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Alteração 10
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O presente regulamento institui um 
Instrumento de Parceria para a cooperação 
com os países terceiros a fim de fazer 
progredir e promover os interesses da UE e 
os interesses mútuos. O Instrumento de 
Parceria apoia medidas que respondam de 
forma eficaz e flexível aos objetivos 
decorrentes das relações bilaterais, 
regionais ou multilaterais da União com 
países terceiros, bem como aos desafios de 
caráter global.

(1) O presente regulamento institui um 
Instrumento de Parceria para a cooperação 
com os países terceiros a fim de fazer 
progredir e promover os interesses da UE e 
os interesses mútuos, com base no respeito 
por todos os direitos humanos. O 
Instrumento de Parceria apoia medidas que 
respondam de forma eficaz e flexível aos 
objetivos decorrentes das relações 
bilaterais, regionais ou multilaterais da 
União com países terceiros, bem como aos 
desafios de caráter global.

Or. en

Alteração 11
Eleni Theocharus

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O presente regulamento institui um 
Instrumento de Parceria para a cooperação 
com os países terceiros a fim de fazer 
progredir e promover os interesses da UE e 
os interesses mútuos. O Instrumento de 
Parceria apoia medidas que respondam de 
forma eficaz e flexível aos objetivos 
decorrentes das relações bilaterais, 
regionais ou multilaterais da União com 
países terceiros, bem como aos desafios de 
caráter global.

(1) O presente regulamento institui um 
Instrumento de Parceria para a cooperação 
com os países terceiros a fim de fazer 
progredir e promover os interesses da UE e 
os interesses mútuos. O Instrumento de 
Parceria apoia medidas que respondam de 
forma eficaz e flexível aos objetivos 
decorrentes das relações bilaterais, 
regionais ou multilaterais da União com 
países terceiros e que tratem, com base no 
respeito mútuo, dos desafios de caráter 
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global.

Or. en

Alteração 12
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Realizar a dimensão internacional da 
Estratégia «Europa 2020», apoiando as 
estratégias de parceria para a cooperação 
bilateral, regional e inter-regional da UE, 
através da promoção de diálogos 
estratégicos e do desenvolvimento de 
abordagens e respostas coletivas a desafios 
de caráter global como a segurança 
energética, as alterações climáticas e o 
ambiente. A consecução deste objetivo será 
avaliada com base na aceitação das 
políticas e objetivos da Estratégia 
«Europa 2020» por parte dos principais 
países parceiros;

(a) Realizar a dimensão internacional da 
Estratégia «Europa 2020», apoiando as 
estratégias de parceria para a cooperação 
bilateral, regional e inter-regional da UE, 
através da promoção de diálogos 
estratégicos e do desenvolvimento de 
princípios de boa governação e respostas 
coletivas a desafios de caráter global como
a promoção da coesão social, a redução da 
pobreza, a segurança energética, as 
alterações climáticas e o ambiente. A 
consecução deste objetivo será avaliada 
com base na aceitação das políticas e 
objetivos da Estratégia «Europa 2020» por 
parte dos principais países parceiros;

Or. fr

Alteração 13
Eleni Theocharus

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Realizar a dimensão internacional da 
Estratégia «Europa 2020», apoiando as 
estratégias de parceria para a cooperação 
bilateral, regional e inter-regional da UE, 
através da promoção de diálogos 
estratégicos e do desenvolvimento de 

(a) Realizar a dimensão internacional da 
Estratégia «Europa 2020», apoiando as 
estratégias de parceria para a cooperação 
bilateral, regional e inter-regional da UE, 
através da promoção de diálogos 
estratégicos e do desenvolvimento de 
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abordagens e respostas coletivas a desafios 
de caráter global como a segurança 
energética, as alterações climáticas e o 
ambiente. A consecução deste objetivo será 
avaliada com base na aceitação das 
políticas e objetivos da Estratégia 
«Europa 2020» por parte dos principais 
países parceiros;

abordagens e respostas coletivas a desafios 
de caráter global como a segurança 
energética, as alterações climáticas, a 
criação de emprego e o ambiente. A 
consecução deste objetivo será avaliada 
com base na aceitação das políticas e 
objetivos da Estratégia «Europa 2020» por 
parte dos principais países parceiros;

