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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Embora o presente regulamento tenha um âmbito geográfico mundial, mantém uma enfâse 
específica na vizinhança da UE. Tendo em conta a fragilidade institucional de vários destes 
países, que se traduz frequentemente numa profunda degradação dos direitos humanos e das 
liberdades fundamentais, a União pode desempenhar um papel de grande relevância e 
tornar-se um agente internacional nos domínios do desenvolvimento e da cooperação 
internacional. 

O principal objetivo de qualquer política de desenvolvimento é estimular o progresso 
económico e social nos países terceiros, beneficiando sobretudo as sociedades e promovendo 
simultaneamente os direitos humanos e as liberdades fundamentais. Por este motivo, é crucial 
que a União promova um diálogo eficaz com as organizações da sociedade civil e as 
organizações não governamentais enquanto principais parceiros, tendo em conta o valor 
acrescentado da sua imparcialidade política e as suas atividades locais no domínio dos direitos 
humanos e do desenvolvimento social. O regulamento deve reforçar o seu papel na execução 
dos programas; o Conselho e a Comissão devem ter em conta o seu parecer e desenvolver 
uma relação baseada na confiança mútua e na responsabilização. 

Com a adoção de atos jurídicos vinculativos e compromissos políticos – como a Carta dos 
Direitos Fundamentais, o Consenso Europeu sobre o Desenvolvimento e o reconhecimento 
formal da Convenção Europeia dos Direitos do Homem – a União dotou-se de um quadro 
jurídico que deve ser aplicado em todo o direito e as políticas da UE. 

A jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem relativa aos artigos 2.º 3.º e a 
disposição consagrada no artigo 19.º da Carta dos Direitos Fundamentais impõem uma 
abordagem baseada nos direitos humanos no seu programa de políticas de desenvolvimento e 
de cooperação. Portanto, fenómenos como as deslocações forçadas devem ser abordados 
através de políticas de longo prazo, que deverão começar pelos níveis locais de administração 
e no pleno respeito dos princípios e compromissos europeus, especialmente no que diz 
respeito ao direito de acesso à proteção internacional previsto pelo direito internacional. 

Tendo em conta a vocação democrática do Parlamento Europeu, é essencial reforçar o seu 
papel de supervisão fundamental. Daqui resulta que, juntamente com os Estados-Membros, o 
Parlamento Europeu deve manter uma competência específica na monitorização e avaliação 
do relatório anual apresentado pela Comissão. A simples informação do Parlamento, prevista 
no projeto de proposta, não é suficiente. 

Tal como referido na mesma proposta, um dos objetivos do presente regulamento é 
proporcionar uma maior flexibilidade financeira na reafetação de fundos. No entanto, a 
flexibilidade necessária para fazer face a uma resposta rápida a desafios urgentes não deve 
prejudicar um mecanismo de governação claro, transparente e bem estabelecido. Além disso, 
deve responder principalmente às necessidades urgentes dos países vulneráveis (África 
Subsariana, países menos desenvolvidos) e não ser predeterminado e condicionado por 
escolhas de política externa geoestratégica da UE. A cooperação para o desenvolvimento não 
deve tornar-se um instrumento de política externa ou comercial utilizado principalmente para 
promover os interesses da UE, como o Regulamento relativo ao NDICI parece sugerir 
(artigo 3.º, n.º 1).
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O regulamento deve concentrar-se na erradicação da pobreza, no combate às desigualdades e 
na promoção dos direitos e não nos objetivos políticos da UE, como a segurança e o controlo 
da migração.

Em consequência, é necessário dispor de um melhor equilíbrio no regulamento entre os 
pilares geográficos e temáticos, tendo em conta que o primeiro está mais ligado aos objetivos 
geopolíticos da União Europeia, ao passo que o último contribui para o desenvolvimento, a 
nível mundial, dos direitos fundamentais e para o bem-estar das populações afetadas por 
situações de crise ou pós-crise. 

ALTERAÇÕES

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos insta a Comissão dos 
Assuntos Externos e a Comissão do Desenvolvimento, competentes quanto à matéria de 
fundo, a terem em conta as seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O objetivo geral do programa 
«Instrumento de Vizinhança, 
Desenvolvimento e Cooperação 
Internacional», a seguir designado por 
«Instrumento», consiste em afirmar e 
promover os valores e os interesses da 
União a nível mundial, a fim de perseguir 
os objetivos e aplicar os princípios da 
ação externa da União, tal como previsto 
no artigo 3.º, n.º 5, e nos artigos 8.º e 
21.º do Tratado da União Europeia (TUE).

(1) O objetivo geral do programa 
«Instrumento de Vizinhança, 
Desenvolvimento e Cooperação 
Internacional», a seguir designado por 
«Instrumento», consiste em promover o 
desenvolvimento sustentável, contribuir 
para a erradicação da pobreza e combater 
as desigualdades – como as resultantes, 
nomeadamente, da exploração de 
recursos ou pela apropriação de terras e 
de água – e afirmar os princípios da 
União, tal como previsto no artigo 3.º, 
n.º 5, e nos artigos 8.º e 21.º do Tratado da 
União Europeia (TUE).

