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ALTERAÇÕES

A Comissão do Comércio Internacional 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
Citação 2-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta a resolução do 
Parlamento Europeu, de 14 de março de 
2018, sobre o próximo QFP: preparação 
da posição do Parlamento sobre o QFP 
pós-2020;

Alteração 2

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 económico e social, 
contribuir para a erradicação da pobreza 
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.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 2
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Texto da Comissão Alteração

(2) Em conformidade com o artigo 21.º 
do Tratado da União Europeia, a União 
vela pela coerência entre os diferentes 
domínios da sua ação externa e entre estes 
e as suas outras políticas, procurando 
assegurar um elevado grau de cooperação 
em todos os domínios das relações 
internacionais. A vasta gama de ações 
permitidas pelo presente regulamento deve 
contribuir para a consecução dos objetivos 
indicados neste artigo do Tratado.

(2) Em conformidade com o artigo 21.º 
do Tratado da União Europeia, a União 
vela pela coerência entre os diferentes 
domínios da sua ação externa e entre estes 
e as suas outras políticas, em especial em 
matéria de comércio internacional, e 
procurando assegurar um elevado grau de 
cooperação em todos os domínios das 
relações internacionais. A vasta gama de 
ações permitidas pelo presente 
regulamento deve contribuir para a 
consecução dos objetivos indicados neste 
artigo do Tratado.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A política comercial da União deve 
ser coerente com as suas outras políticas 
externas e internas e respeitar o princípio 
da coerência das políticas para o 
desenvolvimento, tal como consagrado 
nos Tratados, a fim de garantir a 
transparência, a estabilidade e condições 
de concorrência mais equitativas. Uma 
política comercial solidária e equitativa, 
conforme com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, e que 
promova os direitos humanos, pode dar 
um importante contributo para a 
erradicação da pobreza;

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O presente instrumento prevê ações (6) O presente instrumento prevê ações 
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de apoio à concretização desses objetivos e 
às políticas de ação externa e baseia-se nas 
ações anteriormente apoiadas ao abrigo do 
Regulamento (UE) n.º 233/201446, do 
Acordo interno do 11.º Fundo Europeu de 
Desenvolvimento (FED) e do Regulamento 
de Execução48; do Regulamento (UE) 
n.º 232/201449; do Regulamento (UE) 
n.º 230/201450; do Regulamento (UE) 
n.º 235/201451; do Regulamento (UE) 
n.º 234/201452; do Regulamento (Euratom) 
n.º 237/201453; do Regulamento (UE) 
n.º 236/201454; da Decisão 
n.º 466/2014/UE; do Regulamento (CE, 
Euratom) n.º 480/200955 e do Regulamento 
(UE) 2017/160156.

de apoio à concretização desses objetivos e 
às políticas de ação externa e baseia-se nas 
ações anteriormente apoiadas ao abrigo do 
Regulamento (UE) n.º 233/201446, do 
Acordo interno do 11.º Fundo Europeu de 
Desenvolvimento (FED) e do Regulamento 
de Execução48; do Regulamento (UE) 
n.º 232/201449; do Regulamento (UE) 
n.º 230/201450; do Regulamento (UE) 
n.º 235/201451; do Regulamento (UE) 
n.º 234/201452; do Regulamento 
(Euratom) n.º 237/201453; do 
Regulamento (UE) n.º 236/201454; da 
Decisão n.º 466/2014/UE; do Regulamento 
(CE, Euratom) n.º 480/200955 e do 
Regulamento (UE) 2017/160156. Esta 
arquitetura simplificada e racionalizada 
dos instrumentos financeiros europeus 
(IFE) deve respeitar claramente os 
objetivos das políticas subjacentes da 
União e reforçar a transparência, a 
responsabilização, a eficácia, a coerência 
e a flexibilidade dos fundos da UE para a 
ação externa.

_________________ _________________
46 Regulamento (UE) n.º 233/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de março de 2014, que cria um instrumento 
de financiamento da cooperação para o 
desenvolvimento para o período 2014-2020 
(JO L 77 de 15.3.2014, p. 44).

46 Regulamento (UE) n.º 233/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de março de 2014, que cria um instrumento 
de financiamento da cooperação para o 
desenvolvimento para o período 2014-2020 
(JO L 77 de 15.3.2014, p. 44).

