
AD\1174308PT.docx PE629.571v02-00

PT Unida na diversidade PT

Parlamento Europeu
2014-2019

Comissão do Desenvolvimento Regional

2018/0247(COD)

21.1.2019

PARECER
da Comissão do Desenvolvimento Regional

dirigido à Comissão dos Assuntos Externos

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que 
cria o Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA III)
(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

Relator de parecer: Joachim Zeller



PE629.571v02-00 2/33 AD\1174308PT.docx

PT

PA_Legam



AD\1174308PT.docx 3/33 PE629.571v02-00

PT

ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional 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 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 tem um forte efeito 
transformador, incorporando alterações 
democráticas, políticas, económicas, 
societais e ambientais positivas.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A Comissão Europeia reiterou a 
perspetiva, firme e baseada no mérito, da 
adesão dos países dos Balcãs Ocidentais à 
UE na sua Comunicação intitulada «Uma 
perspetiva de alargamento credível e um 
maior empenhamento da UE nos Balcãs 
Ocidentais»16. Trata-se de uma mensagem 
forte de encorajamento para toda a região 
dos Balcãs Ocidentais e um sinal do 
empenhamento da UE no seu futuro 
europeu.

(6) A Comissão Europeia reiterou a 
perspetiva, firme e baseada em reformas e 
no mérito, da adesão dos países dos Balcãs 
Ocidentais à UE na sua Comunicação 
intitulada «Uma perspetiva de alargamento 
credível e um maior empenhamento da UE 
nos Balcãs Ocidentais»16. Trata-se de uma 
mensagem forte de encorajamento para 
toda a região dos Balcãs Ocidentais e um 
sinal do empenhamento da UE no seu 
futuro europeu.

__________________ __________________
16 COM (2018) 65 final, disponível em 16 COM (2018) 65 final, disponível em 
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https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/communication-credible-
enlargement-perspective-western-
balkans_en.pdf

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/communication-credible-
enlargement-perspective-western-
balkans_en.pdf

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A assistência também deverá ser 
prestada em conformidade com os acordos 
celebrados pela União com os beneficiários 
enumerados no anexo I. Deverá 
concentrar-se, essencialmente, em ajudar 
os beneficiários enumerados no anexo I a 
reforçar as suas instituições democráticas e 
o Estado de direito, a proceder a reformas 
do sistema judiciário e da administração 
pública, a respeitar os direitos 
fundamentais e a promover a igualdade de 
género, a tolerância, a inclusão social e a 
não discriminação. A assistência deve 
igualmente apoiar os princípios e direitos 
fundamentais definidos no Pilar Europeu 
dos Direitos 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. A assistência 
deverá concentrar-se, por um lado, 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 a 
liberdade dos meios de comunicação 
social e os direitos humanos fundamentais, 
em particular os direitos das minorias, o 
respeito e a promoção dos direitos dos 
trabalhadores, e a incrementar a 
igualdade de género, a tolerância, a 
inclusão social e a não discriminação, bem 
como a apoiar os princípios e direitos 
fundamentais definidos no Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais17. Por outro lado, a 
assistência deverá continuar a apoiar os 
esforços de promoção do desenvolvimento 
económico, social e territorial, bem como 
a cooperação regional, macrorregional e 
transfronteiras, adotando gradualmente 
políticas e práticas da UE pertinentes, 
especialmente as inseridas na política de 
coesão que contribuam igualmente para a 
execução de estratégias macrorregionais da 
União. Além disso, o IPA III deverá 
igualmente reforçar a governação 
económica, contribuindo para o 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, nomeadamente através da 
execução de programas plurianuais 
destinados ao desenvolvimento regional, à 
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agricultura e ao desenvolvimento rural, 
bem como às políticas sociais e de 
emprego e ao desenvolvimento da 
economia e sociedade digitais, em 
consonância também com a iniciativa 
emblemática Agenda Digital para os 
Balcãs Ocidentais.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

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

(8) A União deverá prestar apoio à 
transição para a adesão, bem como à 
participação na política de coesão da UE 
a partir da adesão, para bem de todos os 
beneficiários enumerados no anexo I, com 
base na experiência dos seus Estados-
Membros e tendo devidamente em conta 
as respetivas situações específicas. Esta 
cooperação deverá centrar-se, em especial, 
no intercâmbio de experiências e de boas 
práticas adquiridas pelos Estados-
Membros, bem como pelos beneficiários 
enumerados no anexo I, nos processos de 
reforma.

