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ALTERAÇÕES

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 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 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Em 31 de dezembro de 2020, o 
Regulamento (UE) n.º 231/201414 chega ao 
termo da sua vigência.  A fim de manter a 
eficácia das ações externas da União, é 
conveniente manter um quadro para o 
planeamento e a prestação de assistência
externa.

(1) Em 31 de dezembro de 2020, o 
Regulamento (UE) n.º 231/201414 chega ao 
termo da sua vigência. A fim de manter a 
eficácia da política de alargamento da 
União, esta deve continuar a ser apoiada 
por um instrumento de financiamento 
específico para a ação externa.

_________________ _________________

14 Regulamento (UE) n.º 231/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de março de 2014, que cria um instrumento 
de assistência de pré-adesão (IPA II) (JO L
77 de 15.3.2014, p. 11).

14 Regulamento (UE) n.º 231/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de março de 2014, que cria um instrumento 
de assistência de pré-adesão (IPA II) (JO L 
77 de 15.3.2014, p. 11).

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O artigo 49.º do Tratado da União 
Europeia (TUE) estabelece que qualquer 
Estado europeu que respeite os valores do 
respeito pela dignidade humana, da 
liberdade, da democracia, da igualdade, do 
Estado de direito e do respeito pelos 
direitos humanos, incluindo os direitos das 
pessoas pertencentes a minorias, e esteja 
empenhado em promovê-los, pode pedir 
para se tornar membro da União. Um 
Estado europeu que se tenha candidatado à 
adesão à União só se pode tornar membro 
quando tiver confirmado que satisfaz os 

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

plenamente os critérios de adesão 
estabelecidos no Conselho Europeu de 
Copenhaga em junho de 1993 (a seguir 
designados «critérios de Copenhaga») e 
desde que a União tenha capacidade para 
integrar o novo membro. Esses critérios de 
Copenhaga dizem respeito à estabilidade 
de instituições que garantem a democracia, 
o Estado de direito, os direitos humanos e o 
respeito e a proteção das minorias, bem 
como à existência de uma economia de 
mercado em funcionamento, à capacidade 
para responder à pressão da concorrência e 
às forças de mercado dentro da União e 
ainda à capacidade do candidato para 
assumir não só os direitos mas também as 
obrigações que lhe incumbem por força 
dos Tratados, incluindo a adesão aos 
objetivos de união política, económica e 
monetária.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O processo de alargamento assenta 
em critérios estabelecidos e numa 
condicionalidade justa e rigorosa. Cada 
beneficiário é avaliado com base nos seus 
méritos próprios. A avaliação dos 
progressos alcançados e a identificação de 
lacunas destinam-se a proporcionar 
incentivos e orientação para os 
beneficiários incluídos no anexo I 
prosseguirem as ambiciosas reformas 
necessárias. Para que as perspetivas de 
alargamento se possam tornar uma 
realidade, continua a ser essencial um 
firme empenho no respeito pelo princípio 
da «prioridade aos aspetos 
fundamentais»15. Os progressos na via da 
adesão dependem do respeito de cada 
candidato pelos valores da União e da sua 
capacidade para realizar as reformas 
necessárias tendo em vista alinhar os seus 

(4) O processo de alargamento assenta 
em critérios estabelecidos e numa 
condicionalidade justa e rigorosa. Cada 
beneficiário é avaliado com base nos seus 
méritos próprios. A avaliação dos 
progressos alcançados e a identificação de 
lacunas destinam-se a proporcionar
incentivos e orientação para os 
beneficiários incluídos no anexo I 
prosseguirem as ambiciosas reformas 
necessárias. Para que as perspetivas de 
alargamento se possam tornar uma 
realidade, continua a ser essencial um 
firme empenho no respeito pelo princípio
da «prioridade aos aspetos 
fundamentais»15. Além disso, as boas 
relações de vizinhança e a cooperação 
regional também são elementos essenciais 
do processo de alargamento. Os 
progressos na via da adesão dependem do 
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sistemas políticos, institucionais, jurídicos, 
administrativos e económicos pelas regras, 
normas, políticas e práticas da União.

respeito de cada candidato pelos valores da 
União e da sua capacidade para realizar as 
reformas necessárias tendo em vista alinhar 
os seus sistemas políticos, institucionais, 
jurídicos, administrativos e económicos 
pelas regras, normas, políticas e práticas da 
União.

_________________ _________________

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

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

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

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

(5) A política de alargamento da União 
constitui um investimento na paz, na 
segurança, na estabilidade e na 
prosperidade 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 pode ter um forte efeito 
transformador, incorporando alterações 
democráticas, políticas, económicas e 
societais positivas. Este potencial deve ser 
explorado ao máximo.