47 Acordo Interno entre os representantes 
dos Governos dos Estados-Membros da 
União Europeia, reunidos no Conselho, 
relativo ao financiamento da ajuda 
concedida pela União Europeia no âmbito 
do quadro financeiro plurianual para o 
período 2014-2020, em conformidade com 
o Acordo de Parceria ACP-UE, bem como 
à concessão de assistência financeira aos 
Países e Territórios ultramarinos aos quais 
se aplica a Parte IV do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (JO L 
220 de 6.8.2013, p. 1)

47 Acordo Interno entre os representantes 
dos Governos dos Estados-Membros da 
União Europeia, reunidos no Conselho, 
relativo ao financiamento da ajuda 
concedida pela União Europeia no âmbito 
do quadro financeiro plurianual para o 
período 2014-2020, em conformidade com 
o Acordo de Parceria ACP-UE, bem como 
à concessão de assistência financeira aos 
Países e Territórios ultramarinos aos quais 
se aplica a Parte IV do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (JO L 
220 de 6.8.2013, p. 1)

48 Regulamento (UE) 2015/322 do 
Conselho, de 2 de março de 2015, relativo 
à execução do 11.º Fundo Europeu de 

48 Regulamento (UE) 2015/322 do 
Conselho, de 2 de março de 2015, relativo 
à execução do 11.º Fundo Europeu de 
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Desenvolvimento (JO L 58 de 3.3.2015, p. 
1).

Desenvolvimento (JO L 58 de 3.3.2015, p. 
1).

49 Regulamento (UE) n.º 232/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de março de 2014, que cria um instrumento 
europeu de vizinhança (JO L 77 de 
15.3.2014, p. 27).

49 Regulamento (UE) n.º 232/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de março de 2014, que cria um instrumento 
europeu de vizinhança (JO L 77 de 
15.3.2014, p. 27).

50 Regulamento (UE) n.º 230/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de março de 2014, que cria um instrumento 
para a estabilidade e a paz (JO L 77 de 
15.3.2014, p. 1).

50 Regulamento (UE) n.º 230/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de março de 2014, que cria um instrumento 
para a estabilidade e a paz (JO L 77 de 
15.3.2014, p. 1).

51 Regulamento (UE) n.º 235/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de Março de 2014, que cria um 
instrumento financeiro para a democracia e 
os direitos humanos a nível mundial (JO L 
77 de 15.3.2014, p. 85).

51 Regulamento (UE) n.º 235/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de Março de 2014, que cria um 
instrumento financeiro para a democracia e 
os direitos humanos a nível mundial (JO L 
77 de 15.3.2014, p. 85).

52 Regulamento (UE) n.º 234/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de março de 2014, que cria um Instrumento 
de Parceria para a cooperação com países 
terceiros (JO L 77 de 15.3.2014, p. 77).

52 Regulamento (UE) n.º 234/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de março de 2014, que cria um Instrumento 
de Parceria para a cooperação com países 
terceiros (JO L 77 de 15.3.2014, p. 77).

53 Regulamento (Euratom) n.º 237/2014 do 
Conselho, de 13 de dezembro de 2013, que 
institui um Instrumento para a Cooperação 
no domínio da Segurança Nuclear (JO L 77 
de 15.3.2014, p. 109).

53 Regulamento (Euratom) n.º 237/2014 do 
Conselho, de 13 de dezembro de 2013, que 
institui um Instrumento para a Cooperação 
no domínio da Segurança Nuclear (JO L 77 
de 15.3.2014, p. 109).

54 Regulamento (UE) n.º 236/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de março de 2014, que estabelece regras e 
procedimentos comuns para a execução 
dos instrumentos da União de 
financiamento da ação externa (JO L 77 de 
15.3.2014, p. 95).

54 Regulamento (UE) n.º 236/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de março de 2014, que estabelece regras e 
procedimentos comuns para a execução 
dos instrumentos da União de 
financiamento da ação externa (JO L 77 de 
15.3.2014, p. 95).

55 Regulamento (CE, Euratom) n.º 
480/2009 do Conselho, de 25 de maio de 
2009, que institui um Fundo de Garantia 
relativo às ações externas (JO L 145 de 
10.6.2009, p. 10).

55 Regulamento (CE, Euratom) n.º 
480/2009 do Conselho, de 25 de maio de 
2009, que institui um Fundo de Garantia 
relativo às ações externas (JO L 145 de 
10.6.2009, p. 10).

56 Regulamento (UE) 2017/1601 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de setembro de 2017, que institui o Fundo 
Europeu para o Desenvolvimento 
Sustentável (FEDS), a Garantia FEDS e o 

56 Regulamento (UE) 2017/1601 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de setembro de 2017, que institui o Fundo 
Europeu para o Desenvolvimento 
Sustentável (FEDS), a Garantia FEDS e o 
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Fundo de Garantia FEDS. Fundo de Garantia FEDS.