Alteração 5

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 

(10) 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 
pertinentes, reforçando os benefícios da 
migração em termos do desenvolvimento, 
facilitando a migração legal e laboral, 
melhorando os controlos das fronteiras, 
disponibilizando assistência humanitária 
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esforços na luta contra a migração 
irregular, o tráfico de seres humanos e a 
introdução clandestina de migrantes.

e prosseguindo os nossos esforços na luta 
contra a migração irregular, o tráfico de 
seres humanos, a introdução clandestina de 
migrantes e outras formas de 
criminalidade.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

(11) O reforço do Estado de direito, 
incluindo a luta contra a corrupção e a 
criminalidade organizada, e da boa 
governação, incluindo a reforma da 
administração pública e o reforço das 
capacidades administrativas, 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 7

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 

(13) Os beneficiários enumerados no 
anexo I têm que estar mais bem preparados 
para enfrentar os desafios globais, como o 
desenvolvimento sustentável, a proteção 
ambiental, as alterações climáticas e a 
adaptação do modelo de economia 
circular da UE, e para se coadunar com os 
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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.

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 8

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

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

(16) A Comissão e os Estados-Membros 
deverão assegurar a conformidade, a 
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 e dos órgãos de poder local e 
regional, em especial nas regiões que 
fazem fronteira com a UE, bem como de 
meios de comunicação social livres e do 
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beneficiária direta da assistência da União. setor privado, deverá ser reforçado tanto 
nos programas executados através de 
organismos públicos como enquanto 
beneficiária direta da assistência da União.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

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

(19) A transição da gestão direta dos 
fundos de pré-adesão pela Comissão para 
uma gestão indireta pelos beneficiários 
enumerados no anexo I deverá ser 
progressiva e em função das capacidades 
respetivas desses beneficiários. A 
assistência deverá continuar a utilizar as 
estruturas e os instrumentos que tenham 
demonstrado a sua utilidade no processo de 
pré-adesão. Além disso, o IPA III deve 
financiar ações de reforço das 
capacidades, a fim de criar as estruturas 
necessárias a uma gestão partilhada a 
partir da adesão, incluindo através da 
execução de programas-piloto 
operacionais através dessas estruturas, 
com vista ao desenvolvimento económico 
e social segundo as práticas pertinentes 
da UE. A União deve facilitar o 
intercâmbio de experiências e de boas 
práticas entre os beneficiários, bem como 
entre os beneficiários e um ou mais 
Estados-Membros.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A União deverá procurar utilizar os 
recursos disponíveis com toda a eficácia, 

(20) A União deverá procurar utilizar os 
recursos disponíveis com eficácia, por 
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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.

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 e as 
estratégias macrorregionais da UE.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A fim de maximizar o impacto das 
intervenções combinadas com vista a 
alcançar um objetivo comum, o presente 
regulamento deverá poder contribuir para 
as ações ao abrigo de outros programas 
que, desde que as contribuições não 
cubram os mesmos custos.

(21) A fim de maximizar o impacto das 
intervenções combinadas com vista a 
alcançar um objetivo comum, o presente 
regulamento deverá poder contribuir para 
as ações ao abrigo de outros programas da 
UE que, desde que as contribuições não 
cubram os mesmos custos.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Os tipos de financiamento e as 
modalidades de execução previstos no 
presente Regulamento devem ser 
escolhidos em função da sua capacidade 
para atingir os objetivos específicos das 
ações e da sua capacidade para produzir 
resultados, tendo em conta, nomeadamente, 
os custos dos controlos, a carga 
administrativa e o risco previsível de 
incumprimento. Neste contexto, convém 
ponderar a utilização de montantes fixos, 
taxas fixas e custos unitários, assim como 
de financiamento não ligado aos custos, tal 
como referido no artigo 125.º, n.º 1, do 

(24) Os tipos de financiamento e as 
modalidades de execução previstos no 
presente Regulamento devem ser 
escolhidos em função da sua capacidade 
para atingir os objetivos específicos das 
ações e da sua capacidade para produzir 
resultados eficazes, tendo em conta, 
nomeadamente, os custos dos controlos, a 
carga administrativa e o risco previsível de 
incumprimento. Neste contexto, convém 
ponderar a utilização de montantes fixos, 
taxas fixas e custos unitários, assim como 
de financiamento não ligado aos custos, tal 
como referido no artigo 125.º, n.º 1, do 
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Regulamento Financeiro. Regulamento Financeiro.

