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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O Novo Instrumento de Parceria (NIP) substitui o instrumento de financiamento da 
cooperação com os países e territórios industrializados e outros países e territórios de alto 
rendimento. O NIP permitirá à União assinar acordos de base ampla com economias 
emergentes, impulsionando os esforços destes países no sentido de desenvolver abordagens 
coletivas para fazer frente aos desafios de caráter global, em aplicação da dimensão 
internacional da estratégia "Europa 2020". 

O relator destaca que o artigo 208.º do TFUE obriga a União a ter em conta os objetivos da 
cooperação para o desenvolvimento. Perante isto, o relator formula as seguintes observações a 
respeito da proposta de Regulamento apresentada pela Comissão Europeia:

 recorda que as economias emergentes têm responsabilidades crescentes para com os 
países menos avançados e os países em desenvolvimento; 

 considera que a União tem de ter em conta a heterogeneidade dos países qualificados de 
economias emergentes; o relator recorda que mais de 70 % das pessoas em situação de 
pobreza do planeta vivem na atualidade em países de rendimento médio;

 sublinha que uma coordenação efetiva e uma abordagem coerente com outros 
instrumentos da ação exterior da União, em particular o ICD, devem assumir especial 
importância; 

 sublinha que a promoção dos direitos humanos, a democracia, o Estado de Direito, a boa 
governação, um crescimento inclusivo e sustentável, a erradicação da pobreza e um 
comércio livre e justo são princípios basilares da União que devem ser apoiados com 
maior vigor na aplicação do novo Instrumento de Parceria;

 insiste na importância de definir objetivos específicos e informar acerca do seu grau de 
consecução;

 recomenda energicamente a aplicação de mecanismos de supervisão eficazes, 
indicadores e critérios de referência transparentes, que têm de ter em conta a coesão 
social e a luta contra as desigualdades no quadro da cooperação com os países de 
rendimento médio;  

 recorda a importância de fazer participar o Parlamento Europeu em todas as fases deste 
processo;  

 sublinha que a ação relacionada com o clima e a eficiência energética deve ser objeto de 
um seguimento baseado numa metodologia clara;

 considera que deve prosseguir-se a mais estreita cooperação com o setor privado com 
plena transparência e responsabilidade, respeitando e promovendo os direitos laborais e a 
proteção do ambiente; destaca igualmente que os projetos de investimento apoiados 
pelos mecanismos da União que permitem combinar subvenções e empréstimos devem 
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ser objeto de controlos e estudos de impacto no que respeita às normas sociais e 
ambientais acordadas a nível internacional. 

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) 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, promovendo valores 
e interesses partilhados e o princípio da 
responsabilidade mútua. O Instrumento de 
Parceria apoia medidas que respondam de 
forma eficaz, transparente 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 2

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 

(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 
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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;

energética e a eficiência energética, as 
alterações climáticas, a segurança 
alimentar, a erradicação da pobreza e a 
proteção do ambiente, bem como uma 
gestão sustentável da biodiversidade e dos 
ecossistemas. 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 3

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, e no respeito das 
normas internacionais em matéria de 
responsabilidade social das empresas. 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; os instrumentos de 
financiamento combinado serão 
submetidos a mecanismos, controlos e 
estudos de impacto que tenham em conta 
a coesão social e a luta contra as 
desigualdades. 

Or. en
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Alteração 4

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. A experiência pertinente 
adquirida com instrumentos anteriores 
deve ser tida em conta ao decidir sobre a 
elegibilidade de países e setores.

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2) No entanto, o presente regulamento 
privilegia o apoio a medidas de cooperação 
com os países desenvolvidos e os países 
em desenvolvimento que assumam um 
protagonismo crescente na economia e no 
comércio internacionais, nas instâncias 
multilaterais, na governação global e na 
resposta aos desafios de caráter global, e 
sempre que a União tenha interesses 
significativos a defender.

(2) No entanto, o presente regulamento 
privilegia o apoio a medidas de cooperação 
com os países desenvolvidos e os países 
em desenvolvimento que assumam um 
protagonismo crescente na economia e no 
comércio internacionais, nas instâncias 
multilaterais, na governação global e na 
resposta aos desafios de caráter global, e 
sempre que a União tenha interesses 
significativos a defender. O valor 
acrescentado da ação da União deve ser 
também o motor da nossa cooperação 
com parceiros estratégicos.

Or. en
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Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A União esforça-se por promover, 
desenvolver e consolidar os princípios da 
liberdade, da democracia, do respeito pelos 
direitos humanos e liberdades 
fundamentais e do Estado de Direito em 
que se baseia, mediante o diálogo e a 
cooperação com os países terceiros.

(1) A União esforça-se por promover, 
desenvolver e consolidar os princípios da 
liberdade, da democracia, do respeito pelos 
direitos humanos e liberdades 
fundamentais e do Estado de Direito e da 
boa governação, bem como um 
crescimento inclusivo e sustentável, em 
que se baseia, mediante o diálogo e a 
cooperação com os países terceiros. 

Or. en

Alteração 7

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, flexível e 
orientada 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; na cooperação bilateral com 
países de rendimento médio, deve prestar-
se especial atenção à luta contra as 
desigualdades, canalizando a ajuda por 
setores, atividades, beneficiários ou zonas 
geográficas concretas de um determinado 
país.

Or. en
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Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(3) No âmbito das respetivas esferas de 
competência, a União e os 
Estados-Membros promovem uma 
abordagem multilateral dos desafios 
globais e fomentam a cooperação com as 
organizações e organismos internacionais 
ou regionais, nomeadamente as instituições 
financeiras internacionais, as agências, 
fundos e programas da Organização das 
Nações Unidas, a OCDE, o Grupo de Vinte 
Ministros das Finanças e Governadores de 
Bancos Centrais (G20) e outros doadores 
bilaterais.

(3) No âmbito das respetivas esferas de 
competência, a União e os 
Estados-Membros promovem uma 
abordagem multilateral coerente dos 
desafios globais e fomentam a cooperação 
com as organizações e organismos 
internacionais ou regionais, nomeadamente 
as instituições financeiras internacionais, as 
agências, fundos e programas da 
Organização das Nações Unidas, a OCDE, 
o Grupo de Vinte Ministros das Finanças e 
Governadores de Bancos Centrais (G20) e 
outros doadores bilaterais. 

Or. en

Alteração 9

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 em matéria de desenvolvimento, 
complementaridade, maior eficácia e 
impacto, bem como de consistência 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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