Alteração 6

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, 
proporcionando um quadro de ação 
partilhado e abrangente aplicável à União, 
aos seus Estados-Membros e aos seus 
parceiros. Representa um equilíbrio entre 
as dimensões económica, social e 
ambiental do desenvolvimento sustentável, 
reconhecendo as interligações essenciais 
entre os seus objetivos e as suas metas. A 
Agenda 2030 pretende não deixar ninguém 
para trás. A sua execução será 
estreitamente coordenada com os outros 
compromissos internacionais pertinentes 
assumidos pela União. As ações 
empreendidas ao abrigo do presente 
regulamento devem prestar especial 
atenção às interligações entre os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável e às ações 
integradas suscetíveis de gerar 
cobenefícios e realizar múltiplos objetivos 
de forma coerente.

(7) O contexto global de ação é 
norteado pelo objetivo de uma ordem 
mundial baseada em regras e valores, tendo 
como princípio fundamental o 
multilateralismo e as Nações Unidas como 
elemento central. A Agenda 2030, a par do 
Acordo de Paris sobre as Alterações 
Climáticas57 e da Agenda de Ação de Adis 
Abeba58, representam a resposta da 
comunidade internacional aos desafios e 
tendências globais em matéria de 
desenvolvimento sustentável. Centrada nos 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, a Agenda 2030 é um quadro 
transformador que pretende erradicar a 
pobreza e alcançar o desenvolvimento 
sustentável a nível mundial. Tem um 
âmbito universal, proporcionando um 
quadro de ação partilhado e abrangente 
aplicável à União, aos seus Estados-
Membros e aos seus parceiros. Representa 
um equilíbrio entre as dimensões 
económica, social e ambiental do 
desenvolvimento sustentável, 
reconhecendo as interligações essenciais 
entre os seus objetivos e as suas metas. A 
Agenda 2030 pretende não deixar ninguém 
para trás. A sua execução será 
estreitamente coordenada com os outros 
compromissos internacionais pertinentes 
assumidos pela União. As ações 
empreendidas ao abrigo do presente 
regulamento devem prestar especial 
atenção às interligações entre os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável e às ações 
integradas suscetíveis de gerar 
cobenefícios e realizar múltiplos objetivos 
de forma coerente.
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__________________ __________________
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 
(A/RES/69/313).

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 
(A/RES/69/313).

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) A União reitera o seu pleno apoio 
ao valor duradouro do multilateralismo e 
defende uma agenda para o comércio 
baseada num comércio livre, justo e 
assente em regras, para benefício de 
todos, que apoie a agenda de 
desenvolvimento sustentável incluindo, 
nomeadamente, os direitos sociais, 
ambientais e humanos, e garanta, ao 
mesmo tempo, que as regras acordadas e 
harmonizadas a nível multilateral sejam 
aplicadas uniformemente a todos. Urge 
agora avançar para a modernização da 
OMC à luz dos desenvolvimentos 
internacionais mais recentes e proceder a 
uma revisão aprofundada dos vários 
aspetos do funcionamento da OMC para 
reforçar a sua eficácia e a sua 
legitimidade.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

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

regulamento deve basear-se nas cinco 
prioridades definidas na Estratégia Global 
para a Política Externa e de Segurança da 
União Europeia («Estratégia Global»), 
apresentada em 19 de junho de 2016, que 
representa a visão da União e o quadro 
para uma ação externa unida e responsável 
em parceria com outros, para promover os 
valores e interesses da União. A União 
deverá reforçar as parcerias, promover os 
diálogos estratégicos e as respostas 
coletivas aos desafios de caráter global. A 
sua ação deverá apoiar os interesses e 
valores da União em todos os seus aspetos, 
incluindo a promoção da democracia e dos 
direitos humanos, a preservação da paz, a 
prevenção de conflitos, a mediação e 
reconstrução pós-conflito que inclua a 
promoção do papel das mulheres em todas 
as fases, o reforço da segurança 
internacional, a abordagem das causas 
profundas da migração e das deslocações 
forçadas, a assistência às populações, 
países e regiões que enfrentam catástrofes 
naturais ou de origem humana, a promoção 
das reformas económicas, a criação de 
condições para o estabelecimento de um 
quadro jurídico internacional para a 
proteção das pessoas deslocadas devido às 
alterações climáticas, o apoio a uma 
política comercial justa e sustentável 
assente em normas e valores enquanto 
instrumento para o desenvolvimento e a 
melhoria do Estado de direito e dos 
direitos humanos, incluindo a promoção 
de uma proibição internacional do 
comércio de mercadorias utilizadas para 
infligir tortura e a pena de morte, o apoio 
à diplomacia económica e à cooperação 
económica, o fomento de soluções e 
tecnologias digitais, a luta contra as 
ameaças para a saúde pública mundial 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, laborais e 
ambientais, nomeadamente no tocante às 
alterações climáticas, pelo Estado de 
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direito e pelo direito internacional, 
incluindo no respeita ao direito 
humanitário e ao direito internacional em 
matéria de direitos humanos.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O novo Consenso Europeu sobre o 
Desenvolvimento («Consenso»)60, assinado 
em 7 de junho de 2017, estabelece o 
quadro para uma abordagem comum da 
cooperação para o desenvolvimento por 
parte da União e dos seus Estados-
Membros na aplicação da Agenda 2030 e 
da Agenda de Ação de Adis Abeba. A 
erradicação da pobreza, o combate às 
discriminações e desigualdades, o desígnio 
de não deixar ninguém para trás e o reforço 
da resiliência estão no centro da política de 
cooperação para o desenvolvimento.