Alteração 13

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 
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.

(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, as 
catástrofes naturais, 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 
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 14

Proposta de regulamento
Considerando 29-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(29-A) Os programas de cooperação 
transfronteiriça são os mais visíveis do 
Instrumento de Assistência de Pré-
Adesão, sendo igualmente os mais 
conhecidos dos cidadãos. Por 
conseguinte, estes programas podem 
melhorar significativamente a visibilidade 
dos projetos financiados pela UE nos 
Estados candidatos.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 31-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(31-A) Atendendo ao maior risco de 
corrupção nos grandes projetos, convém, 
no que respeita aos projetos que recebam 
apoio, que haja uma combinação 
equilibrada de projetos de diversas 
dimensões, com ênfase nos pequenos 
projetos (em especial os que aplicam o 
comprovado método LEADER), os quais 
devem ter prioridade por muitos outros 
motivos (tal como a contribuição dos 
mesmos para a visibilidade).

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 33-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(33-A) Os Estados-Membros, bem como 
os beneficiários e as partes interessadas 
que constam do anexo I, devem promover 
ações de sensibilização sobre os 
resultados concretos do financiamento da 
UE e informar o público em geral em 
conformidade. As medidas de 
comunicação e de visibilidade são 
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essenciais para tornar a ação da União 
visível no terreno, devendo basear-se 
numa informação verdadeira, exata e 
atualizada. Para que estes requisitos 
sejam respeitados, as autoridades 
competentes e a Comissão devem poder 
aplicar medidas corretivas em caso de 
incumprimento.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 18

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, o respeito pelos direitos 
humanos, os direitos fundamentais e o 
direito internacional, a sociedade civil, a 
liberdade e a independência dos meios de 
comunicação social e a segurança, bem 
como melhorar a gestão da migração, 
nomeadamente a gestão das fronteiras;
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Alteração 19

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 eficácia e a 
transparência da administração pública e 
as capacidades administrativas, e apoiar 
as reformas estruturais e a boa governação 
a todos os níveis, desde o nível nacional 
aos níveis regional e local;

Alteração 20

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 21

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

Texto da Comissão Alteração

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

(d) Reforçar o desenvolvimento 
económico e social e a coesão com base 
nas políticas e práticas pertinentes da 
União Europeia, apoiando os preparativos 
dos beneficiários para a participação na 
política de coesão da UE a partir da 
adesão, nomeadamente através de 
programas operacionais plurianuais que 
visem o aumento da conectividade e do 
desenvolvimento regional, da agricultura e 
do desenvolvimento rural, bem como de 
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políticas sociais e de emprego, reforçar a 
proteção do ambiente, aumentar a 
resiliência às alterações climáticas, acelerar 
a transição para uma economia de baixo 
teor de carbono e desenvolver a economia 
e a sociedade digitais, e criar condições 
para o desenvolvimento do 
empreendedorismo.

Alteração 22

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, 
inter-regional e transfronteiriça.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em conformidade com o artigo 20.º 
do [Regulamento IVDCI], o montante a 
que se refere o n.º 1 pode ser utilizado para 
efeitos de assistência técnica e 
administrativa para a execução do 
programa, como, por exemplo, atividades 
de preparação, monitorização, controlo, 
auditoria e avaliação, incluindo sistemas de 
tecnologias da informação e todas as 
atividades relacionadas com a preparação 
do programa sucessor para efeitos de 
assistência de pré-adesão.

2. Em conformidade com o artigo 20.º 
do [Regulamento IVDCI], o montante a 
que se refere o n.º 1 pode ser utilizado para 
efeitos de assistência técnica e 
administrativa para a execução do 
programa, como, por exemplo, atividades 
de preparação, monitorização, controlo, 
auditoria e avaliação, incluindo sistemas de 
tecnologias da informação e todas as 
atividades relacionadas com a preparação 
do programa sucessor para efeitos de 
assistência de pré-adesão. Além disso, deve 
ser afetado um montante equivalente a 
4 % do orçamento total das ações em 
execução ao abrigo do IPA III para o 
mesmo tipo de atividades por iniciativa 
das autoridades do IPA III nacionais, 
com o objetivo de cobrir as necessidades 
relacionadas com a programação e a 
execução do programa, e de assegurar 
capacidades administrativas e recursos 
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humanos.