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

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

regulamento deve nortear-se pelo quadro 
político da União para a cooperação para 
o desenvolvimento, estabelecido na 
Agenda 2030 das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento Sustentável, no Acordo 
de Paris1a, no Consenso Europeu sobre o 
Desenvolvimento1b, no Plano de Ação da 
UE para os Direitos Humanos e a 
Democracia, na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, na 
Convenção Europeia para a Proteção dos 
Direitos do Homem e das Liberdades 
Fundamentais e na Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos da 
Criança. Deve igualmente nortear-se 
pelas cinco prioridades definidas na 
Estratégia Global para a Política Externa e 
de Segurança da União Europeia 
(«Estratégia Global»)59, apresentada em 19 
de junho de 2016, que representa a visão da 
União e o quadro para uma ação externa 
unida e responsável em parceria com 
outros, para promover os valores e 
interesses da União. A União deverá 
reforçar as parcerias, promover os diálogos 
estratégicos e as respostas coletivas aos 
desafios de caráter global. A sua ação 
deverá apoiar os princípios da União em 
todos os seus aspetos, incluindo o 
contributo para a erradicação da pobreza, 
o combate às desigualdades em todas as 
suas formas, nomeadamente as 
desigualdades sociais, a preservação da 
paz, a prevenção de conflitos, o combate às 
causas profundas das da migração e das 
deslocações forçadas, assegurando uma 
sólida cooperação com países terceiros 
para lograr uma zona de segurança na 
vizinhança, e a assistência às populações e 
aos países e regiões que enfrentam uma 
pressão migratória reforçada ou 
catástrofes naturais ou de origem humana, 
o apoio a uma política comercial justa, 
respeitadora dos direitos humanos, à 
diplomacia económica e à cooperação 
económica, a promoção de soluções e 
tecnologias digitais, e a promoção da 
dimensão internacional das políticas da 
União. Na promoção dos seus interesses, a 
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União deverá respeitar e promover 
elevados padrões sociais e ambientais, a 
democracia constitucional, o direito 
internacional e os direitos humanos.

__________________ __________________

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

1a JO L 282 de 19.10.2016, p. 4.

1b JO C 210 de 30.6.2017, p. 1

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

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

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

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Em conformidade com os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável, o 
presente regulamento deverá contribuir 
para o reforço do acompanhamento e da 
comunicação de informações centrados nos 
resultados, em termos de realizações, 
efeitos e impactos nos países parceiros que 
beneficiam da assistência financeira 
externa da União. Em especial, tal como 
acordado no Consenso, as ações realizadas 
ao abrigo do presente regulamento deverão 
contribuir para que 20 % da ajuda pública 
ao desenvolvimento financiada no âmbito 
deste regulamento seja consagrada à 
inclusão social e ao desenvolvimento 
humano, e nomeadamente à igualdade de 
género e ao empoderamento das mulheres.

(13) Em conformidade com os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável, o 
presente regulamento deverá contribuir 
para o reforço do acompanhamento e da 
comunicação de informações centrados nos 
resultados, em termos de realizações, 
efeitos e impactos nos países parceiros que 
beneficiam da assistência financeira 
externa da União. Em especial, tal como 
acordado no Consenso, as ações realizadas 
ao abrigo do presente regulamento deverão 
contribuir para que 20 % da ajuda pública 
ao desenvolvimento financiada no âmbito 
deste regulamento seja consagrada à 
inclusão social e ao desenvolvimento 
humano, e nomeadamente à igualdade de 
género e ao empoderamento das mulheres, 
bem como à inclusão das pessoas com 
deficiência.

Alteração 5
Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

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

(17) O presente regulamento deverá 
refletir a necessidade de concentração nas 
prioridades estratégicas, tanto de um ponto 
de vista geográfico – a Vizinhança 
Europeia e África, bem como os países 
menos desenvolvidos e outros países em 
todo o mundo fragilizados e mais 
necessitados – como temático – o 
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climáticas e direitos humanos. cumprimento, através da cooperação 
internacional, dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, o combate 
às alterações climáticas e à degradação 
ambiental, a luta contra as desigualdades 
e o contributo para a proteção dos direitos 
humanos nos países parceiros da União.

Alteração 6

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 e assistência às populações, 
países e regiões confrontadas com esta 
problemática, bem como novos desafios 
como a migração ambiental. A 
diferenciação e o reforço da apropriação 
mútua são a marca da Política Europeia de 
Vizinhança, que reconhece diferentes 
níveis de relacionamento e reflete os 
interesses de cada país relativamente à 
natureza e à orientação da sua parceria com 
a União. O presente regulamento deverá 
contribuir para a aplicação dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável na 
Política Europeia de Vizinhança e 
assegurar a coerência das políticas em 
prol do desenvolvimento sustentável em 
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todos os seus objetivos.