(9) O novo Consenso Europeu sobre o 
Desenvolvimento («Consenso»)60, assinado 
em 7 de junho de 2017, estabelece o 
quadro para uma abordagem comum da 
cooperação para o desenvolvimento por 
parte da União e dos seus 
Estados‑Membros na aplicação da Agenda 
2030 e da Agenda de Ação de Adis Abeba 
que visa promover o desenvolvimento 
sustentável e acelerar a transformação, 
colocando a tónica em elementos 
transversais da política de 
desenvolvimento, tais como a igualdade 
de género, a juventude, o investimento e o 
comércio, a energia sustentável e a ação 
climática, a boa governação, a 
democracia, o Estado de Direito e os 
direitos humanos, bem como a migração e 
a mobilidade, a fim de contribuir com 
todas as políticas externas da União, 
incluindo a política comercial comum, e 
para os objetivos definidos na Agenda 
2030 das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento Sustentável. A 
erradicação da pobreza, o combate às 
discriminações e desigualdades, o desígnio 
de não deixar ninguém para trás e o reforço 
da resiliência estão no centro da política de 
cooperação para o desenvolvimento.

_________________ _________________
60 «O novo Consenso Europeu sobre o 
Desenvolvimento “O nosso mundo, a nossa 
dignidade, o nosso futuro”», Declaração 
Comum do Conselho e dos representantes 
dos governos dos Estados-Membros 

60 «O novo Consenso Europeu sobre o 
Desenvolvimento “O nosso mundo, a nossa 
dignidade, o nosso futuro”», Declaração 
Comum do Conselho e dos representantes 
dos governos dos Estados-Membros 
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reunidos no Conselho, do Parlamento 
Europeu e da Comissão Europeia, 8 de 
junho de 2017.

reunidos no Conselho, do Parlamento 
Europeu e da Comissão Europeia, 8 de 
junho de 2017.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

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

(19) A Política Europeia de Vizinhança, 
tal como revista em 201562, visa a 
estabilização dos países vizinhos e o 
reforço da resiliência, designadamente 
através do fomento do desenvolvimento 
económico, como principais prioridades 
políticas da União. Para atingir o seu 
objetivo, a Política Europeia de Vizinhança 
revista tem incidido sobre quatro domínios 
prioritários: boa governação, democracia, 
Estado de direito e direitos humanos, com 
especial destaque para a colaboração com a 
sociedade civil; desenvolvimento 
económico; segurança; migração e 
mobilidade, incluindo o combate às causas 
profundas da migração e das deslocações 
forçadas. A diferenciação e o reforço da 
apropriação mútua são a marca da Política 
Europeia de Vizinhança, que reconhece 
diferentes níveis de relacionamento e 
reflete os interesses de cada país 
relativamente à natureza e à orientação da 
sua parceria com a União. No âmbito da 
política de vizinhança, a União recorreu a 
vários países parceiros da vizinhança para 
a negociação e a celebração de acordos 
ambiciosos e abrangentes em matéria de 
comércio livre. Estes acordos, para além 
de visarem uma melhoria do acesso ao 
mercado e a promoção do clima de 
investimento, contribuem igualmente para 
a consecução dos objetivos gerais da 
política de vizinhança, nomeadamente o 
desenvolvimento económico e social 
sustentável, inclusivo e benéfico para 
todos. A sociedade civil em cada um dos 
países parceiros e na União, os 
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parlamentos nacionais e o Parlamento 
Europeu devem participar nos processos 
de negociação e no acompanhamento da 
aplicação destes acordos. O presente 
regulamento deve, por conseguinte, 
apoiar a negociação destes acordos e a 
correta aplicação dos acordos alcançados.