Alteração 5

Proposta de regulamento
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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 Sociais17. A assistência deverá 
continuar a apoiar os esforços na promoção 
da cooperação regional, macrorregional e 
transfronteiras, assim como do 
desenvolvimento territorial, 
designadamente através da execução de 
estratégias macrorregionais da União. 
Deverá igualmente reforçar o 
desenvolvimento económico e social e a 
governação económica, contribuindo para 
o crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, nomeadamente no domínio do 
desenvolvimento regional, da agricultura e 
do desenvolvimento rural, bem como das 
políticas sociais e de emprego e do 
desenvolvimento da economia e sociedade 
digitais, em consonância também com a 
iniciativa emblemática Agenda Digital para 
os Balcãs Ocidentais.

(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 humanos 
fundamentais, incluindo os direitos das 
pessoas pertencentes a minorias, a 
proteger as minorias, a promover a 
igualdade de género, a tolerância, a 
inclusão social e a não discriminação, a 
proteger os defensores dos direitos 
humanos, os denunciantes e a sociedade 
civil e a apoiar iniciativas que promovam 
a transparência, a responsabilização, a 
integridade e a luta contra a corrupção. A 
assistência deve igualmente apoiar a 
adesão aos princípios e direitos 
fundamentais definidos no Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais17. A assistência deverá 
continuar a apoiar os esforços na promoção 
da cooperação regional, macrorregional e 
transfronteiras, incluindo nas fronteiras 
marítimas, assim como do 
desenvolvimento territorial, 
designadamente através da execução de 
estratégias macrorregionais da União, 
como a estratégia para o Danúbio. Deverá 
também apoiar as boas relações de 
vizinhança, a reconciliação e a 
cooperação regional. 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, do 
desenvolvimento das PME e do 
desenvolvimento da economia e sociedade 
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digitais, em consonância também com a 
iniciativa emblemática Agenda Digital para 
os Balcãs Ocidentais.

_________________ _________________

17 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.

17 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 6

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
política, social e económica.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) É fundamental reforçar a 
cooperação estratégica e operacional entre 
a União e os beneficiários enumerados no 
anexo 1 no domínio da segurança, a fim de 
enfrentar de forma eficaz e eficiente as 
ameaças em matéria de segurança e 
terrorismo.

(9) É fundamental reforçar a 
cooperação estratégica e operacional entre 
a União e os beneficiários enumerados no 
anexo 1 no domínio da segurança, a fim de 
enfrentar de forma eficaz e eficiente as 
ameaças em matéria de segurança, 
incluindo a criminalidade grave e 
organizada, o terrorismo e outras ameaças 
à estabilidade e à paz nos Estados-
Membros.
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Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Ao mesmo tempo, é essencial 
promover a proteção social e a inclusão 
social no âmbito da cooperação entre a 
União e os beneficiários enumerados no 
anexo I. As intervenções neste domínio 
devem procurar promover sistemas de 
proteção social inclusivos, eficazes, 
eficientes e adequados, fomentando a 
inclusão social, promovendo a igualdade 
de oportunidades e combatendo as 
desigualdades e a pobreza.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 11



AD\1174734PT.docx 9/34 PE625.581v02-00

PT

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 garantia da independência do 
poder judicial, a democracia e os direitos 
fundamentais, a proteção e promoção da 
independência dos meios de comunicação, 
a transparência e a não arbitrariedade na 
tomada de decisões pelas autoridades 
públicas e entidades responsáveis pela 
aplicação da lei, a prestação de apoio a 
defensores dos direitos humanos e 
organizações da sociedade civil 
independentes, que se encarreguem da 
monitorização do cumprimento do Estado 
de direito, a defesa dos denunciantes e o 
apoio a iniciativas que promovam a 
transparência, a responsabilização, a 
integridade e a luta contra a corrupção e a 
criminalidade organizada, que evitem a 
radicalização e o terrorismo e reforcem a
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.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Tendo em conta a complexidade 
étnica da região dos Balcãs Ocidentais e a 
sua recente história turbulenta de 
relações étnicas, a proteção das minorias 
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nacionais, étnicas e linguísticas é 
particularmente importante. Para que a 
proteção das minorias se torne uma força 
de estabilidade nos países candidatos e 
potenciais candidatos, a União deve 
apoiar os governos na adoção, 
monitorização e aplicação efetiva dos 
quadros jurídicos em matéria de proteção 
das minorias, com base nas normas 
internacionais pertinentes. Neste 
contexto, a União deve aproveitar os 
ensinamentos retirados durante e após as 
negociações de adesão anteriores.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 11-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-B) A situação dos ciganos continua a 
ser particularmente problemática na 
maioria dos países candidatos e potenciais 
candidatos, onde continuam a enfrentar 
discriminação generalizada, condições de 
vida deploráveis, acesso inadequado a 
serviços sociais básicos e taxas 
extremamente elevadas de analfabetismo 
e abandono escolar precoce, que, por sua 
vez, agravam a sua exclusão social. O IPA 
III deverá contribuir para a prestação de 
apoio devidamente orientado e baseado 
em estratégias, a fim de melhorar a 
situação dos ciganos nos países 
beneficiários.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A assistência deve ser igualmente 
prestada com vista a reforçar ainda mais 
os direitos das minorias, melhorando a 
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compreensão multicultural e a 
coexistência pacífica.