Justificação

As estruturas institucionais responsáveis pelo IPA têm sofrido uma constante falta de 
recursos no que toca ao desenvolvimento de capacidades em matéria de recursos humanos, 
bem como de organizações e políticas. Os orçamentos nacionais carecem de fundos, as 
reformas da administração pública têm uma evolução lenta e as medidas visadas em matéria 
de assistência técnica incluídas nos programas do IPA não resolveram o problema até à 
data. Por conseguinte, à semelhança da assistência técnica prestada no âmbito da política de 
coesão, as autoridades do IPA devem beneficiar de uma afetação automática, que será 
destinada à gestão e ao reforço das capacidades, permitindo uma abordagem estratégica à 
tarefa.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4

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 Coesão, 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 e do Fundo Europeu Agrícola 
de Desenvolvimento Rural32, a nível 
nacional, bem como num contexto 
transfronteiras, transnacional, inter-
regional ou macrorregional.

__________________ __________________
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 

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 
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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.

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.

Justificação

A alteração clarifica que as intervenções no âmbito da política de coesão não devem ser 
possíveis apenas num contexto transfronteiras, mas também nacional, como parte da 
preparação de cada beneficiário para a política de coesão da UE, e com o objetivo de 
aplicar as práticas europeias pertinentes ao desenvolvimento socioeconómico.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O [FEDER]33 contribui para 
programas ou medidas estabelecidos no 
âmbito da cooperação transfronteiriça entre 
os beneficiários enumerados no anexo I e 
os Estados-Membros. Esses programas e 
medidas são adotados pela Comissão em 
conformidade com o artigo 16.º. O 
montante da contribuição da cooperação 
transfronteiriça ao abrigo do IPA é 
determinado nos termos do artigo 10.º, n.º 
3, do [Regulamento CTE]. Os programas 
cooperação transfronteiriça ao abrigo do 
IPA são geridos em conformidade com o 
[Regulamento CTE].

5. O [FEDER]33 contribui para 
programas ou medidas estabelecidos no 
âmbito da cooperação transfronteiriça entre 
os beneficiários enumerados no anexo I e 
os Estados-Membros. Esses programas e 
medidas são adotados pela Comissão em 
conformidade com o artigo 16.º. O 
montante da contribuição da cooperação 
transfronteiriça ao abrigo do IPA é 
determinado nos termos do artigo 10.º, n.º 
3, do [Regulamento CTE]. Os programas 
cooperação transfronteiriça ao abrigo do 
IPA são geridos em conformidade com o 
[Regulamento CTE]. Os beneficiários 
elencados no anexo I do presente 
regulamento e os seus órgãos de poder 
local e regional são convidados a 
participar nas formas de cooperação no 
âmbito do Regulamento AECT.

__________________ __________________

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

Regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo ao Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional e ao Fundo de 
Coesão.

Alteração 26

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 
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.

2. Os programas e as ações realizados 
no âmbito do presente regulamento devem 
integrar as alterações climáticas, a proteção 
do ambiente, a igualdade de género, a 
diversidade cultural e linguística, 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 27

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão, em cooperação com 
os Estados-Membros, adota as medidas 
necessárias para vincular os órgãos de 
poder local e regional na identificação e 
seleção dos objetivos específicos do 
presente regulamento.

Alteração 28

Proposta de regulamento
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Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O quadro de programação do IPA deve ter 
devidamente em conta as estratégias 
nacionais e as políticas setoriais 
pertinentes.

O quadro de programação do IPA deve ter 
devidamente em conta as estratégias 
macrorregionais da UE, nacionais e 
locais, e as políticas setoriais pertinentes.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A assistência no âmbito do IPA III 
é executada em regime de gestão direta ou 
de gestão indireta, em conformidade com o 
Regulamento Financeiro, através de planos 
de ação anuais ou plurianuais e de medidas 
previstas no título II, capítulo III, do 
[Regulamento IVDCI]. O título II, 
capítulo III, do [Regulamento IVDCI] é 
aplicável ao presente regulamento, com 
exceção do artigo 24.º, n.º 1, [pessoas e 
entidades elegíveis].