Or. en

Alteração 14
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Realizar a dimensão internacional da 
Estratégia «Europa 2020», apoiando as 
estratégias de parceria para a cooperação 
bilateral, regional e inter-regional da UE, 
através da promoção de diálogos 
estratégicos e do desenvolvimento de 
abordagens e respostas coletivas a desafios 
de caráter global como a segurança 
energética, as alterações climáticas e o 
ambiente. A consecução deste objetivo 
será avaliada com base na aceitação das 
políticas e objetivos da Estratégia 
«Europa 2020» por parte dos principais 
países parceiros;

(a) Realizar a dimensão internacional da 
Estratégia «Europa 2020», apoiando as 
estratégias de parceria para a cooperação 
bilateral, regional e inter-regional da UE, 
através da promoção de diálogos 
estratégicos e do desenvolvimento de 
abordagens e respostas coletivas a desafios 
de caráter global como a energia 
sustentável, as alterações climáticas e o 
ambiente;

Or. en

Alteração 15
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
em nome do Grupo Verts/ALE

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

(b) Melhorar o acesso aos mercados e 
desenvolver as oportunidades de 
comércio, de investimento e de negócio 
das empresas europeias por meio de 
parcerias económicas e da cooperação 
empresarial e em matéria regulamentar. 
A consecução deste objetivo será avaliada
com base na quota-parte da UE no 
comércio externo dos principais países 
parceiros e nos fluxos comerciais e de 
investimentos para os países parceiros 
especificamente visados por ações, 
programas e medidas ao abrigo do presente 
regulamento;

(b) Promover o comércio e o investimento 
leal e equitativo, com base numa 
abordagem assente nos direitos e que 
tenha em conta a Convenção 
Internacional sobre os Direitos 
Económicos, Sociais e Culturais, assim 
como os tratados internacionais relativos 
ao ambiente. A consecução deste objetivo 
será avaliada por referência à 
anteriormente referida política assente 
nos direitos para a implementação das
ações, programas e medidas ao abrigo do 
presente regulamento;

Or. en

Alteração 16
Eleni Theocharus

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Melhorar o acesso aos mercados e 
desenvolver as oportunidades de comércio, 
de investimento e de negócio das empresas 
europeias por meio de parcerias 
económicas e da cooperação empresarial e 
em matéria regulamentar. A consecução 
deste objetivo será avaliada com base na 
quota-parte da UE no comércio externo dos 
principais países parceiros e nos fluxos 
comerciais e de investimentos para os 
países parceiros especificamente visados 
por ações, programas e medidas ao abrigo 
do presente regulamento;

(b) Melhorar o acesso aos mercados e 
desenvolver as oportunidades de comércio, 
de investimento e de negócio das empresas 
europeias por meio de parcerias 
económicas e da cooperação empresarial e 
em matéria regulamentar, a fim de criar 
terreno fértil para o reforço da 
competitividade e do desenvolvimento. A 
consecução deste objetivo será avaliada 
com base na quota-parte da UE no 
comércio externo dos principais países 
parceiros e nos fluxos comerciais e de 
investimentos para os países parceiros 
especificamente visados por ações, 
programas e medidas ao abrigo do presente 
regulamento;

Or. en
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Alteração 17
Nirj Deva

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Melhorar o acesso aos mercados e 
desenvolver as oportunidades de comércio, 
de investimento e de negócio das empresas 
europeias por meio de parcerias 
económicas e da cooperação empresarial e 
em matéria regulamentar. A consecução 
deste objetivo será avaliada com base na 
quota-parte da UE no comércio externo dos 
principais países parceiros e nos fluxos 
comerciais e de investimentos para os 
países parceiros especificamente visados 
por ações, programas e medidas ao abrigo 
do presente regulamento;

