.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A União deverá procurar utilizar os 
recursos disponíveis com toda a eficácia, 
por forma a que a sua ação externa tenha o 
maior impacto possível. Para tal, será 
necessário assegurar a coerência e a 
complementaridade entre os instrumentos 
de ação externa da União, bem como a 
criação de sinergias com outras políticas e 
programas da União. Tal inclui, se for caso 
disso, a coerência e a complementaridade 
com a assistência macrofinanceira.

(20) A União deverá procurar utilizar os 
recursos disponíveis com toda a eficácia, 
por forma a que a sua ação externa tenha o 
maior impacto possível. Para tal, será 
necessário assegurar a coerência e a 
complementaridade entre os instrumentos 
de ação externa da União, bem como a 
criação de sinergias com outras políticas e 
programas da União, em especial nas 
relações comerciais entre a União e os 
beneficiários referidos no anexo I. Tal 
inclui, se for caso disso, a coerência e a 
complementaridade com a assistência 
macrofinanceira.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Ações externas são muitas vezes 
executadas num ambiente extremamente 
instável que requer uma adaptação 
contínua e rápida à evolução das 
necessidades dos parceiros da União e aos 
desafios mundiais, como os direitos 
humanos, a democracia e a boa 
governação, a segurança e a estabilidade, o 
ambiente e as alterações climáticas, bem 
como a migração irregular e as suas causas 
profundas. Conciliar o princípio da 
previsibilidade com a necessidade de reagir 
rapidamente a novas necessidades implica, 
por conseguinte, adaptar a execução 
financeira dos programas. A fim de 
aumentar a capacidade da União de 

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

capacidade da União de responder a 
necessidades imprevistas, respeitando ao 
mesmo tempo o princípio de que o 
orçamento da União é elaborado 
anualmente, o presente regulamento deve 
manter a possibilidade de aplicar regras de 
flexibilidade já permitidas pelo 
Regulamento Financeiro para outras 
políticas, nomeadamente transições de 
dotações e reafetações de fundos já 
autorizados, a fim de garantir uma 
utilização eficiente dos fundos da UE, tanto 
em favor dos cidadãos da UE como dos 
beneficiários enumerados no anexo I, 
maximizando assim os fundos da UE 
disponíveis para as intervenções de ação 
externa da UE.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O objetivo geral do IPA III consiste 
em apoiar os beneficiários enumerados no 
anexo 1 na adoção e execução das reformas 
políticas, institucionais, jurídicas, 
administrativas, sociais e económicas 
necessárias para respeitar os valores da 
União e proceder ao alinhamento 
progressivo pela regulamentação, normas, 
políticas e práticas da União, com vista à 
adesão à União, contribuindo assim para a 
sua estabilidade, segurança e prosperidade.

1. O objetivo geral do IPA III consiste 
em apoiar os beneficiários enumerados no 
anexo 1 na adoção e execução das reformas 
políticas, institucionais, jurídicas, 
administrativas, sociais e económicas 
necessárias para respeitar o acervo e os 
valores da União e proceder ao 
alinhamento progressivo pela 
regulamentação, normas, políticas e 
práticas da União, com vista à adesão à 
União, contribuindo assim para a sua 
estabilidade, segurança e prosperidade.

Alteração 16

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

Texto da Comissão Alteração

b) Reforçar a eficácia da b) Reforçar a eficácia da 
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administração pública e apoiar as reformas 
estruturais e a boa governação a todos os 
níveis;

administração pública, assegurar a 
independência dos juízes, o Estado de 
direito, o respeito pelos direitos humanos 
e pelas liberdades fundamentais, e apoiar 
as reformas estruturais e a boa governação 
a todos os níveis, nomeadamente nos 
domínios dos contratos públicos, dos 
auxílios estatais, da concorrência, dos 
investimentos estrangeiros e da 
propriedade intelectual;

Alteração 17

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

Texto da Comissão Alteração

c) Configurar as regras, normas, 
políticas e práticas dos beneficiários 
enumerados no anexo I, alinhando-as pelas 
da União e reforçar a reconciliação e as 
relações de boa vizinhança, bem como os 
contactos e a comunicação interpessoais;

c) Configurar as regras, normas, 
políticas e práticas dos beneficiários 
enumerados no anexo I, alinhando-as pelas 
da União, também com vista a beneficiar 
plenamente dos instrumentos bilaterais de 
integração económica previstos nos 
acordos de estabilização e associação, e 
reforçar a reconciliação e as relações de 
boa vizinhança, bem como os contactos e a 
comunicação interpessoais;

Alteração 18

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 19

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

Texto da Comissão Alteração

e) Apoiar a cooperação territorial e 
transfronteiriça.