1. A assistência no âmbito do IPA III 
é executada em regime de gestão direta ou 
de gestão indireta, em conformidade com o 
Regulamento Financeiro, através de planos 
de ação anuais ou plurianuais e de medidas 
previstas no título II, capítulo III, do 
[Regulamento IVDCI]. O título II, 
capítulo III, do [Regulamento IVDCI] é 
aplicável ao presente regulamento, com 
exceção do artigo 24.º, n.º 1, [pessoas e 
entidades elegíveis]. Nos casos em que 
seja prestado apoio por via de auxílios 
orçamentais, nos termos do artigo 23.º, 
n.º 1, alínea c) do [Regulamento IVDCI], 
através de contratos de desempenho de 
reformas setoriais, os fundos do IPA III 
disponibilizados devem ser utilizados 
exclusivamente no âmbito do setor 
envolvido.

Justificação

O apoio concedido através de apoio orçamental setorial não deve ser desviado para outros 
domínios de intervenção, mesmo que os objetivos de reforma acordados sejam alcançados 
com um investimento mais reduzido. Em vez disso, todos os fundos do IPA III 
disponibilizados através deste método de financiamento devem servir os objetivos de reforma 
do domínio de intervenção inicialmente visado.
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Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Ao abrigo do presente regulamento, 
os planos de ação podem ser adotados por 
um período máximo de sete anos.

2. Ao abrigo do presente regulamento, 
os planos de ação podem ser adotados por 
um período máximo de sete anos. Isto 
inclui a possibilidade de desenvolver 
programas-piloto operacionais 
plurianuais para o desenvolvimento 
económico e social, segundo as práticas 
da UE no que respeita à política de 
coesão.

Justificação

A opção de executar «programas operacionais» segundo as práticas da UE no que respeita à 
política de coesão foi disponibilizada aos beneficiários do IPA na fase final do IPA I (por 
volta de 2012). Ao abrigo do IPA II, a opção existiu em princípio, mas raramente foi 
utilizada. Seria vantajoso, tanto da perspetiva da eficácia do investimento no 
desenvolvimento socioeconómico, como da perspetiva da preparação para a política de 
coesão, manter essa opção viável e torná-la explícita ao nível do Regulamento IPA III.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um montante máximo 
correspondente a 3 % do enquadramento 
financeiro é afetado, a título indicativo, a 
programas de cooperação transfronteiriça 
entre os beneficiários enumerados no 
anexo I e os Estados-Membros, em função 
das suas necessidades e prioridades.

1. Um montante máximo 
correspondente a 5 % do enquadramento 
financeiro é afetado, a título indicativo, a 
programas de cooperação transfronteiriça 
entre os beneficiários enumerados no 
anexo I e os Estados-Membros, em função 
das suas necessidades e prioridades. Isto 
implica o apoio ao desenvolvimento de 
capacidades a nível local e regional.

Alteração 32

Proposta de regulamento
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Artigo 10 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Nos casos em que o beneficiário 
tenha transposto integralmente a 
legislação pertinente da UE e tenha 
demonstrado a existência de capacidades 
administrativas para aplicar essa 
legislação, a Comissão Europeia pode 
decidir permitir a utilização de regras 
nacionais para a seleção de pedidos de 
financiamento e a adjudicação de 
contratos ao abrigo do IPA III, sujeitos a 
controlos ex post, e a possibilidade de 
retirar essa permissão em caso de 
irregularidades sistémicas.

Justificação

A necessidade de utilizar o Guia Prático dos procedimentos contratuais no âmbito das ações 
externas da UE para a concessão de subvenções e a adjudicação de concursos ao abrigo do 
IPA torna a execução consideravelmente mais complexa e dispendiosa. Este facto é 
especialmente evidente no que toca às ações de desenvolvimento socioeconómico (por 
exemplo, regimes de subvenções, instrumentos financeiros, etc.). No geral, o Guia Prático 
tem uma pertinência limitada para a preparação dos beneficiários no sentido de executarem 
a política de coesão a partir da adesão. Por conseguinte, deve ser possível aplicar as regras 
nacionais harmonizadas, em vez do Guia Prático, nos casos em que o beneficiário tenha 
aplicado com êxito a legislação pertinente da UE.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Capítulo 6 – título