__________________ __________________

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

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

Alteração 7

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 

(29) A cooperação com países terceiros 
deverá contribuir para garantir o acesso à 
proteção internacional, nomeadamente 
facilitando vias seguras e legais de 
migração e asilo, abordar as causas 
profundas da migração e das deslocações 
forçadas, reagir de forma eficaz à questão 
da migração ambiental, proteger as 
vítimas do tráfico e da introdução 
clandestina de seres humanos, bem como 
combater a procura do tráfico de seres
humanos, com base no pleno respeito 
pelas obrigações europeias e
internacionais em matéria de direitos 
humanos e pelos princípios da 
solidariedade, da não discriminação e da 
não repulsão.
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coordenada, holística e estruturada da 
migração, maximizando as sinergias e 
aplicando o efeito de alavanca necessário.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

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

(30) O presente regulamento deverá 
permitir à União enfrentar os desafios, dar 
resposta às necessidades e aproveitar as 
oportunidades relacionados com a 
migração e a política de asilo, em 
complementaridade com a política de 
migração da União e as prioridades 
estabelecidas no Fundo para o Asilo e a 
Migração. Para o efeito, e sem prejuízo de 
novos desafios emergentes, prevê-se que 
10% do seu enquadramento financeiro seja 
dedicado a atacar as causas profundas da 
migração e das deslocações forçadas, a 
desenvolver vias legais de migração, a 
assegurar um acesso adequado a proteção 
internacional e a apoiar as necessidades 
das pessoas deslocadas e das comunidades 
de acolhimento. Estes objetivos deverão 
ser alcançados através do apoio ao 
emprego digno e sustentável, em especial 
para os jovens, e também aos cuidados de 
saúde, à nutrição, à educação e a outras 
condições prévias sociais de 
empregabilidade.

Alteração 9

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 

(34) O FEDS+ deverá ter como objetivo 
apoiar os investimentos enquanto meio 
para alcançar os Objetivos de 
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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.

Desenvolvimento do Milénio, fomentando 
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 progresso 
económico sustentável e inclusivo, a 
criação de emprego digno e de
oportunidades económicas, em especial 
para os jovens e as mulheres, as 
competências e o empreendedorismo, 
apoiando as microempresas, as pequenas e 
médias empresas e as cooperativas e um 
ambiente de investimento estável, bem 
como fazer face à degradação ambiental, 
à apropriação ilegal de terras e de água, 
às alterações climáticas através da 
atenuação e adaptação e às causas
socioeconómicas profundas específicas da 
migração e das deslocações forçadas, em 
conformidade com os documentos 
pertinentes de programação indicativa. 
Além disso, deve ser dada especial 
atenção à melhoria da prestação de 
serviços básicos públicos essenciais, como 
os cuidados de saúde, a educação, a 
nutrição, o saneamento e a higiene, bem 
como a segurança alimentar e o acesso 
equitativo a uma habitação digna, e à 
melhoria da qualidade de vida das 
populações urbanas em rápido 
crescimento. 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 10

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) As ações externas são muitas vezes 
executadas em contextos extremamente 
instáveis, que requerem uma adaptação 
rápida e contínua à evolução das 

(39) As ações externas são muitas vezes 
executadas em contextos extremamente 
instáveis, que requerem uma adaptação 
rápida e contínua à evolução das 
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necessidades dos parceiros da União e às 
ameaças globais que pesam sobre os 
direitos humanos, a democracia e a boa 
governação, a segurança e a estabilidade, 
as alterações climáticas e o ambiente, os 
oceanos, bem como a crise migratória e 
suas causas profundas. Conciliar o 
princípio da previsibilidade com a 
necessidade de reagir rapidamente a novas 
necessidades significa, por conseguinte, 
adaptar a execução financeira dos 
programas. A fim de aumentar a 
capacidade da UE para responder a 
necessidades imprevistas, com base na 
experiência bem-sucedida do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento (FED), 
deverá ficar por afetar um montante que 
constituirá uma reserva para novos 
desafios e prioridades. Esse montante será 
mobilizado em conformidade com os 
procedimentos estabelecidos no presente 
regulamento.

necessidades dos parceiros da União e às 
ameaças globais que pesam sobre os 
direitos humanos, a democracia e a boa 
governação, a segurança e a estabilidade, 
as alterações climáticas e o ambiente, os 
oceanos, e as causas profundas da 
migração e das deslocações forçadas. 
Conciliar o princípio da previsibilidade 
com a necessidade de reagir rapidamente a 
novas necessidades significa, por 
conseguinte, adaptar a execução financeira 
dos programas. A fim de aumentar a 
capacidade da UE para responder a 
necessidades imprevistas, com base na 
experiência bem-sucedida do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento (FED), 
deverá ficar por afetar um montante que 
constituirá uma reserva para situações de 
emergência. Esse montante será 
mobilizado em conformidade com os 
procedimentos estabelecidos no presente 
regulamento.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) Os planos de ação anuais ou 
plurianuais e as medidas referidas no artigo 
19.º constituem programas de trabalho nos 
termos do Regulamento Financeiro. Os 
planos de ação anuais ou plurianuais 
consistem num conjunto de medidas 
agrupadas num único documento.

(43) Os planos de ação anuais ou 
plurianuais e as medidas referidas no artigo 
19.º constituem programas de trabalho nos 
termos do Regulamento Financeiro. Os 
planos de ação anuais ou plurianuais 
consistem num conjunto de medidas que 
especificam os objetivos perseguidos, os 
resultados esperados e as principais 
atividades, as modalidades e parceiros de 
execução, o orçamento e eventuais 
medidas de apoio conexas, agrupadas num 
único documento.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 47
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Texto da Comissão Alteração

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

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

__________________ __________________

78 Acordo interinstitucional entre o 
Parlamento Europeu, o Conselho da União 
Europeia e a Comissão Europeia sobre 
«Legislar Melhor», de 13 de abril de 2016; 
JO L 123 de 12.5.2016, p. 1-14.