Alteração 14

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 a 
pobreza, 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.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A Comissão e os Estados-Membros 
deverão assegurar a conformidade, a 

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

coerência e a complementaridade das suas 
intervenções, nomeadamente através de 
consultas regulares e do intercâmbio 
frequente de informações nas diversas 
fases do ciclo da assistência. Deverão 
também ser tomadas as medidas 
necessárias para assegurar uma melhor 
coordenação e complementaridade, 
inclusive através de consultas regulares, 
com outros doadores. O papel da sociedade 
civil, incluindo as mulheres, a 
comunidade LGBTI e as organizações de 
defesa dos direitos humanos das minorias,
deverá ser reforçado tanto nos programas 
executados através de organismos públicos 
como enquanto beneficiária direta da 
assistência da União.

Alteração 16

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 
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 e as resoluções do 
Parlamento Europeu. 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.
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Alteração 17

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 comum da União e 
dos beneficiários enumerados no anexo I
apoiar os beneficiários 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 e dos 
valores da União.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) Deve haver consequências claras 
em caso de deterioração grave no que se 
refere ao Estado de direito, à democracia, 
aos direitos humanos e às liberdades 
fundamentais num país candidato ou 
potencial candidato ou sempre que o 
beneficiário viole os compromissos 
assumidos nos acordos pertinentes
celebrados com a União. Nesses casos, 
sem prejuízo do processo orçamental e 
das disposições relativas à suspensão da 
ajuda previstas nos acordos 
internacionais celebrados com os 
beneficiários, o poder de adotar atos 
delegados nos termos do artigo 290.º do
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia deverá ser delegado na 
Comissão, no que diz respeito à alteração 
do anexo I do presente regulamento, a fim 
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de suspender total ou parcialmente a 
assistência da União. Ao tomar tais 
decisões, a Comissão deve assegurar que 
o apoio financeiro às ações que 
beneficiam diretamente os cidadãos, em 
particular as que são geridas por 
organismos não governamentais 
diretamente relacionadas com o reforço 
do Estado de direito, da democracia, dos 
direitos humanos e das liberdades 
fundamentais, continua a ser possível.
Caso a Comissão considere que os 
motivos que justificam a suspensão da 
assistência já não se aplicam, deverá estar 
habilitada a adotar atos delegados para 
alterar o anexo I, a fim de restabelecer a 
assistência da União.

Alteração 19

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, com a 
aplicação de salvaguardas fiduciárias 
plenas, incluindo, embora não 
exclusivamente: procedimentos de 
contabilidade e de adjudicação de 
contratos transparentes; e uma revisão 
periódica externa por parte do OLAF. A 
assistência deverá continuar a utilizar as 
estruturas e os instrumentos que tenham 
demonstrado a sua utilidade no processo de 
pré-adesão. Importa dedicar especial 
atenção à prestação de assistência com 
vista à melhoria da capacidade de 
absorção dos países beneficiários.

Alteração 20
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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, e a fim de 
evitar a sobreposição com outros 
instrumentos de financiamento externo 
existentes, 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.

Alteração 21

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 
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 

(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 às 
questões que requerem ações de 
solidariedade a nível mundial, como os 
direitos humanos, a democracia e a boa 
governação, a segurança e a estabilidade, o 
ambiente e as alterações climáticas, a 
migração e os seus múltiplos fatores, bem 
como o terrorismo. Conciliar o princípio 
da previsibilidade com a necessidade de 
reagir rapidamente a novas necessidades 
implica, por conseguinte, adaptar a 
execução financeira dos programas. A fim 
de aumentar a capacidade da União de 
responder a necessidades imprevistas, 
respeitando ao mesmo tempo o princípio 
de que o orçamento da União é elaborado 
anualmente, o presente regulamento deve 
manter a possibilidade de aplicar regras de 
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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.

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 22

Proposta de regulamento
Considerando 31-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(31-A) As medidas de transparência, 
comunicação e visibilidade são essenciais 
para aumentar a sensibilização para as 
ações da União no terreno. A fim de 
sensibilizar o público em geral, a 
Comissão, as delegações da União e os
beneficiários devem fornecer informações 
claras e eficazes sobre a utilização da 
assistência de pré-adesão nos países 
beneficiários, descrevendo os seus 
objetivos, a sua utilização e os seus 
resultados. Os beneficiários do 
financiamento da União devem 
reconhecer a origem do financiamento da 
União e assegurar a sua devida 
visibilidade. O IPA III deve contribuir 
para o financiamento de medidas de 
comunicação destinadas a promover os 
resultados da assistência da União a 
diversos públicos nos países beneficiários.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Considerando 32
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Texto da Comissão Alteração

(32) A fim de ter em conta as mudanças 
ocorridas no quadro da política de 
alargamento ou desenvolvimentos 
significativos que se tenham verificado nos 
beneficiários enumerados no anexo I, o 
poder de adotar atos nos termos do 
artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia deve 
ser delegado na Comissão no que diz 
respeito à adaptação e atualização das 
prioridades temáticas para assistência 
enumeradas nos anexos II e III. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda às consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, inclusive ao nível 
de peritos, e que essas consultas sejam 
realizadas em conformidade com os 
princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional «Legislar Melhor» de 13 
de abril de 2016. Em especial, a fim de 
assegurar uma participação equitativa na 
preparação dos atos delegados, o 
Parlamento Europeu e o Conselho recebem 
todos os documentos ao mesmo tempo que 
os peritos dos Estados-Membros, e os 
peritos do Parlamento Europeu e do 
Conselho têm sistematicamente acesso às 
reuniões dos grupos de peritos da 
Comissão que tratam da preparação dos 
atos delegados.