(b) Melhorar o acesso aos mercados e 
desenvolver e liberalizar mais as 
oportunidades de comércio, de 
investimento e de negócio das empresas 
europeias por meio de parcerias 
económicas e da cooperação empresarial e 
em matéria regulamentar. A consecução 
deste objetivo será avaliada com base na 
quota-parte da UE no comércio externo dos 
principais países parceiros e nos fluxos 
comerciais e de investimentos para os 
países parceiros especificamente visados 
por ações, programas e medidas ao abrigo 
do presente regulamento;

Or. en

Alteração 18
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Melhorar o acesso aos mercados e 
desenvolver as oportunidades de comércio, 
de investimento e de negócio para as 
empresas europeias, através de parcerias 
económicas e de cooperação empresarial e 
em matéria regulamentar. A consecução 
deste objetivo será avaliada com base na 
quota-parte da UE no comércio externo dos 
principais países parceiros e nos fluxos 
comerciais e de investimentos para os 
países parceiros especificamente visados 

(b) Melhorar o acesso aos mercados e 
desenvolver as oportunidades de comércio, 
de investimento e de negócio das empresas 
europeias por meio de parcerias 
económicas e da cooperação nos domínios 
da regulamentação jurídica, fiscal e 
comercial. A consecução deste objetivo 
será avaliada com base na quota-parte da 
UE no comércio externo dos principais 
países parceiros e nos fluxos comerciais e 
de investimentos para os países parceiros 
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por ações, programas e medidas ao abrigo 
do presente regulamento;

especificamente visados por ações, 
programas e medidas ao abrigo do presente 
regulamento;

Or. fr

Alteração 19
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Reforçar a perceção geral e a 
visibilidade da UE e do seu papel na cena 
mundial, por intermédio da diplomacia 
pública, da cooperação académica e no 
domínio da educação e de atividades de 
sensibilização para promoção dos valores e 
interesses da União Europeia. A 
consecução deste objetivo poderá ser 
avaliada, inter alia, com base em inquéritos 
de opinião ou avaliações.

(c) Reforçar a perceção geral e a 
visibilidade da UE e do seu papel na cena 
mundial, por intermédio da diplomacia 
pública, da cooperação académica e no 
domínio da educação e de atividades de
formação sobre os princípios da boa 
governação administrativa e fiscal, 
destinadas aos atores locais, assim como 
de ações de sensibilização para promoção 
dos valores e interesses da União Europeia. 
A consecução deste objetivo poderá ser 
avaliada, inter alia, com base em inquéritos 
de opinião ou avaliações.

Or. fr

Alteração 20
Nirj Deva

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Reforçar a perceção geral e a 
visibilidade da UE e do seu papel na cena 
mundial, por intermédio da diplomacia 
pública, da cooperação académica e no 
domínio da educação e de atividades de 
sensibilização para promoção dos valores e 

(c) Reforçar a perceção geral e a 
visibilidade da UE e do seu papel na cena 
mundial, por intermédio da diplomacia 
pública, da cooperação académica e no 
domínio da educação e de atividades de 
sensibilização para promoção dos valores e 
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interesses da União Europeia. A
consecução deste objetivo poderá ser 
avaliada, inter alia, com base em 
inquéritos de opinião ou avaliações.

interesses da União Europeia. Os projetos 
realizados neste domínio devem, porém, 
satisfazer critérios de resultados e
proporcionar uma relação de 
custo/benefício demonstrável.

Or. en

Alteração 21
Eleni Theocharus

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Todos os países terceiros, regiões e 
territórios podem ser elegíveis para a 
cooperação no âmbito do presente 
regulamento.

(1) Todos os países terceiros, regiões e 
territórios podem ser elegíveis para a 
cooperação no âmbito do presente 
regulamento. As melhores práticas e lições 
extraídas da utilização de instrumentos 
anteriores devem ser tidas conta ao 
decidir sobre a elegibilidade de países e 
setores.

Or. en

Alteração 22
Maurice Ponga, Jean Roatta, Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Todos os países terceiros, regiões e 
territórios podem ser elegíveis para a 
cooperação no âmbito do presente 
regulamento.

(1) Todos os países, regiões e territórios
terceiros associados à União podem ser 
elegíveis para a cooperação no âmbito do 
presente regulamento.