78 Acordo interinstitucional entre o 
Parlamento Europeu, o Conselho da União 
Europeia e a Comissão Europeia sobre 
«Legislar Melhor», de 13 de abril de 2016; 
JO L 123 de 12.5.2016, p. 1-14.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 47-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(47-A) A fim de melhorar a 
responsabilização e a transparência 
eficazes do orçamento da União, o 
presente regulamento deve conter 
disposições que reforcem a monitorização, 
a apresentação de relatórios e a avaliação, 
em particular, um procedimento 
específico para melhorar a comunicação 
da programação anual ao Parlamento 
Europeu. Com uma maior flexibilidade 
na afetação de fundos, o exame da sua 
aplicação torna-se crucial para as 
autoridades orçamentais da União, a fim 
de assegurar que as despesas refletem os 
objetivos e os princípios do presente 
regulamento.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1 – 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 o 
desenvolvimento sustentável, a 
erradicação da pobreza e o combate às 
desigualdades – como as resultantes, 
nomeadamente, da exploração de 
recursos ou pela apropriação de terras e 
de água;

Alteração 15

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

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

b) Consolidar e apoiar a democracia, 
os direitos humanos e a igualdade social, 
apoiar as organizações da sociedade civil, 
promover a estabilidade com base na paz e 
enfrentar outros desafios à escala global, 
como as alterações climáticas e as causas 
profundas da migração e das deslocações 
forçadas, a pobreza e as catástrofes 
naturais ou de origem humana;

Alteração 16

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Pelo menos 20 % da ajuda pública 
ao desenvolvimento financiada ao abrigo 
do presente regulamento deverá ser 
reservada a medidas de apoio à inclusão 
social e ao desenvolvimento humano, a 
fim de apoiar e reforçar a prestação de 
serviços sociais básicos, como a saúde, 
incluindo a nutrição, a educação e a 
proteção social, em especial aos grupos 
mais marginalizados, com destaque para 
as mulheres e as crianças.

Alteração 17

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

Texto da Comissão Alteração

Os programas geográficos podem abranger 
todos os países terceiros, exceto os países 
candidatos e os países potencialmente 
candidatos, tal como definidos no 
Regulamento (UE) n.º.../... 80 (IPA) e os 
países e territórios ultramarinos, tal como 
definidos na Decisão .../.../UE do 
Conselho.

Os programas geográficos podem abranger 
todos os países terceiros, exceto os países e 
territórios ultramarinos, tal como definidos 
na Decisão .../.../UE do Conselho.
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_________________

80 Regulamento do Parlamento Europeu e 
do Conselho, que cria o Instrumento de 
Assistência de Pré-Adesão (JO L).

Justificação

Durante a crise migratória, a Comissão Europeia forneceu aos países dos Balcãs Ocidentais, 
todos eles países candidatos, acesso à assistência de pré-adesão, com financiamento 
humanitário. Para além da ajuda humanitária, foi prestado apoio financeiro e técnico a 
atividades relacionadas com o aumento do fluxo de migrantes e refugiados através do 
Instrumento de Assistência de Pré-Adesão. O instrumento atual não deve excluir 
explicitamente os países candidatos e potenciais candidatos por motivos de flexibilidade 
financeira, se necessário.

Alteração 18

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

Texto da Comissão Alteração

a) Contribuir para a estabilidade e a 
prevenção de conflitos em situações de 
urgência, de crise emergente, de crise e de 
pós-crise;

a) Contribuir para a prevenção de 
conflitos em situações de urgência, de crise 
emergente, de crise e de pós-crise, em 
conformidade com a Convenção Europeia 
para a Proteção dos Direitos do Homem e 
das Liberdades Fundamentais, e combater 
as causas profundas da crise, como a 
desertificação, a exploração de recursos 
naturais e a apropriação de terras e água.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. A reserva para os novos desafios, 
emergências e prioridades, num montante 
de 10 200 milhões de EUR, aumentará os
montantes referidos no n.º 2, em 
conformidade com o artigo 15.º.
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Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

O Consenso Europeu sobre o 
Desenvolvimento, o Plano de Ação da UE 
para os Direitos Humanos e a 
Democracia, a Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, a 
Convenção Europeia para a Proteção dos 
Direitos do Homem e das Liberdades 
Fundamentais, a Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos da Criança, bem 
como 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 – desde 
que esses acordos de associação, de 
parceria, de cooperação, multilaterais e 
outros não vinculem a ajuda ao 
desenvolvimento, as necessidades de 
segurança e a gestão da migração – e 
ainda 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 
Estrangeiros e a Política de Segurança, 
constituem o quadro estratégico geral para 
a aplicação do presente regulamento.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Aplica uma abordagem baseada em 
direitos que engloba todos os direitos 

2. Aplica uma abordagem baseada em 
direitos que engloba todos os direitos 
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humanos, sejam eles civis e políticos ou 
económicos, sociais e culturais, a fim de 
integrar os princípios dos direitos 
humanos, apoiar os titulares de direitos na 
reivindicação dos mesmos, com especial 
destaque para os grupos mais pobres e mais 
vulneráveis, e prestar assistência a países 
parceiros no cumprimento das suas 
obrigações internacionais em matéria de 
direitos humanos. O presente regulamento 
promove a igualdade de género e o 
empoderamento das mulheres.