(32) A fim de ter em conta as mudanças 
ocorridas no quadro da política de 
alargamento ou desenvolvimentos 
significativos que se tenham verificado nos 
beneficiários enumerados no anexo I, o 
poder de adotar atos nos termos do 
artigo 290.º do Tratado sobre o
Funcionamento da União Europeia deve 
ser delegado na Comissão no que diz 
respeito à adaptação e atualização das 
prioridades temáticas para assistência 
enumeradas nos anexos II e III. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda às consultas adequadas durante os 
seus trabalhos preparatórios, inclusive ao 
nível de peritos e da sociedade civil, e que 
essas consultas sejam realizadas em 
conformidade com os princípios 
estabelecidos no Acordo Interinstitucional 
«Legislar Melhor» de 13 de abril de 2016. 
Em especial, a fim de assegurar uma 
participação equitativa na preparação dos 
atos delegados, o Parlamento Europeu e o 
Conselho recebem todos os documentos ao 
mesmo tempo que os peritos dos Estados-
Membros, e os peritos do Parlamento 
Europeu e do Conselho têm 
sistematicamente acesso às reuniões dos 
grupos de peritos da Comissão que tratam 
da preparação dos atos delegados.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. O IPA III tem os seguintes 
objetivos específicos:

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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Alteração 25

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Reforçar o Estado de direito, a 
democracia e o respeito pelos direitos 
humanos, os direitos fundamentais e o 
direito internacional, apoiar a 
independência do poder judicial e a 
efetiva proteção judicial, proteger as 
minorias, prestar apoio aos defensores 
dos direitos humanos, aos denunciantes e 
às organizações da sociedade civil que se 
encarreguem da monitorização do 
cumprimento do Estado de direito, e 
apoiar iniciativas que promovam a 
independência dos meios de comunicação,
a transparência, a responsabilização, a 
integridade e a luta contra a corrupção;

Alteração 26

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Reforçar a qualidade, a eficácia, a 
transparência e a responsabilização da 
administração pública, promover a 
transparência e a não arbitrariedade por 
parte das autoridades públicas e das 
entidades responsáveis pela aplicação da 
lei, e apoiar as reformas estruturais e a boa 
governação a todos os níveis;

Alteração 27

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Reforçar a proteção social e a 
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inclusão social, nomeadamente através da 
promoção da igualdade de oportunidades 
e da luta contra as desigualdades e a 
pobreza, garantindo o acesso à proteção 
internacional, facilitando a migração 
legal e laboral e integrando comunidades 
marginalizadas, como os migrantes e os 
ciganos;

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) Reforçar a prevenção de conflitos 
e promover a reconciliação, a 
consolidação da paz, as relações de boa 
vizinhança, bem como os contactos e a 
comunicação interpessoais;

Alteração 29

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, bem como melhorar e 
reforçar a cooperação estratégica e 
operacional com a UE em questões 
relativas à gestão de fronteiras e à 
segurança, a fim de combater as ameaças 
que a criminalidade organizada, o 
terrorismo e a cibercriminalidade 
colocam;

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. A assistência concedida ao abrigo 
do IPA III pode ser prestada para o tipo de 
ações previstas no âmbito do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional e 
do Fundo de Coesão30, do Fundo Social 
Europeu+31 e do Fundo Europeu Agrícola 
de Desenvolvimento Rural32.

4. A assistência concedida ao abrigo 
do IPA III pode ser prestada para o tipo de 
ações previstas no âmbito do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional e 
do Fundo de Coesão30, do Fundo Social 
Europeu+31, do Fundo Europeu Agrícola 
de Desenvolvimento Rural32 e do Fundo 
para a Justiça, os Direitos e os Valores.

__________________ __________________

30 COM(2018) 372 final, Proposta de 
Regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo ao Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional e ao Fundo de 
Coesão.

30 COM(2018) 372 final, Proposta de 
Regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo ao Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional e ao Fundo de 
Coesão.

31 COM(2018) 382 final, Proposta de 
Regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho que estabelece o Fundo Social 
Europeu Mais (FSE+).

31 COM(2018) 382 final, Proposta de 
Regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho que estabelece o Fundo Social 
Europeu Mais (FSE+).