Or. fr
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Alteração 23
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A fim de reforçar o impacto da ajuda da 
UE, será adotada, se for caso disso, uma 
abordagem diferenciada e flexível na 
conceção da cooperação com os países 
parceiros, a fim de ter em conta os 
respetivos contextos económicos, sociais e 
políticos, bem como os interesses 
específicos, as prioridades e as estratégias 
da União.

(2) A fim de reforçar o impacto da ajuda da 
UE, será adotada, se for caso disso, uma 
abordagem diferenciada e flexível na 
conceção da cooperação com os países 
parceiros, a fim de ter em conta os 
respetivos contextos económicos, sociais e 
políticos, bem como a exigência de boa 
governação administrativa e fiscal e os 
interesses específicos, as prioridades e as 
estratégias da União.

Or. fr

Alteração 24
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Na aplicação do presente regulamento, 
a União deve esforçar-se por garantir a 
coerência com outros domínios da sua ação 
externa, nomeadamente o Instrumento de 
Cooperação para o Desenvolvimento, para 
os países em desenvolvimento, bem como 
com outras políticas pertinentes da União, 
aquando da formulação de políticas, do 
planeamento e programação estratégicos e 
da aplicação de medidas.

(4) Na aplicação do presente regulamento, 
a União deve esforçar-se por garantir a 
coerência da política para o 
desenvolvimento com outros domínios da 
sua ação externa, nomeadamente o 
Instrumento de Cooperação para o 
Desenvolvimento, para os países em 
desenvolvimento, bem como com outras 
políticas pertinentes da União, aquando da 
formulação de políticas, do planeamento e 
programação estratégicos e da aplicação de 
medidas.

Or. en
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Alteração 25
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

(5) As medidas financiadas ao abrigo do 
presente regulamento devem basear-se, 
sempre que adequado, nas políticas de 
cooperação definidas em instrumentos 
como acordos, declarações e planos de 
ação firmados entre a União e os países 
terceiros e regiões em causa, devendo 
também ter em conta os domínios 
associados aos interesses específicos,
prioridades e estratégias da União.

(5) As medidas financiadas ao abrigo do 
presente regulamento devem basear-se, 
sempre que adequado, nas políticas de 
cooperação definidas em instrumentos 
como acordos, declarações e planos de 
ação firmados entre a União e os países 
terceiros e regiões em causa, devendo 
também ter em conta os domínios 
associados às prioridades e estratégias
mútuas de interesse para a União e o país 
parceiro em questão.

Or. en

Alteração 26
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Foram introduzidas ações preparatórias, 
tais como diálogos entre empresas, a 
promoção do comércio e intercâmbios 
científicos, para reforçar e aprofundar a 
cooperação com a Índia e com a China e 
com o grupo de países de médio 
rendimento da Ásia e da América Latina 
em domínios não abrangidos pelo âmbito 
de aplicação do Instrumento de 
Cooperação para o Desenvolvimento.

(5) Foram introduzidas ações preparatórias, 
tais como diálogos social e ecologicamente 
responsáveis entre empresas, a promoção 
do comércio leal e equitativo e 
intercâmbios científicos, para reforçar e 
aprofundar a cooperação com a Índia e 
com a China e com o grupo de países de 
médio rendimento da Ásia e da América 
Latina em domínios não abrangidos pelo 
âmbito de aplicação do Instrumento de 
Cooperação para o Desenvolvimento.

Or. en
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Alteração 27
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) É do interesse da União aprofundar as 
suas relações com parceiros que 
desempenham um papel cada vez mais 
importante na economia e no comércio 
internacionais, no comércio e na 
cooperação Sul-Sul, nos fóruns 
multilaterais, entre os quais o Grupo de 
Vinte Ministros das Finanças e 
Governadores de Bancos Centrais (G20), 
na governação global e na resposta a 
desafios de caráter global. A União precisa 
de estabelecer parcerias abrangentes com 
novos protagonistas da cena internacional, 
a fim de apoiar uma ordem internacional 
estável e inclusiva, promover bens 
públicos mundiais comuns, defender os 
interesses vitais da UE e aumentar o 
conhecimento da União nesses países.