_________________ _________________
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 11

Proposta de regulamento
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) O presente regulamento deve 
também contribuir para os aspetos 
comerciais das relações externas da 
União, tais como a cooperação com países 
terceiros no que respeita ao dever de 
diligência nas cadeias de 
aprovisionamento para o estanho, o 
tântalo e o ouro, o Processo de Kimberley, 
o Pacto de Sustentabilidade, a aplicação 
dos compromissos ao abrigo do 
Regulamento (UE) n.º 978/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho1-A 
(Regulamento SPG), a cooperação no 
âmbito da Aplicação da Legislação, 
Governação e Comércio no Setor 
Florestal (FLEGT) e as iniciativas de 
ajuda ao comércio, a fim de assegurar a 
coerência e o apoio mútuo entre a política 
comercial da UE e os objetivos e ações em 
matéria de desenvolvimento;
_________________
1-A Regulamento (UE) n.º 978/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 
de outubro de 2012, relativo à aplicação 
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de um sistema de preferências pautais 
generalizadas e que revoga o 
Regulamento (CE) n.º 732/2008 do 
Conselho (JO L 303 de 31.10.2012, p. 1).

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) É essencial continuar a intensificar 
a cooperação com os países parceiros no 
domínio da migração, a fim de colher os 
benefícios de uma migração bem gerida e 
regular e abordar de forma efetiva a 
questão da migração irregular. Essa 
cooperação deverá contribuir para garantir 
o acesso à proteção internacional, abordar 
as causas profundas da migração irregular, 
reforçar a gestão das fronteiras e 
prosseguir os esforços na luta contra a 
migração irregular, o tráfico de seres 
humanos e a introdução clandestina de 
migrantes, agir em matéria de regresso, 
readmissão e reintegração quando for 
pertinente, com base na responsabilidade 
mútua e no pleno respeito pelas obrigações 
humanitárias e em matéria de direitos 
humanos. Por conseguinte, a cooperação 
efetiva dos países terceiros com a União 
neste domínio deve constituir um elemento 
integrante dos princípios gerais do presente 
regulamento. É importante reforçar a 
coerência entre as políticas de migração e 
de cooperação para o desenvolvimento a 
fim de garantir que a ajuda ao 
desenvolvimento apoia os países parceiros 
a gerirem a migração de forma mais eficaz. 
O presente regulamento deverá contribuir 
para uma abordagem coordenada, holística 
e estruturada da migração, maximizando as 
sinergias e aplicando o efeito de alavanca 
necessário.

(29) É essencial continuar a intensificar 
a cooperação com os países parceiros no 
domínio da migração, a fim de colher os 
benefícios de uma migração bem gerida e 
regular e abordar de forma efetiva a 
questão da migração irregular. Essa 
cooperação deverá contribuir para garantir 
o acesso à proteção internacional, abordar 
as causas profundas da migração e das 
deslocações forçadas, a gestão das 
fronteiras e prosseguir os esforços na luta 
contra a migração irregular, o tráfico de 
seres humanos e a introdução clandestina 
de migrantes, agir em matéria de regresso, 
readmissão e reintegração quando for 
pertinente, com base na responsabilidade 
mútua e no pleno respeito pelas obrigações 
humanitárias e em matéria de direitos 
humanos. Por conseguinte, a cooperação 
efetiva dos países terceiros com a União 
neste domínio deve constituir um elemento 
integrante dos princípios gerais do presente 
regulamento. É importante reforçar a 
coerência entre as políticas de migração e 
de cooperação para o desenvolvimento a 
fim de garantir que a ajuda ao 
desenvolvimento apoia os países parceiros 
a gerirem a migração de forma mais eficaz. 
O presente regulamento deverá contribuir 
para uma abordagem coordenada, holística 
e estruturada da migração, maximizando as 
sinergias e aplicando o efeito de alavanca 
necessário.

(Esta modificação aplica-se à totalidade 
do texto).
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Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

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

(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 e oportunidades 
económicas nomeadamente para as 
mulheres e os jovens, as competências e o 
empreendedorismo, os setores 
socioeconómicos, as micro, pequenas e 
médias empresas, bem como atacando as 
causas profundas socioeconómicas 
específicas da migração irregular, em 
conformidade com os documentos 
pertinentes de programação indicativa. Há 
que prestar especial atenção aos países 
considerados frágeis ou em situação de 
conflito, aos países menos desenvolvidos e 
aos países pobres extremamente 
endividados.

Alteração 14

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 

(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 
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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 
governo.

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 empregos dignos 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 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 15

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Para proporcionar flexibilidade, 
aumentar a atratividade para o setor 

(37) Para proporcionar flexibilidade, 
aumentar a atratividade para o setor 
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privado e maximizar o impacto dos 
investimentos, convém prever uma 
derrogação das regras relativas às 
modalidades de execução do orçamento da 
União, previstas no Regulamento 
Financeiro, no que respeita às contrapartes 
elegíveis. Essas contrapartes elegíveis 
podem igualmente ser organismos aos 
quais não foi confiada a execução de uma 
parceria público-privada, bem como 
organismos de direito privado de um país 
parceiro.

privado, promover uma concorrência 
equitativa e maximizar o impacto dos 
investimentos, convém prever uma 
derrogação das regras relativas às 
modalidades de execução do orçamento da 
União, previstas no Regulamento 
Financeiro, no que respeita às contrapartes 
elegíveis. Essas contrapartes elegíveis 
podem igualmente ser organismos aos 
quais não foi confiada a execução de uma 
parceria público-privada, bem como 
organismos de direito privado de um país 
parceiro.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 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 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 previsto no 
artigo 3.º, n.º 5, e nos artigos 8.º e 21.º do 
Tratado da União Europeia, bem como nos 
artigos 11.º, 207.º e 208.º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia.