32 COM(2018) 392 final, Proposta de 
Regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho que define regras para o apoio 
aos planos estratégicos a estabelecer pelos 
Estados-Membros no âmbito da política 
agrícola comum (planos estratégicos da 
PAC) e financiados pelo Fundo Europeu 
Agrícola de Garantia (FEAGA) e pelo 
Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER), e que 
revoga o Regulamento (UE) n.º 1305/2013 
do Parlamento Europeu e do Conselho e o 
Regulamento (UE) n.º 1307/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

32 COM(2018) 392 final, Proposta de 
Regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho que define regras para o apoio 
aos planos estratégicos a estabelecer pelos 
Estados-Membros no âmbito da política 
agrícola comum (planos estratégicos da 
PAC) e financiados pelo Fundo Europeu 
Agrícola de Garantia (FEAGA) e pelo 
Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER), e que 
revoga o Regulamento (UE) n.º 1305/2013 
do Parlamento Europeu e do Conselho e o 
Regulamento (UE) n.º 1307/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os programas e as ações realizados 
no âmbito do presente regulamento devem 
integrar as alterações climáticas, a proteção 

2. Os programas e as ações realizados 
no âmbito do presente regulamento devem 
integrar as alterações climáticas, a proteção 



AD\1174734PT.docx 21/34 PE625.581v02-00

PT

do ambiente e a igualdade de género e ter 
em conta, sempre que pertinente, as 
interligações entre os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável34, a fim de 
promover ações integradas suscetíveis de 
criar benefícios conexos e alcançar 
múltiplos objetivos de forma coerente.

do ambiente, os direitos fundamentais e a 
igualdade de género e ter em conta, sempre 
que pertinente, as interligações entre os 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável34, a fim de promover ações 
integradas suscetíveis de criar benefícios 
conexos e alcançar múltiplos objetivos de 
forma coerente.

_________________ _________________

34

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en

34

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 7-A – 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 
demonstrada na realização de reformas e 
dos progressos alcançados na aplicação 
dessas reformas.

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, 
dedicando especial atenção à melhoria 
das suas capacidades de absorção. A 
assistência deve ser diferenciada quanto ao 
âmbito e intensidade em função das 
necessidades, da determinação 
demonstrada na realização de reformas e 
dos progressos alcançados na aplicação 
dessas reformas.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.°-A

Suspensão da assistência da União

1. Em caso de deterioração grave do 
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respeito do Estado de direito, da 
democracia, dos direitos humanos e das 
liberdades fundamentais num país 
beneficiário ou sempre que um país 
beneficiário viole os compromissos 
assumidos nos acordos pertinentes 
celebrados com a União, a Comissão está 
habilitada a adotar um ato delegado em 
conformidade com o artigo 14.º para 
alterar o anexo I do presente 
regulamento, a fim de suspender total ou 
parcialmente a assistência da União. Em 
caso de suspensão parcial, são indicados 
os programas aos quais a suspensão se 
aplica. Ao tomar tais decisões, a Comissão 
deve assegurar que o apoio financeiro às 
ações que beneficiam diretamente os 
cidadãos, em particular as que são geridas 
por organismos não governamentais 
diretamente relacionadas com o reforço 
do Estado de direito, da democracia, dos 
direitos humanos e das liberdades 
fundamentais, continua a ser possível.

2. Caso a Comissão considere que os 
motivos que justificam a suspensão da 
assistência já não se aplicam, está 
habilitada a adotar um ato delegado, em 
conformidade com o artigo 14.º, para 
alterar o anexo I, a fim de restabelecer a 
assistência da União.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 17

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17 Artigo 17

Informação, comunicação e publicidade Informação, comunicação e publicidade

1. São aplicáveis os artigos 36.º e 37.º 
do [Regulamento IVDCI].

1. Ao prestar assistência financeira 
ao abrigo do presente regulamento, a 
Comissão e as delegações da União nos 
países beneficiários devem tomar todas as 
medidas necessárias para assegurar a 
visibilidade do apoio financeiro da União, 
incluindo o acompanhamento da 
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observância desses requisitos pelos 
destinatários do financiamento. As ações 
financiadas pelo IPA estão sujeitas aos 
requisitos estabelecidos no Manual de 
Comunicação e Visibilidade para as 
Ações Externas da União. A Comissão 
adota orientações relativas aos projetos 
financiados pela União em matéria de 
ações de visibilidade e comunicação para 
cada país beneficiário.

1-A. A Comissão deve tomar medidas 
para reforçar a comunicação estratégica e 
a diplomacia pública, a fim de transmitir 
os valores da União e realçar o valor 
acrescentado do apoio da União.

1-B. Os destinatários do financiamento 
da União devem reconhecer a origem do 
financiamento da União e assegurar a 
sua devida visibilidade:

(a) Incluindo uma declaração que 
sublinhe o apoio recebido da União de 
forma visível nos documentos e materiais 
de comunicação relacionados com a 
execução dos fundos, nomeadamente num 
sítio Web oficial, caso exista;

(b) Promovendo as ações e os seus 
resultados, através da prestação de 
informações coerentes, eficazes e 
proporcionadas, dirigidas a diversos 
públicos, incluindo os meios de 
comunicação e o público em geral.