e) Apoiar a cooperação territorial e 
transfronteiriça, incluindo nas fronteiras 
marítimas, e reforçar as relações 
comerciais e económicas, aplicando 
plenamente os acordos existentes com a 
União e combatendo o contrabando e a 
contrafação.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O quadro da política de 
alargamento definido pelo Conselho 
Europeu e pelo Conselho, os acordos que 
estabelecem uma relação juridicamente 
vinculativa com os beneficiários 
enumerados no anexo I, bem como as 
resoluções pertinentes do Parlamento 
Europeu, as comunicações da Comissão ou 
as comunicações conjuntas da Comissão e 
da Alta Representante da União para os 
Negócios Estrangeiros e a Política de 
Segurança constituem o quadro estratégico 
global para a execução do presente 
regulamento. A Comissão garante a 
coerência entre a assistência e o quadro da 
política de alargamento.

1. O quadro da política de 
alargamento definido pelo Conselho 
Europeu e pelo Conselho, os acordos que 
estabelecem uma relação juridicamente 
vinculativa com os beneficiários 
enumerados no anexo I, bem como as 
resoluções pertinentes do Parlamento 
Europeu, os resultados e as conclusões de 
grupos de acompanhamento, missões e 
delegações do Parlamento Europeu, as 
comunicações da Comissão ou as 
comunicações conjuntas da Comissão e da 
Alta Representante da União para os 
Negócios Estrangeiros e a Política de 
Segurança constituem o quadro estratégico 
global para a execução do presente 
regulamento. A Comissão garante a 
coerência entre a assistência e o quadro da 
política de alargamento.
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Alteração 21

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Uma distribuição equilibrada, 
despolitizada e não discriminatória dos 
fundos é assegurada em todo o país, bem 
como relativamente a todos os níveis da 
sociedade;

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A assistência no âmbito do IPA III 
baseia-se num quadro de programação do 
IPA para a realização dos objetivos 
específicos referidos no artigo 3.º. O 
quadro de programação do IPA é 
estabelecido pela Comissão para o período 
de vigência do quadro financeiro plurianual 
da União.

1. A assistência no âmbito do IPA III 
baseia-se num quadro de programação do 
IPA para a realização dos objetivos 
específicos referidos no artigo 3.º. O 
quadro de programação do IPA é 
estabelecido pela Comissão, após consulta 
do Parlamento Europeu, para o período de 
vigência do quadro financeiro plurianual da 
União.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A assistência deve ser orientada e adaptada 
à situação específica dos beneficiários 
enumerados no anexo I, tendo em conta os 
esforços adicionais necessários para 
cumprir os critérios de adesão, bem como 
as capacidades desses beneficiários. A 
assistência deve ser diferenciada quanto ao 
âmbito e intensidade em função das 
necessidades, da determinação 

A assistência deve ser orientada e adaptada 
à situação específica dos beneficiários 
enumerados no anexo I, tendo em conta os 
progressos adicionais necessários para 
cumprir os critérios de adesão, bem como 
as capacidades desses beneficiários. A 
assistência deve ser diferenciada quanto ao 
âmbito e intensidade em função das 
necessidades, da determinação 
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demonstrada na realização de reformas e 
dos progressos alcançados na aplicação 
dessas reformas.

demonstrada na realização de reformas e 
dos progressos alcançados na aplicação 
dessas reformas, tendo em conta a 
necessidade de desenvolvimento e 
crescimento económico sustentável, de um 
bom clima empresarial e de investimento, 
e de consolidação orçamental. Os 
progressos realizados devem ser objeto de 
um acompanhamento e de uma avaliação 
regulares por parte da Comissão. 

A assistência da União deve ser suspensa 
ou parcialmente suspensa em caso de 
progressos insatisfatórios realizados no 
sentido de alcançar os objetivos 
estabelecidos no artigo 3.º ou caso um 
beneficiário não respeite o princípio da 
democracia, o Estado de direito, os 
direitos humanos e as liberdades 
fundamentais ou viole os compromissos 
assumidos nos acordos pertinentes 
celebrados com a União. Nas mesmas 
condições e a pedido do Parlamento 
Europeu, a Comissão deve examinar a 
suspensão ou a suspensão parcial da 
assistência da União e prestar 
informações, justificando a decisão.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. A Comissão deve acompanhar de 
perto todo o processo de execução dos 
projetos, através de um mecanismo sólido 
e coerente, fornecer uma análise 
qualitativa e quantitativa da avaliação e 
acompanhar os progressos realizados 
relativamente aos objetivos fixados, a fim 
de assegurar uma maior prestação de 
contas, transparência e uma melhor 
orientação das despesas a título dos 
fundos. O Parlamento Europeu está 
habilitado a apresentar um pedido à 
Comissão para examinar casos 
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específicos em que o procedimento 
previsto no presente regulamento não 
tenha sido seguido pelos beneficiários e 
tomar as medidas necessárias, caso 
existam elementos que o justifiquem;