Alteração 17

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

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 um 
desenvolvimento económico e social 
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sustentável e de erradicar a pobreza;

Alteração 18

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

Texto da Comissão Alteração

(d) A nível mundial, consolidar e 
apoiar a democracia, o Estado de Direito, 
os direitos humanos e o desenvolvimento 
sustentável, com especial destaque para o 
comércio internacional baseado em 
regras e em valores, erradicar a pobreza, 
fomentar o crescimento económico e 
promover e defender o multilateralismo, 
apoiar as organizações da sociedade civil, 
promover o reforço da estabilidade e da 
paz e enfrentar outros desafios à escala 
global, incluindo a migração e a 
mobilidade;

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7 Artigo 7

Quadro estratégico Quadro estratégico

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 
Representante da União para os Negócios 

Os acordos de associação, os acordos de 
parceria, comércio e cooperação, os 
acordos multilaterais, outros acordos e a 
legislação pertinentes da União 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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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.

Alteração 20

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. A União continuará a promover, 
nas suas relações com países terceiros ao 
abrigo do instrumento, os esforços 
internacionais tendentes a um acordo 
multilateral para proibir o comércio de 
mercadorias utilizadas para infligir 
tortura e aplicar a pena de morte.

Alteração 21

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, 
designadamente o Acordo de Paris, e 
relações contratuais com a União, 
incluindo os acordos de associação, de 
parceria e de cooperação, bem como os 
acordos comerciais.

Alteração 22

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 

Em conformidade com o princípio da 
parceria inclusiva, a Comissão deve 
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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.

assegurar 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.

Alteração 23

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

Texto da Comissão Alteração

Em consonância com o princípio da 
apropriação, a Comissão, quando 
apropriado, favorece a utilização dos 
sistemas dos países parceiros para a 
execução dos programas.

Em consonância com o princípio da 
apropriação, a Comissão favorece a 
utilização dos sistemas dos países parceiros 
para a execução dos programas.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. A Comissão informa o Parlamento 
Europeu e procede periodicamente a 
trocas de pontos de vista com esta 
instituição.

8. A Comissão deve fornecer 
informações substantivas e documentos 
de programação plurianuais completos, 
planos de ação e medidas, bem como 
proceder periodicamente a trocas de pontos 
de vista com as comissões competentes do 
Parlamento Europeu, por sua própria 
iniciativa ou a pedido do Parlamento 
Europeu.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – alínea a)
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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 e incluídas num registo que 
possa ser consultado, mediante pedido, 
pelo Parlamento Europeu, tendo em conta 
a população, a pobreza, a desigualdade, o 
desenvolvimento humano, a situação dos 
direitos humanos e das liberdades 
fundamentais, a vulnerabilidade 
económica e ambiental e a resiliência do 
Estado e da sociedade;

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A cooperação com os países 
industrializados centra-se na promoção dos 
interesses da União e dos interesses 
mútuos.

4. A cooperação com os países 
industrializados centra-se na promoção dos 
interesses da União e dos interesses 
mútuos, bem como em interesses e valores 
partilhados, em objetivos comuns e na 
defesa do multilateralismo. Essa 
cooperação é, se pertinente, baseada num 
diálogo entre a União, incluindo o 
Parlamento Europeu, e os Estados-
Membros, com a participação da 
sociedade civil.

Alteração 27

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

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Quaisquer regulamentos ou 
acordos multilaterais ou bilaterais 
anteriormente existentes que envolvam o 
país e/ou a região em causa, tais como o 
Regulamento SPG, o Regulamento (UE) 
2017/821 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, o Regulamento (CE) 
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n.º 1236/2005 do Conselho e os futuros 
regulamentos relativos a produtos de 
dupla utilização e à importação de bens 
culturais;

Alteração 28

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

Texto da Comissão Alteração

(c-B) Quaisquer acordos comerciais 
multilaterais ou bilaterais celebrados, 
incluindo de tipo ACLAA (Acordos de 
Comércio Livre Abrangentes e 
Aprofundados) entre a União e países da 
sua vizinhança, bem como quaisquer 
preferências comerciais concedidas pela 
União a um parceiro;

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os programas indicativos 
plurianuais relativos aos programas 
geográficos podem ser revistos quando 
necessário, com vista à sua execução 
eficaz, em especial em caso de alterações 
de fundo do quadro estratégico referido no 
artigo 7.º ou na sequência de uma situação 
de crise ou de pós-crise.