1-C. A Comissão deve executar ações 
de informação e comunicação relativas ao 
presente regulamento, bem como às 
medidas estabelecidas pelo mesmo e aos 
resultados alcançados. Os recursos 
financeiros afetados ao presente 
regulamento devem também contribuir 
para a comunicação institucional das 
prioridades políticas da União, na medida 
em que estas estejam relacionadas com os 
objetivos referidos no artigo 3.º e nos 
anexos II e III.

Alteração 35
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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, a democracia, os 
direitos fundamentais e os direitos 
humanos, incluindo os direitos das 
minorias. 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, salvaguardando e 
promovendo a independência dos meios
de comunicação; 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; incentivar e apoiar a 
participação efetiva de mulheres e grupos 
minoritários na política; dar prioridade à 
integração da perspetiva de género e 
adotar medidas concretas para a sua 
integração em todas as políticas.

Alteração 36

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

Texto da Comissão Alteração
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(a-A) Promover o respeito pelos direitos 
das pessoas pertencentes a minorias 
nacionais, étnicas ou linguísticas. As 
intervenções devem ter como objetivo:
ações de apoio à despolitização das 
questões das minorias, o desenvolvimento 
de quadros legislativos e estratégias a 
longo prazo para a proteção dos direitos 
das minorias; a criação de capacidades 
sólidas para o controlo da aplicação da 
legislação em vigor em matéria de 
proteção das minorias, a fim de assegurar 
uma aplicação efetiva e de colmatar 
lacunas; permitir o desenvolvimento de 
estruturas governamentais, parlamentares 
e estatais, bem como judiciais, que 
garantam a participação das minorias e a 
criação de organismos ou fóruns 
específicos para as minorias, tais como 
conselhos de minorias; facilitar e 
promover o uso de línguas minoritárias 
na educação, na administração pública e 
na vida pública e cultural, bem como nos 
meios de comunicação; o intercâmbio das 
melhores práticas no domínio da 
discriminação positiva e ações 
afirmativas;

Alteração 37

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

Texto da Comissão Alteração

(a-B) Melhorar a situação dos ciganos.
As intervenções devem ter como objetivo:
desenvolver estratégias de longo prazo 
credíveis, abrangentes e com 
financiamento adequado, tendo em vista a 
inclusão e a integração dos ciganos;
medidas destinadas a melhorar a situação 
dos ciganos nos domínios da educação, da 
saúde, da habitação e do emprego e ações 
específicas para reduzir o analfabetismo e 
o abandono escolar precoce; medidas que 
garantam uma participação significativa 
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dos ciganos na vida pública e política;

Alteração 38

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Reformar as administrações 
públicas em consonância com os princípios 
da administração pública.  As intervenções 
devem ter como objetivo:  reforçar os 
quadros de reforma da administração 
pública; melhorar o planeamento 
estratégico, assim como o desenvolvimento 
de políticas e a elaboração da legislação de 
forma inclusiva e com base em factos;  
reforçar a profissionalização e a 
despolitização da função pública, 
incorporando princípios meritocráticos; 
promover a transparência e a 
responsabilização;  melhorar a qualidade e 
a prestação de serviços, incluindo através 
de procedimentos administrativos 
adequados e do recurso a serviços da 
administração em linha centrados no 
cidadão;  reforçar a gestão das finanças 
públicas e a produção de estatísticas 
fiáveis.

(b) Reformar as administrações 
públicas em consonância com os princípios 
da administração pública. As intervenções 
devem ter como objetivo: reforçar os 
quadros de reforma da administração 
pública; melhorar o planeamento 
estratégico, assim como o desenvolvimento 
de políticas e a elaboração da legislação de 
forma inclusiva e com base em factos; 
reforçar a cooperação com organizações 
da sociedade civil, incluindo organizações 
de mulheres, cujo papel é fundamental 
para o bom funcionamento da 
democracia; reforçar a profissionalização e 
a despolitização da função pública, 
incorporando princípios meritocráticos; 
promover a transparência e a 
responsabilização; melhorar a qualidade e a 
prestação de serviços, salvaguardando a 
não discriminação e prestando apoio 
personalizado, incluindo através de 
procedimentos administrativos adequados e 
do recurso a serviços da administração em 
linha centrados no cidadão; reforçar e 
modernizar a gestão das finanças públicas;
reformar as administrações fiscais, 
desenvolver a economia digital e a 
produção de estatísticas fiáveis.