Texto da Comissão Alteração

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E 
VISIBILIDADE

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 12 – título
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Texto da Comissão Alteração

Acompanhamento, auditoria e avaliação e 
de proteção dos interesses financeiros da 
União

Acompanhamento, auditoria e avaliação, 
visibilidade e proteção dos interesses 
financeiros da União

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Além disso, em cada país 
beneficiário, a Comissão e as autoridades 
nacionais devem criar conjuntamente um 
comité de acompanhamento do IPA III 
baseado na parceria e com uma 
representação equilibrada das autoridades 
nacionais pertinentes, dos parceiros 
sociais, do meio académico e dos 
representantes das organizações da 
sociedade civil. O comité de 
acompanhamento reúne-se, pelo menos, 
uma vez por ano e discute:
(a) As prioridades propostas pelo IPA 
III no país beneficiário, no contexto do 
processo de programação;
(b) O processo de execução, quaisquer 
questões que afetem o desempenho do 
IPA III e as medidas de resposta 
adotadas;
(c) A contribuição do IPA III para o 
processo da adesão à UE e as respetivas 
reformas socioeconómicas;
(d) Os relatórios de acompanhamento 
e as avaliações relativamente às ações e 
programas do IPA III;
(e) As ações de comunicação e 
visibilidade;
(f) O progresso alcançado na 
preparação para a aplicação a política de 
coesão da UE a partir da adesão.
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Justificação

O capítulo do Regulamento IVDCI referido não contém disposições específicas relativamente 
ao quadro institucional de acompanhamento. A fim de dar continuidade, mas também de 
desenvolver as práticas existentes no âmbito do IPA, esse quadro institucional deve ser 
concebido em torno de um comité de acompanhamento baseado nas práticas da política de 
coesão, com particular destaque para a parceria com as partes interessadas nacionais 
pertinentes, incluindo a sociedade civil.

Alteração 36

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

Texto da Comissão Alteração

5-A. Cada Estado-Membro e 
beneficiário elencado no anexo I deve 
assegurar que será conferida visibilidade 
ao apoio proveniente deste instrumento, 
em particular no caso de projetos de 
importância estratégica.

Alteração 37

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

Texto da Comissão Alteração

5-B. Nas atividades de visibilidade e de 
comunicação, os Estados-Membros, as 
autoridades e os beneficiários elencados 
no anexo I devem utilizar o emblema da 
União Europeia.

Alteração 38

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

Texto da Comissão Alteração

5-C. Cada beneficiário elencado no 
anexo I deve designar um coordenador de 
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comunicação para as ações de visibilidade 
e de comunicação relacionadas com o 
apoio decorrente do presente 
regulamento. O coordenador de 
comunicação, em cooperação com a 
Comissão, deve coordenar as medidas de 
comunicação e de visibilidade e 
concretizar as medidas de visibilidade a 
adotar.

Alteração 39

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

Texto da Comissão Alteração

5-D. A Comissão deve gerir uma rede 
que inclua os coordenadores de 
comunicação e os representantes da 
Comissão, com vista ao intercâmbio de 
informações sobre as ações de visibilidade 
e de comunicação.

Alteração 40

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

Texto da Comissão Alteração

5-E. Se o beneficiário não cumprir as 
obrigações que lhe incumbem nos termos 
dos n.ºs 5-A, 5-B e 5-C, pode ser 
cancelado até 5 % do apoio dos Fundos 
para a operação em causa.

Alteração 41

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 

(a) Estabelecer e promover, desde uma 
fase inicial, o bom funcionamento das 
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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.

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, conter 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 nacionais, étnicas, linguísticas e 
outras — incluindo os ciganos —, a 
diversidade cultural e linguística, a 
liberdade dos meios de comunicação e a 
proteção de dados.

Alteração 42

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; 

(b) Reformar as administrações 
públicas a todos os níveis, 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 
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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.

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. reforçar a descentralização.

Alteração 43

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 44

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, 
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 

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

contactos interpessoais, a reconciliação e 
as relações de boa vizinhança, 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; contribuir 
para a defesa e a ciberdefesa dos 
beneficiários enumerados no anexo I; 
reforçar as capacidades de comunicação 
estratégica, a fim de promover a deteção 
sistemática de casos de desinformação.