3. Os programas indicativos 
plurianuais relativos aos programas 
geográficos podem ser revistos, após 
consulta do Parlamento Europeu, quando 
necessário, com vista à sua execução 
eficaz, em especial em caso de alterações 
de fundo do quadro estratégico referido no 
artigo 7.º ou na sequência de uma situação 
de crise ou de pós-crise.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os programas indicativos 4. Os programas indicativos 
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plurianuais relativos aos programas 
temáticos podem ser revistos quando 
necessário, com vista à sua execução 
eficaz, em especial em caso de alterações 
de fundo do quadro estratégico referido no 
artigo 7.º.

plurianuais relativos aos programas 
temáticos podem ser revistos quando 
necessário, com vista à sua execução 
eficaz, após consulta do Parlamento 
Europeu, em especial em caso de 
alterações de fundo do quadro estratégico 
referido no artigo 7.º.

Alteração 31

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

Texto da Comissão Alteração

(d) A parceria com a União, incluindo 
o nível de ambição dessa parceria;

(d) Os acordos de parceria e de 
associação, assim como outras relações 
comerciais e em matéria de investimento 
com a União, incluindo o nível de ambição 
dessa parceria;

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 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, em estreita 
cooperação com o Parlamento Europeu, 
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.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

Em caso de necessidades ou circunstâncias 
imprevistas, e quando não for possível um 
financiamento a partir de fontes mais 
adequadas, a Comissão pode adotar 
medidas especiais não previstas nos 
documentos de programação.

Em caso de necessidades ou circunstâncias 
imprevistas, e quando não for possível um 
financiamento a partir de fontes mais 
adequadas, a Comissão pode adotar, em 
estreita cooperação com o Parlamento 
Europeu, medidas especiais não previstas 
nos documentos de programação.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1 – parágrafo 2

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, com especial destaque para a 
erradicação da pobreza, o crescimento 
sustentável e inclusivo, a criação de 
emprego digno e as oportunidades 
económicas, em particular para mulheres 
e jovens, 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.
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Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A referida avaliação intercalar verifica se 
o funcionamento da arquitetura 
simplificada e racionalizada dos IFE é 
contrário aos objetivos das políticas 
subjacentes da União e aos princípios da 
transparência, responsabilização, 
eficácia, coerência e flexibilidade dos 
fundos da UE para a ação externa.

Alteração 36

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 a eficiência, o valor acrescentado, 
o funcionamento da arquitetura 
simplificada e racionalizada, a coerência 
interna e externa, bem como a continuação 
da pertinência dos objetivos do presente 
regulamento.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte A – n.° 4 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

(j) Luta contra a desflorestação e 
promoção da aplicação da legislação, da 
governação e do comércio no setor 
florestal (FLEGT), combate à exploração 
madeireira ilegal, ao comércio de madeira 
e de produtos de madeira ilegalmente 
extraídos;

(j) Fim da desflorestação e promoção 
da aplicação da legislação, da governação e 
do comércio no setor florestal (FLEGT), 
combate à exploração madeireira ilegal, ao 
comércio de madeira e de produtos de 
madeira ilegalmente extraídos. Apoio à 
negociação e aplicação dos acordos de 
parceria voluntários;
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Alteração 38

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte A – n.° 5 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Promoção e reforço do 
multilateralismo, da cooperação 
económica sustentável, do comércio 
internacional e das relações em matéria 
de investimento, bem como das regras e 
princípios da Organização Mundial do 
Comércio;

Alteração 39

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte A – n.° 5 – alínea n)

Texto da Comissão Alteração

(n) Apoio à agenda de integração 
regional e a políticas comerciais 
otimizadas, bem como à consolidação e 
implementação dos acordos comerciais 
entre a UE e os seus parceiros;

(n) Apoio à agenda de integração 
regional e a políticas comerciais 
otimizadas, destinadas a apoiar o 
desenvolvimento inclusivo e sustentável, 
bem como à consolidação e implementação 
dos acordos comerciais entre a UE e os 
seus parceiros.

Alteração 40

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte A – n.° 5 – alínea s)

Texto da Comissão Alteração

(s) Promoção do acesso equitativo, 
sustentável e sem distorções aos setores 
extrativos.

(s) Garantia de um acesso equitativo e 
sustentável aos setores extrativos.