Alteração 39

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

Texto da Comissão Alteração

(d) Reforçar a capacidade da União e 
dos seus parceiros para evitar os conflitos, 

(d) Reforçar a capacidade da União e 
dos seus parceiros para evitar a 
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consolidar a paz e responder às 
necessidades anteriores ou consecutivas a 
uma crise, designadamente através da 
deteção precoce e da análise dos riscos de 
conflito; promover as redes de contactos 
interpessoais, a reconciliação, a 
consolidação da paz e as medidas de 
reforço da confiança e apoiar as ações de 
reforço da capacidade para promover a 
segurança e o desenvolvimento. 

criminalidade transfronteiriça, os 
conflitos, consolidar a paz e responder às 
necessidades anteriores ou consecutivas a 
uma crise, designadamente através da 
deteção precoce e da análise dos riscos de 
conflito; promover as redes de contactos 
interpessoais, a reconciliação, a 
consolidação da paz e as medidas de 
reforço da confiança e apoiar as ações de 
reforço da capacidade para promover a 
segurança e o desenvolvimento; assegurar 
uma cooperação estratégica e operacional 
com a UE em questões relativas à gestão 
de fronteiras, facilitar a cooperação 
policial e judicial entre os beneficiários e 
os Estados-Membros da União para fazer 
frente à criminalidade transfronteiriça e 
apoiar o reforço das capacidades no 
domínio da cibersegurança e da luta 
contra a cibercriminalidade.

Alteração 40

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

Texto da Comissão Alteração

(f) Promover o alinhamento das regras, 
normas, políticas e práticas dos países 
parceiros pelas da União, incluindo as 
regras em matéria de auxílios estatais.

(f) Promover o alinhamento das regras, 
normas, políticas e práticas dos países 
parceiros pelas da União, incluindo as 
regras em matéria de contratos públicos, 
concorrência, auxílios estatais e direitos 
fundamentais e melhorar a sua 
capacidade para aplicar o acervo da 
União.

Alteração 41

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

Texto da Comissão Alteração

(g) Melhorar o acesso à educação, à 
formação e à aprendizagem ao longo da 
vida a todos os níveis, bem como a sua 

(g) Melhorar o acesso à educação, à 
formação e à aprendizagem ao longo da 
vida a todos os níveis, bem como a sua 
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qualidade, e oferecer apoio aos setores 
cultural e criativo. As intervenções neste 
domínio devem ter como objetivo: 
promover a igualdade de acesso a uma 
educação e um acolhimento na primeira 
infância de qualidade, bem como ao ensino 
básico e secundário de qualidade, e 
melhorar a oferta de competências básicas;  
aumentar os níveis de estudo atingidos, 
reduzir o abandono escolar precoce e 
melhorar a formação de docentes.
Desenvolver os sistemas de ensino e 
formação profissionais (EFP) e promover 
sistemas de aprendizagem em contexto 
laboral, a fim de facilitar a transição para o 
mercado de trabalho;  melhorar a qualidade 
e a relevância do ensino superior; 
incentivar atividades de antigos alunos;
melhorar o acesso à aprendizagem ao 
longo da vida e apoiar investimentos em 
infraestruturas de educação e de formação, 
tendo especialmente em vista a redução das 
disparidades territoriais, e a promoção de 
uma educação não segregada, 
nomeadamente através da utilização de 
tecnologias digitais.

qualidade, e oferecer apoio aos setores 
cultural e criativo. As intervenções neste 
domínio devem ter como objetivo: 
promover a igualdade de acesso a uma 
educação e um acolhimento na primeira 
infância de qualidade, bem como ao ensino 
básico e secundário de qualidade, e 
melhorar a oferta de competências básicas; 
aumentar os níveis de estudo atingidos, 
reduzir o abandono escolar precoce, 
assegurar o reconhecimento mútuo dos 
diplomas e das competências e melhorar a 
formação de docentes. Desenvolver os 
sistemas de ensino e formação 
profissionais (EFP) e promover sistemas de 
aprendizagem em contexto laboral, a fim 
de facilitar a transição para o mercado de 
trabalho; melhorar a qualidade e a 
relevância do ensino superior; incentivar 
atividades de antigos alunos; melhorar o 
acesso à aprendizagem ao longo da vida e 
apoiar investimentos em infraestruturas de 
educação e de formação, tendo 
especialmente em vista a redução das 
disparidades territoriais, e a promoção de 
uma educação não segregada, 
nomeadamente através da utilização de 
tecnologias digitais.

Alteração 42

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 

(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 e não 
discriminatória 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 
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medidas destinadas a estimular a criação de 
emprego de qualidade e a apoiar a 
aplicação efetiva das regras e normas 
laborais em todo o território. Outras áreas-
chave de intervenção devem ser o apoio à 
igualdade de género, a promoção da 
empregabilidade e da produtividade, a 
adaptação dos trabalhadores e das 
empresas à mudança, o estabelecimento de 
um diálogo social sustentável e a 
modernização e o reforço das instituições 
do mercado de trabalho, como os serviços 
públicos de emprego e as inspeções do 
trabalho.

ser tomadas medidas destinadas a estimular 
a criação de emprego de qualidade e a 
apoiar a aplicação efetiva das regras e 
normas laborais em todo o território. 
Outras áreas-chave de intervenção devem 
ser o apoio à igualdade de género, a 
promoção da empregabilidade e da 
produtividade, a adaptação dos 
trabalhadores e das empresas à mudança, o 
estabelecimento de um diálogo social 
sustentável e a modernização e o reforço 
das instituições do mercado de trabalho, 
como os serviços públicos de emprego e as 
inspeções do trabalho.