humanos, sejam eles civis e políticos ou 
económicos, sociais e culturais, a fim de 
integrar os princípios dos direitos 
humanos, apoiar os titulares de direitos na 
reivindicação dos mesmos, com especial 
destaque para os grupos mais pobres e mais 
vulneráveis, e prestar assistência a países 
parceiros no cumprimento das suas 
obrigações internacionais em matéria de 
direitos humanos. O presente regulamento 
presta especial atenção às necessidades 
das crianças e dos jovens e promove a 
igualdade de género e o empoderamento 
das mulheres.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. As questões da migração serão 
objeto de uma abordagem mais 
coordenada, holística e estruturada com os 
parceiros, devendo a sua eficácia ser 
regularmente avaliada.

7. As questões da migração serão 
objeto de uma abordagem mais 
coordenada, holística e estruturada com os 
parceiros, devendo a sua eficácia ser 
regularmente avaliada, sem condicionar a 
ajuda ao desenvolvimento à gestão da 
migração por parte de países terceiros e o 
respeito dos direitos humanos, incluindo o 
direito de cada indivíduo de sair do seu 
país de origem.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 9 – título

Texto da Comissão Alteração

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

Utilização do financiamento da União 
para o desenvolvimento das capacidades 
de intervenientes militares

Alteração 24
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Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Formação destinada a contribuir 
especificamente para a capacidade de 
combate das forças armadas.

c) Formação destinada a contribuir 
para a capacidade de combate de 
quaisquer forças armadas.

Alteração 25

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 26

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

Texto da Comissão Alteração

a) Sem prejuízo do disposto no n.º 4, 
as ações devem basear-se, na medida do 
possível, num diálogo entre a União, os 
Estados-Membros e os países parceiros 
interessados, incluindo as autoridades 
nacionais e locais, associando a sociedade 
civil, os parlamentos nacionais e locais e 
outras partes interessadas, a fim de reforçar 
a apropriação do processo e encorajar o 
apoio às estratégias nacionais e regionais;

a) Sem prejuízo do disposto no n.º 4, 
as ações devem basear-se num diálogo
inclusivo entre a União, os Estados-
Membros e os países parceiros 
interessados, incluindo as autoridades 
nacionais e locais, que envolva a sociedade 
civil, incluindo representantes de 
crianças, idosos, pessoas com deficiência, 
pessoas LGBTI e populações indígenas,
parlamentos e comunidades nacionais e 
locais e outras partes interessadas
relevantes, a fim de reforçar a apropriação 
do processo e encorajar o apoio às 
estratégias nacionais e regionais;

Alteração 27
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – título

Texto da Comissão Alteração

Reserva para novos desafios e prioridades Reserva para novos desafios e situações de 
emergência

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Garantir uma resposta adequada da 
União em caso de circunstâncias 
imprevistas;

a) Garantir uma resposta adequada da 
União em caso de desafios emergentes e 
circunstâncias imprevistas;

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Atender a novas necessidades ou 
desafios emergentes, designadamente nas 
fronteiras da União ou dos países 
vizinhos, relacionados com situações de 
crise e pós-crise ou com a pressão 
migratória;

b) Atender a novas necessidades ou 
desafios emergentes ou situações de 
emergência relacionados com situações de 
crise e pós-crise, catástrofes naturais ou 
provocadas pelo Homem, ou abusos em 
grande escala dos direitos humanos e das 
liberdades fundamentais;

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2) O montante a que se refere o 
artigo 6.º, n.º 3, não será utilizado para 
medidas subordinadas à gestão da 
migração;
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Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A abordagem baseada no 
desempenho não se aplica ao apoio à
sociedade civil, aos contactos 
interpessoais, incluindo a cooperação 
entre autoridades locais, ao apoio para 
melhorar o respeito pelos direitos 
humanos, nem a medidas de apoio 
relacionadas com uma situação de crise. 
Em caso de degradação grave ou 
persistente da democracia, dos direitos 
humanos ou do Estado de direito, o apoio 
a estas ações pode ser aumentado.

2. A abordagem baseada no 
desempenho não se aplica ao apoio às 
organizações da sociedade civil, às ONG, 
aos contactos interpessoais, ao apoio para 
melhorar o respeito pelos direitos 
humanos, nem a medidas de apoio 
relacionadas com uma situação de crise. 
Em caso de degradação grave ou 
persistente dos direitos humanos, o apoio a 
estas ações será aumentado.

Alteração 33
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Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A cooperação transfronteiriça, tal 
como definida no artigo 2.º, n.º 3, abrange 
a cooperação nas fronteiras terrestres 
adjacentes, a cooperação transnacional em 
territórios transnacionais mais vastos, a 
cooperação marítima em torno de bacias 
marítimas, bem como a cooperação inter-
regional.