Alteração 45

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

Texto da Comissão Alteração

(e) Reforçar as capacidades das 
organizações da sociedade civil e das 
organizações de parceiros sociais, 
incluindo as associações profissionais, 
existentes nos beneficiários enumerados no 
anexo I, e incentivar a criação de redes a 
todos os níveis entre organizações baseadas 
na União e as organizações dos 
beneficiários enumerados no anexo I, 
permitindo-lhes participar num diálogo 
eficaz com intervenientes públicos e 
privados.

(e) Reforçar as capacidades das 
organizações da sociedade civil, dos meios 
de comunicação social independentes e 
das organizações de parceiros sociais, 
incluindo as associações profissionais, 
existentes nos beneficiários enumerados no 
anexo I, e incentivar a criação de redes a 
todos os níveis entre organizações baseadas 
na União e as organizações dos 
beneficiários enumerados no anexo I, 
permitindo-lhes participar num diálogo 
eficaz com intervenientes públicos e 
privados.

Alteração 46

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

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Promover a administração local e 
regional (governação) e ajudar os órgãos 
de poder local e regional para efeitos de 
planeamento e administração.
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Alteração 47

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 
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.

(g) Melhorar o acesso à educação, à 
formação e à aprendizagem ao longo da 
vida a todos os níveis, bem como a sua 
qualidade, e oferecer apoio aos setores 
digital, 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.

Alteração 48

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 

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

elevados de desemprego e de inatividade, 
apoiando a integração sustentável no 
mercado de trabalho dos jovens (sobretudo 
dos jovens que não trabalham, não estudam 
e não seguem uma formação), das 
mulheres, dos desempregados de longa 
duração e de todos os grupos sub-
representados. Devem ser tomadas medidas 
destinadas a estimular a criação de 
emprego de qualidade e a apoiar a 
aplicação efetiva das regras e normas 
laborais em todo o território. Outras áreas-
chave de intervenção devem ser o apoio à 
promoção do empreendedorismo e do 
emprego por conta própria, 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 49

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 

(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, 
nacionalidade, língua, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual; 



AD\1174308PT.docx 29/33 PE629.571v02-00

PT

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.

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.

Alteração 50

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

Texto da Comissão Alteração

(j) Promover transportes inteligentes, 
sustentáveis, inclusivos e seguros e 
eliminar os estrangulamentos nas 
principais infraestruturas de rede, 
investindo em projetos de elevado valor 
acrescentado da UE. Deverá ser 
estabelecida uma ordem de prioridades 
para os investimentos, de acordo com a sua 
relevância para as ligações da RTE-T com 
a UE, o seu contributo para a mobilidade 
sustentável, a redução das emissões, o 
impacto ambiental, a mobilidade segura, 
em sinergia com as reformas promovidas 
pelo Tratado que institui uma Comunidade 
dos Transportes.

(j) Promover transportes inteligentes, 
sustentáveis, inclusivos e seguros e 
eliminar os estrangulamentos nas 
principais infraestruturas de rede, 
investindo em projetos de elevado valor 
acrescentado da UE. Deverá ser 
estabelecida uma ordem de prioridades 
para os investimentos, de acordo com a sua 
relevância para as ligações da RTE-T com 
a UE, as ligações transfronteiriças, o seu 
contributo para a mobilidade sustentável, a 
redução das emissões, o impacto 
ambiental, a mobilidade segura, em 
sinergia com as reformas promovidas pelo 
Tratado que institui uma Comunidade dos 
Transportes.

Alteração 51

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 52

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

Texto da Comissão Alteração

(m) Contribuir para a segurança do 
abastecimento e para a segurança dos 
alimentos, bem como para a manutenção 
de sistemas agrícolas diversificados e 
viáveis em comunidades e zonas rurais 
ativas.

(m) Contribuir para a segurança do 
abastecimento e para a segurança dos 
alimentos e de água, bem como para a 
manutenção de sistemas agrícolas 
diversificados e viáveis em comunidades e 
zonas rurais ativas.

Alteração 53

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

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; promoção da 
diversidade linguística e cultural; 
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;

Alteração 54

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

(e) Incentivar o turismo e valorizar o 
património cultural e natural;

(e) Incentivar o turismo, o desporto e 
valorizar o património cultural e natural;
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