Alteração 41

Proposta de regulamento
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Anexo III – secção 1 – travessão 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Redução da utilização dos 
recursos naturais para financiar conflitos 
e apoio ao respeito, por parte das partes 
interessadas, de iniciativas como o 
sistema de certificação do Processo de 
Kimberley, incluindo as iniciativas 
relacionadas com o [Regulamento da UE 
relativo aos minerais de conflito], 
especialmente no que diz respeito à 
execução de controlos internos eficazes 
sobre a produção e o comércio de 
recursos naturais.

Alteração 42

Proposta de regulamento
Anexo III – secção 1 – travessão 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Participação nos esforços da 
União para uma proibição internacional 
do comércio de mercadorias utilizadas 
para efeitos de tortura e aplicação da 
pena de morte.

Alteração 43

Proposta de regulamento
Anexo III – secção 1 – travessão 5

Texto da Comissão Alteração

– Promover o multilateralismo 
efetivo e a parceria estratégica, 
contribuindo para reforçar as capacidades 
dos quadros regionais, nacionais e 
internacionais na promoção e proteção 
dos direitos humanos, da democracia e do 
Estado de direito. Devem incentivar-se as 
parcerias estratégicas, com especial 
atenção para o Gabinete do Alto 

– Promoção do multilateralismo e de 
parcerias estratégicas eficazes, que 
contribuam para reforçar as capacidades 
dos quadros internacionais, regionais e 
nacionais e capacitem os intervenientes 
locais para a promoção e a proteção dos 
direitos humanos, da democracia e do 
Estado de Direito. As parcerias para os 
direitos humanos devem centrar-se no 
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Comissariado para os Direitos Humanos 
(OHCHR), o Tribunal Penal Internacional 
(TPI) e os mecanismos regionais e 
nacionais relevantes em matéria de 
direitos humanos. Além disso, o programa 
deve promover a educação e a investigação 
em matéria de direitos humanos e 
democracia, nomeadamente através do 
Câmpus Mundial dos Direitos Humanos e 
da Democracia.

reforço da arquitetura nacional e 
internacional em matéria de direitos 
humanos, incluindo o apoio ao 
multilateralismo, uma vez que a 
independência e a eficácia do Alto 
Comissariado para os Direitos Humanos 
(ACDH), do Tribunal Penal Internacional 
(TPI) e dos mecanismos regionais 
pertinentes em matéria de direitos 
humanos são essenciais. O apoio à 
educação e à investigação em matéria de 
direitos humanos e democracia deve ser 
mantido, nomeadamente através do apoio 
ao Campus Mundial dos Direitos Humanos 
e da Democracia.

Alteração 44

Proposta de regulamento
Anexo III – secção 1 – travessão 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Apoio à modernização da OMC, 
na perspetiva de um aumento tanto da sua 
eficácia como da sua legitimidade.

Alteração 45

Proposta de regulamento
Anexo II – secção 4 – parte A – n.° 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Contributo para a agenda global do 
trabalho digno, em especial nas cadeias de 
valor mundiais, e melhoria do 
conhecimento sobre políticas de emprego 
eficazes que respondam às necessidades do 
mercado de trabalho, incluindo o ensino e a 
formação profissionais (EFP) e a 
aprendizagem ao longo da vida;

(b) Contributo para a agenda global do 
trabalho digno, em especial cadeias de 
valor mundiais, e melhoria do 
conhecimento sobre políticas de emprego 
eficazes que respondam às necessidades do 
mercado de trabalho, incluindo o ensino e a 
formação profissionais (EFP) e a 
aprendizagem ao longo da vida;

Alteração 46

Proposta de regulamento
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Anexo III – secção 4 – parte C – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Melhoria do enquadramento 
empresarial e do clima de investimento, 
apoio ao reforço do diálogo público-
privado e reforço das capacidades das 
micro, pequenas e médias empresas,

(b) Melhoria do enquadramento 
empresarial e do clima de investimento, 
apoio ao reforço do diálogo público-
privado e reforço das capacidades das 
micro, pequenas e médias empresas, 
incluindo a respetiva internacionalização;

Alteração 47

Proposta de regulamento
Anexo III – secção 4 – parte C – n.° 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Apoio à política comercial e aos 
acordos comerciais da União e à respetiva 
execução; melhoria do acesso aos 
mercados dos países parceiros e incentivo 
às oportunidades de comércio, de 
investimento e de negócio para as 
empresas da União, eliminando 
simultaneamente os obstáculos ao acesso 
aos mercados e ao investimento

(c) Apoio à aplicação de instrumentos 
no domínio da política comercial e dos 
acordos comerciais da União, com o 
objetivo de reforçar o desenvolvimento 
sustentável, a diversificação económica e 
o acesso ao mercado da União, bem como 
facilitar o acesso a tecnologias ecológicas 
e à propriedade intelectual;
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