1. No pleno respeito pelos 
instrumentos internacionais de Direito 
Internacional em matéria de direitos 
humanos, incluindo, nomeadamente, o 
Protocolo ao Tratado que institui a 
Comunidade Económica Africana relativo 
à livre circulação de pessoas, ao direito de 
residência e de estabelecimento e a 
Convenção de Genebra de 1951 relativa 
ao estatuto dos refugiados, a cooperação 
transfronteiriça, tal como definida no artigo
2.º, n.º 3, abrange a cooperação nas 
fronteiras terrestres adjacentes, a 
cooperação transnacional em territórios 
transnacionais mais vastos, a cooperação 
marítima em torno de bacias marítimas, 
bem como a cooperação inter-regional. A 
cooperação transfronteiriça não deve ser 
aplicada para apoiar o controlo da 
migração. A Comissão deve prever a 
possibilidade de receber diretamente 
queixas de contrapartes elegíveis. A 
Comissão tem em conta essas informações 
na perspetiva da cooperação futura com 
essas contrapartes.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em caso de violações dos direitos 
humanos ou das liberdades fundamentais, 
é suspenso sem demora qualquer 
programa relacionado com a cooperação 
transfronteiriça no país em causa e 
financiado pela União.
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Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Quando as despesas de apoio não 
estão incluídas nos planos de ação ou 
medidas referidos no artigo 21.º, a 
Comissão adota, se for caso disso, medidas 
de apoio. O financiamento da União ao 
abrigo de medidas de apoio pode abranger:

2. Quando as despesas de apoio não 
estão incluídas nos planos de ação ou 
medidas referidos no artigo 21.º, a 
Comissão adota, se for caso disso, medidas 
de apoio. O financiamento da União ao 
abrigo de medidas de apoio, com exclusão 
de qualquer atividade ou medidas de 
natureza militar, pode abranger:

Alteração 36

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 

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 um 
ambiente de investimento estável, 
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, 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 
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desenvolvidos e aos países pobres 
extremamente endividados.

de conflito, aos países menos 
desenvolvidos e aos países pobres 
extremamente endividados.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Todos os acordos de Garantia para a Ação 
Externa são transmitidos ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, mediante pedido, 
tendo em conta a proteção de informações 
confidenciais e sensíveis do ponto de vista 
comercial.

Todos os acordos de Garantia para a Ação 
Externa são transmitidos ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, tendo em conta a 
proteção de informações confidenciais e 
sensíveis do ponto de vista comercial.

Alteração 38

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

Texto da Comissão Alteração

b) Regras pormenorizadas sobre a 
prestação da Garantia para a Ação Externa, 
incluindo as modalidades de cobertura e a 
cobertura definida para carteiras e projetos 
de tipos específicos de instrumentos, bem 
como uma análise dos riscos dos projetos e 
dos projetos das carteiras, conduzida 
nomeadamente a nível setorial, regional e 
nacional;

b) Regras pormenorizadas sobre a 
prestação da Garantia para a Ação Externa, 
incluindo as modalidades de cobertura e a 
cobertura definida para carteiras e projetos 
de tipos específicos de instrumentos, bem 
como uma análise dos riscos dos projetos e 
dos projetos das carteiras, com especial 
destaque para os riscos relacionados com 
o respeito dos direitos humanos, 
conduzida nomeadamente a nível setorial, 
regional e nacional;

Alteração 39

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

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Na perspetiva de eventuais reclamações 
de terceiros nos países parceiros, 
incluindo as comunidades e indivíduos 
afetados por projetos apoiados pela 
Garantia FEDS+, a Comissão e as 
delegações da União Europeia devem 
publicar nos seus sítios Web referências 
diretas aos mecanismos de apresentação 
de reclamações das contrapartes 
relevantes que tenham concluído acordos 
com a Comissão. A Comissão deve 
também prever a possibilidade de receber 
diretamente queixas de contrapartes 
elegíveis relacionadas com o tratamento 
de reclamações. A Comissão deve ter em 
conta essas informações na perspetiva da 
cooperação futura com essas 
contrapartes.

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

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

8. A Comissão deve apresentar um 
relatório anual ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho sobre as operações de 
financiamento e investimento abrangidas 
pela Garantia FEDS+ e sobre o 
funcionamento do FEDS+, a respetiva 
gestão e o contributo efetivo para os seus 
objetivos. O relatório de avaliação deve 
ser tornado público e acompanhado de 
um parecer do Tribunal de Contas.
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Alteração 42

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 43

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

Texto da Comissão Alteração

No final da execução do regulamento, e o 
mais tardar quatro anos após o termo do 
período especificado no artigo 1.º, a 
Comissão deve efetuar uma avaliação final 
do regulamento. Esta avaliação deve 
incidir sobre a contribuição da União para 
a consecução dos objetivos do presente 
regulamento, com base em indicadores 
para medir os resultados alcançados e 
eventuais constatações e conclusões sobre 
o impacto do presente regulamento.

No final da execução do regulamento, e o 
mais tardar 18 meses após o termo do 
período especificado no artigo 1.º, a 
Comissão deve efetuar uma avaliação final 
do regulamento. Esta avaliação deve 
incidir sobre a contribuição da União para 
a consecução dos objetivos do presente 
regulamento, com base em indicadores 
para medir os resultados alcançados e 
eventuais constatações e conclusões sobre 
o impacto do presente regulamento.

Alteração 44

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

Texto da Comissão Alteração

A avaliação final deve analisar o 
desempenho da UE no que toca aos 
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objetivos fixados no artigo 3.º, n.º 3, 
relativamente ao desenvolvimento 
humano e à inclusão social.

