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ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento insta a Comissão dos Assuntos Externos, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A União Europeia pretende criar uma 
zona de prosperidade e boa vizinhança que 
englobe a União Europeia e os países e 
territórios enumerados no anexo do 
presente regulamento (a seguir designados 
«países parceiros), através do 
desenvolvimento de uma relação especial.

1. A União Europeia pretende criar uma 
zona de prosperidade e boa vizinhança que 
englobe a União Europeia e os países e 
territórios enumerados no anexo do 
presente regulamento (a seguir designados 
«países parceiros), através do 
desenvolvimento de uma relação especial,
contribuindo assim também para a 
redução da pobreza nos países parceiros.

Justificação

É necessário indicar claramente o compromisso da UE de desempenhar um papel ativo na 
redução da pobreza na sua vizinhança. Em conformidade com o artigo 21.º do Tratado da 
União Europeia, a redução da pobreza deve ser referida como um objetivo geral do 
instrumento.

Or. en

Alteração 2

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

Texto da Comissão Alteração

(d) O desenvolvimento sustentável e 
inclusivo, em todos os aspetos, a redução 
da pobreza, nomeadamente através do 
desenvolvimento do setor privado; a 
promoção da coesão económica, social e 
territorial interna, o desenvolvimento rural, 
a ação climática e a capacidade de 

(d) O desenvolvimento sustentável e 
inclusivo, em todos os aspetos, a redução 
da pobreza, a criação de riqueza, 
nomeadamente através do desenvolvimento 
do setor privado; a promoção da coesão 
económica, social e territorial interna, o 
desenvolvimento rural, a ação climática, a 
prevenção de catástrofes e a capacidade de 
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resistência às catástrofes; preparação para situações de crise e de 
resistência às mesmas;

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 - alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) A promoção de laços de confiança e 
outras medidas que contribuam para a 
segurança e a prevenção e resolução de 
conflitos;

(e) A promoção de laços de confiança e 
outras medidas que contribuam para a 
segurança e a prevenção e resolução de 
conflitos, incluindo o apoio em situações 
pós-crise e durante o processo de 
construção nacional;

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Em caso de crise ou de ameaças à 
democracia, ao Estado de direito, aos 
direitos humanos ou às liberdades 
fundamentais, ou de catástrofes naturais ou 
provocadas pelo homem, pode realizar-se 
um reexame ad hoc dos documentos de 
programação. Este reexame de emergência 
deve garantir a coerência entre o apoio 
prestado pela União no âmbito do presente 
regulamento e dos outros instrumentos 
financeiros da União. O reexame de 
emergência pode conduzir à adoção de 
documentos de programação revistos. 
Nesse caso, a Comissão deve enviar os 
documentos de programação revistos ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, a título 

9. Em caso de crise ou de ameaças à 
democracia, ao Estado de direito, aos 
direitos humanos ou às liberdades 
fundamentais, ou de catástrofes naturais ou 
provocadas pelo homem, pode realizar-se 
um reexame ad hoc dos documentos de 
programação. No âmbito deste reexame de 
emergência, podem ser introduzidas 
medidas para financiar atividades que 
facilitem a transição da fase de ajuda de 
emergência para atividades de 
desenvolvimento a longo prazo, incluindo 
atividades com vista a reforçar a 
resistência dos beneficiários às crises.
Este reexame de emergência deve garantir 
a coerência entre o apoio prestado pela 
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de informação, no prazo de um mês a 
contar da sua adoção.

União no âmbito do presente regulamento 
e dos outros instrumentos financeiros da 
União. O reexame de emergência pode 
conduzir à adoção de documentos de 
programação revistos. Nesse caso, a 
Comissão deve enviar os documentos de 
programação revistos ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, a título de 
informação, no prazo de um mês a contar 
da sua adoção.

Justificação
É importante manter a possibilidade, também concedida pelo Regulamento (CE) n.º 
1638/2006 de 24 de outubro de 2006, de reexaminar documentos de programação tendo em 
vista a introdução de medidas que tenham como objetivo facilitar a transição da fase de 
ajuda de emergência para o desenvolvimento a longo prazo.

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 20

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento entra em vigor no 
terceiro dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia. O 
presente regulamento é aplicável a partir
de 1 de janeiro de 2014.

O presente regulamento entra em vigor no 
terceiro dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia. O 
presente regulamento é aplicável a partir de 
1 de janeiro de 2014 e até 31 de dezembro 
de 2020.

Or. en