Alteração 25

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 26
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Proposta de regulamento
Anexo II – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Reforçar a governação económica: 
As intervenções devem ter por objetivo 
apoiar a participação no processo do 
programa de reforma económica (PRE) e a 
cooperação sistemática com as instituições 
financeiras internacionais no que respeita 
aos objetivos fundamentais da política 
económica. Reforçar a capacidade para 
fortalecer a estabilidade macroeconómica e 
apoiar os progressos no sentido de instituir 
uma economia de mercado viável dotada 
da capacidade de fazer face à pressão 
competitiva e às forças do mercado no 
interior da União.

c) Reforçar a governação económica: 
As intervenções devem ter por objetivo 
apoiar a participação no processo do 
programa de reforma económica (PRE) e a 
cooperação sistemática com as instituições 
financeiras internacionais no que respeita 
aos objetivos fundamentais da política 
económica. Reforçar a capacidade para 
fortalecer a estabilidade macroeconómica e 
apoiar os progressos no sentido de 
assegurar o desenvolvimento sustentável e 
de instituir uma economia de mercado 
viável dotada da capacidade de fazer face à 
pressão competitiva e às forças do mercado 
no interior da União.

Alteração 27

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

Texto da Comissão Alteração

h) Favorecer o emprego de qualidade 
e o acesso ao mercado de trabalho. As 
intervenções neste domínio devem ter 
como objetivo: combater os níveis 
elevados de desemprego e de inatividade, 
apoiando a integração sustentável no 
mercado de trabalho dos jovens (sobretudo 
dos jovens que não trabalham, não estudam 
e não seguem uma formação), das 
mulheres, dos desempregados de longa 
duração e de todos os grupos sub-
representados. Devem ser tomadas medidas 
destinadas a estimular a criação de 
emprego de qualidade e a apoiar a 
aplicação efetiva das regras e normas 
laborais em todo o território. Outras áreas-
chave de intervenção devem ser o apoio à 
igualdade de género, a promoção da 
empregabilidade e da produtividade, a 
adaptação dos trabalhadores e das 

h) Favorecer o emprego de qualidade 
e o acesso ao mercado de trabalho. As 
intervenções neste domínio devem ter 
como objetivo: combater os níveis 
elevados de desemprego e de inatividade, 
apoiando a integração sustentável no 
mercado de trabalho dos jovens (sobretudo 
dos jovens que não trabalham, não estudam 
e não seguem uma formação), das 
mulheres, dos desempregados de longa 
duração e de todos os grupos sub-
representados. Devem ser tomadas medidas 
destinadas a estimular a criação de 
emprego de qualidade e a apoiar a 
aplicação efetiva das regras e normas 
laborais e a negociação coletiva com base 
nas normas laborais da OIT em todo o 
território. Outras áreas-chave de 
intervenção devem ser o apoio à igualdade 
de género, a promoção da empregabilidade 
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empresas à mudança, o estabelecimento de 
um diálogo social sustentável e a 
modernização e o reforço das instituições 
do mercado de trabalho, como os serviços 
públicos de emprego e as inspeções do 
trabalho.

e da produtividade, a adaptação dos 
trabalhadores e das empresas à mudança, o 
estabelecimento de um diálogo social 
sustentável e a modernização e o reforço 
das instituições do mercado de trabalho, 
como os serviços públicos de emprego e as 
inspeções do trabalho.

Alteração 28

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

Texto da Comissão Alteração

k) Melhorar o enquadramento do setor 
privado e a competitividade das empresas, 
incluindo a especialização inteligente,
como principais motores do crescimento, 
da criação de emprego e da coesão.
Deverá ser dada prioridade a projetos que 
melhorem o contexto empresarial.

k) Melhorar o enquadramento do setor 
privado e a competitividade das empresas, 
em particular as PME, incluindo a 
especialização inteligente como principais 
motores do crescimento, da criação de 
emprego e da coesão. Deverá ser dada 
prioridade a projetos sustentáveis que 
melhorem o contexto empresarial.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Anexo III – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Promover a eliminação de 
barreiras desnecessárias ao comércio, 
incluindo obstáculos burocráticos e 
barreiras pautais e não pautais.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Anexo IV – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A seguinte lista dos indicadores de 
desempenho essenciais deve ser utilizada 
para ajudar a medir a contribuição da 

A seguinte lista dos indicadores de 
desempenho essenciais deve ser utilizada 
para ajudar a medir a contribuição da 
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União para a realização dos seus objetivos 
específicos:

União para a realização dos seus objetivos 
específicos e os progressos feitos pelos 
beneficiários:

Alteração 31

Proposta de regulamento
Anexo IV – parágrafo 1 – ponto 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

10-A. Reconciliação, relações de boa 
vizinhança e obrigações internacionais.
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