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

A Comissão associa, na medida adequada, 
todas as partes interessadas ao processo 
de avaliação da assistência da União 
prestada ao abrigo do presente regulamento 
e pode, quando pertinente, procurar realizar 
avaliações conjuntas com os Estados-
Membros e os parceiros no domínio do 
desenvolvimento, com a estreita 
participação dos países parceiros.

A Comissão associa todas as partes 
interessadas e beneficiários, incluindo 
organizações da sociedade civil, ao 
processo de avaliação da assistência da 
União prestada ao abrigo do presente 
regulamento; será dada especial atenção 
no sentido de garantir que as pessoas e 
grupos mais marginalizados e vulneráveis 
serão representadas. A Comissão pode, 
quando pertinente, procurar realizar 
avaliações conjuntas com os Estados-
Membros e os parceiros no domínio do 
desenvolvimento, com a estreita 
participação dos países parceiros.

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 37

Texto da Comissão Alteração

Artigo 37.º Suprimido

Derrogação dos requisitos em matéria de 
visibilidade

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

Alteração 47

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

Texto da Comissão Alteração

c) Promoção da luta contra a 
discriminação sob todas as suas formas, do 
princípio da igualdade, designadamente da 
igualdade de género, e dos direitos das 
pessoas pertencentes a minorias;

c) Promoção da luta contra a 
discriminação sob todas as suas formas, do 
princípio da igualdade, designadamente da 
igualdade de género, bem como dos 
direitos das crianças e das pessoas 
pertencentes a minorias, das pessoas 
LGBTI e das populações indígenas;

Alteração 48

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

Texto da Comissão Alteração

m) Promoção de uma educação formal, 
informal e não formal inclusiva, equitativa 
e de qualidade para todos, a todos os 
níveis, incluindo a formação técnica e 
profissional, nomeadamente em situações 
de crise e de emergência e, inclusive, 
através da utilização de tecnologias digitais 
para melhorar o ensino e a aprendizagem;

m) Promoção de uma educação formal, 
informal e não formal inclusiva, equitativa 
e de qualidade para todos, a todos os 
níveis, incluindo o desenvolvimento na 
primeira infância, a formação técnica e 
profissional, nomeadamente em situações 
de crise e de emergência e, inclusive, 
através da utilização de tecnologias digitais 
para melhorar o ensino e a aprendizagem;

Alteração 49

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte A – ponto 3 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) Reforço das parcerias em matéria
de migração e mobilidade, com base 
numa abordagem integrada e equilibrada 
que abranja todos os aspetos da migração, 
incluindo a assistência na execução dos 
acordos e convénios bilaterais ou 
regionais da União, incluindo as 
parcerias para a mobilidade;

a) Elaboração de acordos sobre a 
facilitação da emissão de vistos e sobre a 
reinstalação;

Alteração 50

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte A – ponto 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Combate e atenuação das causas 
profundas da migração irregular e das 
deslocações forçadas;

c) Combate e atenuação das causas 
profundas das deslocações forçadas;

Alteração 51

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte A – ponto 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Combate à migração irregular, ao 
tráfico de seres humanos, à introdução 
clandestina de migrantes, intensificação 
da cooperação em matéria de gestão 
integrada das fronteiras;

Suprimido

Alteração 52

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte A – ponto 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Apoio a políticas de migração 
eficazes e baseadas nos direitos humanos, 

f) Apoio a políticas de migração 
baseadas nos direitos humanos, incluindo 
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incluindo programas de proteção; programas de proteção;

Alteração 53

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte B – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Promoção de uma cooperação 
política reforçada;

a) Promoção de uma cooperação 
política reforçada em matéria de direitos 
humanos;

Alteração 54

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte B – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Reforço da cooperação regional, em 
especial no âmbito da Parceria Oriental, da 
União para o Mediterrâneo, da colaboração 
europeia a nível da Vizinhança Europeia, 
bem como da cooperação transfronteiriça;

d) Reforço da cooperação regional, em 
especial no âmbito da Parceria Oriental, da 
União para o Mediterrâneo, da colaboração 
europeia a nível da Vizinhança Europeia, 
bem como da cooperação transfronteiriça, 
em conformidade com a Convenção 
Europeia para a Proteção dos Direitos do 
Homem e das Liberdades Fundamentais;

Alteração 55

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

Texto da Comissão Alteração

a) Assegurar a continuação da 
liderança da UE na definição da agenda 
mundial relativa à governação da 
migração e das deslocações forçadas em 
todas as suas dimensões;

a) Assegurar a liderança da União na 
definição da agenda mundial relativa às 
deslocações forçadas, em conformidade 
com os Pactos Mundiais das Nações 
Unidas sobre Migrações Seguras, 
Ordenadas e Regulares e sobre 
Refugiados e com o artigo 3.º da 
Convenção Europeia para a Proteção dos 
Direitos do Homem e das Liberdades 
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Fundamentais;

Alteração 56

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 4 – Parte A – subponto 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Orientação e apoio aos diálogos 
sobre as políticas globais e transregionais, 
incluindo o intercâmbio e a cooperação em 
matéria de migração e de deslocações 
forçadas;

b) Orientação e apoio aos diálogos 
sobre as políticas globais e transregionais, 
incluindo a cooperação em matéria de 
deslocações forçadas baseada nos direitos 
humanos;