Alteração 43

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

Texto da Comissão Alteração

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

(i) Promover a proteção e a inclusão 
sociais e erradicar a pobreza. As 
intervenções neste domínio devem ter por 
objetivo modernizar os sistemas de 
proteção social inclusivos de forma a 
prestar uma proteção eficiente, eficaz, não 
discriminatória e adequada em todas as 
fases da vida das pessoas, fomentando a 
inclusão social, promovendo a igualdade 
de oportunidades e combatendo as 
desigualdades e a pobreza. As intervenções 
neste domínio devem centrar-se em: 
garantir o acesso à proteção 
internacional, facilitar a migração legal e 
laboral e integrar comunidades 
marginalizadas tais como os migrantes e 
os ciganos; combater a discriminação com 
base seja em que motivos for, 
nomeadamente o sexo, a raça, a cor, a 
origem étnica ou social, as caraterísticas 
genéticas, a língua, a religião ou a crença,
a deficiência, a idade ou a orientação 
sexual; melhorar o acesso a serviços de 
elevada qualidade sustentáveis e a preços 
acessíveis, como a educação e o 
acolhimento na primeira infância, a 
habitação, os cuidados de saúde e os 
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serviços sociais essenciais e os cuidados de 
longa duração, nomeadamente através da 
modernização dos sistemas de proteção 
social.

Alteração 44

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

Texto da Comissão Alteração

(l) Melhorar o acesso às tecnologias e 
serviços digitais e reforçar a investigação, 
o desenvolvimento tecnológico e a 
inovação através do investimento na 
conectividade digital, na confiança e 
segurança no âmbito digital, nas 
competências digitais e no 
empreendedorismo, bem como em 
infraestruturas de investigação e num 
ambiente favorável, promovendo o 
trabalho em rede e a colaboração.

(l) Melhorar o acesso às tecnologias e 
serviços digitais e reforçar a investigação, 
o desenvolvimento tecnológico e a 
inovação através do investimento na 
conectividade digital, dedicando especial 
atenção às microrregiões e às zonas 
rurais mais desfavorecidas e aos seus 
habitantes, na confiança e segurança no 
âmbito digital, nas competências digitais e 
no empreendedorismo, bem como em 
infraestruturas de investigação e num 
ambiente favorável, promovendo o 
trabalho em rede e a colaboração.

Alteração 45

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

Texto da Comissão Alteração

(n-A) Fomentar o turismo e promover o 
património cultural e natural. As 
intervenções devem ter como objetivo:
conservar e restaurar o património 
cultural, incluindo o das minorias, 
proteger e promover o património natural 
e incentivar o turismo sustentável;

Alteração 46

Proposta de regulamento
Anexo III – parágrafo 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 47

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

Texto da Comissão Alteração

(f) Investir na juventude, na educação 
e nas competências através, 
nomeadamente, do desenvolvimento e 
implementação de infraestruturas e 
programas conjuntos de educação, 
formação profissional e formação em apoio 
de atividades conjuntas em prol dos jovens;

(f) Investir na juventude, na educação 
e nas competências através, 
nomeadamente, da garantia do 
reconhecimento das qualificações e das 
competências, do desenvolvimento e 
implementação de infraestruturas e 
programas conjuntos de educação, 
formação profissional e formação em apoio 
de atividades conjuntas em prol dos jovens;

Alteração 48

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

Texto da Comissão Alteração

(g-A) investir no reforço das 
capacidades das organizações da 
sociedade civil; 
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Alteração 49

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 
União para a realização dos seus objetivos 
específicos:

A seguinte lista dos indicadores de 
desempenho essenciais deve ser utilizada 
para ajudar a medir a contribuição da 
União para a realização dos seus objetivos 
específicos e os progressos realizados 
pelos países beneficiários:
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Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Judith Sargentini, Giancarlo 
Scottà, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian 
Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, 
Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Suplentes presentes no momento da 
votação final

Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard 
Deprez, Maria Grapini, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, 
Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, 
Emilian Pavel, Barbara Spinelli, Geoffrey Van Orden

Suplentes (art. 200.º, n.º 2) presentes no 
momento da votação final

Wajid Khan, Anthea McIntyre, Mylène Troszczynski
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ALDE Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

ECR Monica Macovei

EFDD Ignazio Corrao

PPE Asim Ademov, Carlos Coelho, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, 
Frank Engel, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, 
Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Traian 
Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D Monika Beňová, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Maria Grapini, Sylvie 
Guillaume, Anna Hedh, Wajid Khan, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan 
Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Emilian Pavel, Sergei Stanishev

VERTS/ALE Eva Joly, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

4 -

ECR Kristina Winberg

ENF Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà, Mylène Troszczynski

10 0

ALDE
Nathalie Griesbeck

ECR Daniel Dalton, Innocenzo Leontini, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Geoffrey Van 
Orden

GUE/NGL Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Legenda dos símbolos utilizados:
+ : votos a favor
- : votos contra
0 : abstenções
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