(7) É do interesse da União aprofundar as 
suas relações com parceiros que 
desempenham um papel cada vez mais 
importante na economia e no comércio 
internacionais, no comércio e na 
cooperação Sul-Sul, nos fóruns 
multilaterais, entre os quais o Grupo de 
Vinte Ministros das Finanças e 
Governadores de Bancos Centrais (G20), 
na governação global e na resposta a 
desafios de caráter global. A União precisa 
de estabelecer parcerias abrangentes com 
novos protagonistas da cena internacional, 
a fim de apoiar uma ordem internacional 
estável e equitativa, baseada em valores 
fundamentais dos direitos humanos, 
incluindo os direitos económicos, sociais e 
culturais, assim como em tratados 
internacionais de importância maior no 
domínio do ambiente, a fim promover 
bens públicos mundiais comuns e de
aumentar o conhecimento da União nesses 
países.

Or. en

Alteração 28
Maurice Ponga, Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Apesar de especificamente centrado nos (9) Apesar de especificamente centrado nos 
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protagonistas globais, o presente 
regulamento deve ter um âmbito mundial 
que permita apoiar medidas de cooperação 
com países em desenvolvimento em que a 
União tenha interesses significativos, em 
conformidade com os objetivos do presente 
regulamento.

protagonistas globais, o presente 
regulamento deve ter um âmbito mundial 
que permita apoiar medidas de cooperação 
com países em desenvolvimento em que a 
União tenha interesses significativos, em 
conformidade com os objetivos do presente 
regulamento. Importa, a este título, ter em 
consideração a presença dos países e 
territórios ultramarinos associados à 
União no mundo inteiro, nomeadamente 
para aumentar o conhecimento, a 
compreensão e a visibilidade da União 
nos países terceiros.

Or. fr

Alteração 29
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Apesar de especificamente centrado nos 
protagonistas globais, o presente 
regulamento deve ter um âmbito mundial 
que permita apoiar medidas de cooperação 
com países em desenvolvimento em que a 
União tenha interesses significativos, em 
conformidade com os objetivos do presente 
regulamento.

(9) Apesar de especificamente centrado nos 
protagonistas globais, o presente 
regulamento deve ter um âmbito mundial 
que permita apoiar medidas de cooperação 
com países em desenvolvimento em que 
haja interesses mútuos significativos, em 
conformidade com os objetivos do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 30
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Considerando 12
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Texto da Comissão Alteração

(12) Mais especificamente, o combate às
alterações climáticas é reconhecido como
um dos grandes desafios que se colocam à 
União e o domínio onde é necessária uma 
ação urgente a nível internacional. De 
acordo com a intenção declarada na 
Comunicação da Comissão «Um 
orçamento para a Europa 2020» de 
aumentar a parcela do orçamento da União 
relativa aos aspetos climáticos para pelo 
menos 20%, o presente regulamento deve 
contribuir para esse objetivo.

(12) A erradicação da pobreza e a luta 
contra as alterações climáticas são
reconhecidas como os dois grandes 
desafios que se colocam à União e os
domínios onde é necessária uma ação 
urgente a nível internacional. De acordo 
com a intenção declarada na Comunicação 
da Comissão «Um orçamento para a 
Europa 2020» de aumentar a parcela do 
orçamento da União relativa aos aspetos 
climáticos para pelo menos 20%, o 
presente regulamento deve, entre outros,
contribuir para esse objetivo.

Or. fr

Alteração 31
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A União está empenhada em ajudar a 
cumprir os objetivos globais em matéria de 
diversidade para 2020 e a executar a 
estratégia de mobilização de recursos que 
lhes está associada.

(13) A União está empenhada em ajudar a 
cumprir os objetivos globais em matéria de 
diversidade para 2020 e a executar a 
estratégia de mobilização de recursos e de 
gestão sustentável e integrada que lhes 
está associada.