Alteração 57

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

Texto da Comissão Alteração

c) Apoio à concretização dos 
compromissos internacionais e da UE em 
matéria de migração e de deslocações 
forçadas, incluindo enquanto seguimento 
do Pacto Global sobre a Migração e o 
Pacto Global sobre os Refugiados;

c) Apoio à concretização dos 
compromissos internacionais e da União
em matéria de migração e de deslocações 
forçadas, incluindo o seguimento do Pacto 
Global sobre a Migração e o Pacto Global 
sobre os Refugiados, e em conformidade 
com o artigo 3.º da Convenção Europeia 
para a Proteção dos Direitos do Homem e 
das Liberdades Fundamentais;

Alteração 58

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 4 – Parte A – subponto 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Melhoria da base factual global, 
incluindo sobre a correlação entre 
migração e desenvolvimento, e lançamento 
de ações-piloto destinadas a desenvolver 
abordagens operacionais inovadoras no 
domínio da migração e das deslocações 

d) Melhoria da base factual global, 
incluindo sobre a correlação entre 
migração e desenvolvimento, e lançamento 
de ações-piloto destinadas a desenvolver 
abordagens inovadoras baseadas nos 
direitos humanos no domínio da migração 
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forçadas. e das deslocações forçadas.

Alteração 59

Proposta de regulamento
Anexo IV – Parte 2 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Reabilitação e a reconstrução a 
curto prazo, a fim de permitir que as 
vítimas de catástrofes naturais ou de 
origem humana, de conflitos e de ameaças 
globais possam beneficiar de um mínimo 
de integração socioeconómica e, logo que 
possível, criar condições para a retoma do 
desenvolvimento com base nos objetivos a 
longo prazo fixados pelos países e regiões 
em causa; tal inclui dar resposta às 
necessidades urgentes e imediatas 
decorrentes da deslocação de pessoas 
(refugiados, desalojados e repatriados) em 
consequência de catástrofes naturais ou de 
origem humana; e

c) Reabilitação e a reconstrução a 
curto prazo, a fim de permitir que as 
vítimas de catástrofes naturais ou de 
origem humana, de conflitos e de ameaças 
globais possam beneficiar de um mínimo 
de integração socioeconómica e, logo que 
possível, criar condições para a retoma do 
desenvolvimento com base nos objetivos a 
longo prazo fixados pelos países e regiões 
em causa; tal inclui dar resposta às 
necessidades urgentes e imediatas 
decorrentes da deslocação de pessoas em 
consequência de catástrofes naturais ou de 
origem humana; e

Alteração 60

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

Texto da Comissão Alteração

f) Contributo, através da promoção do 
desenvolvimento sustentável, para a luta 
contra as causas profundas específicas da 
migração irregular, bem como para a 
promoção da resiliência das comunidades 
de acolhimento e de trânsito, e contributo 
para a reinserção sustentável dos migrantes 
que regressam aos seus países de origem, 
tendo em devida conta o reforço do Estado 
de direito, da boa governação e dos direitos 
humanos.

f) Contributo, através da promoção do 
desenvolvimento sustentável, para a luta 
contra as causas profundas específicas das 
deslocações forçadas, bem como para a 
promoção da resiliência das comunidades 
de acolhimento e de trânsito, e contributo 
para a reinserção sustentável dos migrantes 
que regressam aos seus países de origem, 
tendo em devida conta o reforço do Estado 
de direito, da boa governação e dos direitos 
humanos.



AD\1172240PT.docx 33/34 PE625.583v02-00

PT

PROCESSO DA COMISSÃO ENCARREGADA DE EMITIR PARECER

Título Criação do Instrumento de Vizinhança, Desenvolvimento e Cooperação 
Internacional

Referências COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD)

Comissões competentes quanto ao fundo
       Data de comunicação em sessão

AFET
2.7.2018

DEVE
2.7.2018

Parecer emitido por
       Data de comunicação em sessão

LIBE
2.7.2018

Relator(a) de parecer
       Data de designação

Barbara Spinelli
30.8.2018

Artigo 55.º - Processo de comissões 
conjuntas
       Data de comunicação em sessão

       
5.7.2018

Exame em comissão 18.10.2018 10.12.2018

Data de aprovação 10.12.2018

Resultado da votação final +:
–:
0:

22
11
0

Deputados presentes no momento da 
votação final

Martina Anderson, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, 
Cornelia Ernst, Romeo Franz, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, 
Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Juan Fernando 
López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, 
Ivari Padar, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga 
Stevens, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer

Suplentes presentes no momento da 
votação final

Marek Jurek, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

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

Lucy Anderson, Margrete Auken, Anthea McIntyre



PE625.583v02-00 34/34 AD\1172240PT.docx

PT

VOTAÇÃO NOMINAL FINAL NA COMISSÃO COMPETENTE QUANTO À 
MATÉRIA DE FUNDO

22 +

ALDE Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

GUE/NGL Martina Anderson, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

S&D Lucy Anderson, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Dietmar Köster, Juan Fernando 
López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, 
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE Margrete Auken, Romeo Franz, Jean Lambert, Bodil Valero

11 -

ECR Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Anthea McIntyre, Helga Stevens

ENF Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky

PPE Michał Boni, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Axel Voss

0 0

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


	1172240PT.docx