Or. fr

Alteração 32
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Considerando 14
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Texto da Comissão Alteração

(14) Ao abrigo do presente regulamento, a 
União deve apoiar a execução da 
Estratégia «Europa 2020», nomeadamente 
os objetivos em matéria de alterações 
climáticas, transição para uma economia 
mais verde, utilização eficiente dos 
recursos, comércio e investimento, bem 
como cooperação empresarial e 
regulamentar com países terceiros, e 
promover a diplomacia pública, a 
cooperação académica e no domínio da 
educação em geral e as atividades de 
sensibilização.

(14) Ao abrigo do presente regulamento, a 
União deve apoiar a execução da 
Estratégia «Europa 2020», nomeadamente 
os objetivos em matéria de erradicação da 
pobreza, alterações climáticas, transição 
para uma economia mais verde, utilização 
eficiente dos recursos naturais, comércio e 
investimento, bem como cooperação 
empresarial e regulamentar com países 
terceiros, e promover a diplomacia pública,
a boa governação financeira e fiscal, a 
cooperação académica e no domínio da 
educação em geral e as atividades de 
sensibilização, nomeadamente em matéria 
de acesso a cuidados de saúde para as 
mulheres e as crianças.

Or. fr

Alteração 33
Birgit Schnieber-Jastram

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Ao abrigo do presente regulamento, a 
União deve apoiar a execução da 
Estratégia «Europa 2020», nomeadamente 
os objetivos em matéria de alterações 
climáticas, transição para uma economia 
mais verde, utilização eficiente dos 
recursos, comércio e investimento, bem 
como cooperação empresarial e 
regulamentar com países terceiros, e 
promover a diplomacia pública, a 
cooperação académica e no domínio da 
educação em geral e as atividades de 
sensibilização.

(14) Ao abrigo do presente regulamento, a 
União deve apoiar a execução da 
Estratégia «Europa 2020», nomeadamente 
os objetivos em matéria de alterações 
climáticas, transição para uma economia 
mais “verde”, utilização eficiente dos 
recursos, comércio e investimento, 
cooperação empresarial e regulamentar 
com países terceiros e política de coesão 
para o desenvolvimento, bem como
promover a diplomacia pública, a 
cooperação académica e no domínio da 
educação em geral e as atividades de 
sensibilização.

Or. en
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Alteração 34
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Para alcançar os objetivos do presente 
regulamento, é necessário adotar uma 
abordagem diferenciada e flexível através 
do desenvolvimento de modelos de 
cooperação com os principais países 
parceiros que tenham em consideração os 
respetivos contextos económicos, sociais e 
políticos, assim como os interesses 
específicos, as prioridades e estratégias da 
União, mantendo simultaneamente a sua 
capacidade de intervir em todo o mundo, 
onde quer que seja necessário.

(16) Para alcançar os objetivos do presente 
regulamento, é necessário adotar uma 
abordagem diferenciada e flexível através 
do desenvolvimento de modelos de 
cooperação com os principais países 
parceiros e de modelos de boa governação 
que evitem a corrupção e que tenham em 
consideração os respetivos contextos 
económicos, sociais e políticos, assim 
como os interesses específicos, as 
prioridades e estratégias da União, 
mantendo simultaneamente a sua 
capacidade de intervir em todo o mundo, 
onde quer que seja necessário.

Or. fr

Alteração 35
Nirj Deva

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Assegurar maior transparência e 
um nível adequado de controlo dos 
programas de cooperação, de forma a que 
a obtenção de uma boa relação de 
custo/benefício constitua uma prioridade 
cimeira.

Or. en
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Alteração 36
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A União deverá ter capacidade para 
responder de forma flexível e oportuna a 
necessidades em evolução e/ou 
imprevistas, a fim de se empenhar de 
forma mais eficaz na promoção dos seus
interesses nas relações com os países 
terceiros, adotando medidas especiais não 
abrangidas pelos programas indicativos 
plurianuais.

(17) A União deverá ter capacidade para 
responder de forma flexível e oportuna a 
necessidades em evolução e/ou 
imprevistas, a fim de se empenhar de 
forma mais eficaz na promoção dos 
interesses mútuos nas relações com os 
países terceiros, adotando medidas 
especiais não abrangidas pelos programas 
indicativos plurianuais.

Or. en


