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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A Comissão dos Assuntos Externos e a Comissão do Desenvolvimento concordaram com a 
aplicação do artigo 50.º do Regimento do Parlamento ("comissões associadas") ao relatório de 
caráter legislativo sobre o presente Regulamento. A Comissão do Desenvolvimento tem 
competência exclusiva relativamente aos seguintes aspetos da proposta de regulamento da 
Comissão:

- disposições da desvinculação da ajuda (artigo 8.º) desde que as ações pertinentes 
cumpram os critérios da APD;

- disposições relativas à desvinculação da ajuda no que diz respeito à sua execução 
específica ao ICD (vigente no artigo 9.º);

- outras disposições aplicáveis específica e exclusivamente ao ICD e também disposições 
ainda não contempladas na proposta e não prejudiciais à coerência geral dos instrumentos 
abrangidos pelo regulamento, nomeadamente disposições específicas referentes ao recurso 
ao apoio orçamental destinado a países em desenvolvimento abrangidos pelo ICD.

A execução exclusiva do ICD e/ou da APD é claramente indicada nas alterações apresentadas 
pela Comissão do Desenvolvimento ao abrigo da sua competência exclusiva.

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
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A União Europeia deve adotar um vasto 
conjunto de instrumentos que abrangem a 
gama de políticas relacionadas com a ação 
externa, que exigem regras e 
procedimentos específicos comuns para a 
sua execução. Trata-se de: Instrumento de 
Cooperação para o Desenvolvimento 
("ICD"), Instrumento Europeu para a 
Democracia e os Direitos Humanos 
("IEDDH"), Instrumento Europeu de 
Vizinhança ("IEV"), Instrumento de 
Estabilidade ("IE"), Instrumento para a 
Cooperação no domínio da Segurança 

(1) A União Europeia deve adotar um vasto 
conjunto de instrumentos que abrangem a 
gama de políticas relacionadas com a ação 
externa, que podem beneficiar de regras e 
procedimentos específicos comuns para a 
sua execução. Trata-se de: Instrumento de 
Cooperação para o Desenvolvimento 
("ICD"), Instrumento Europeu para a 
Democracia e os Direitos Humanos 
("IEDDH"), Instrumento Europeu de 
Vizinhança ("IEV"), Instrumento de 
Estabilidade ("IE"), Instrumento para a 
Cooperação no domínio da Segurança 



PE489.521v01-00 4/38 PA\902163PT.doc

PT

Nuclear ("ICSN"), Instrumento de 
Assistência de Pré-Adesão ("IPA") e 
Instrumento de Parceria ("IP").

Nuclear ("ICSN"), Instrumento de 
Assistência de Pré-Adesão ("IPA") e 
Instrumento de Parceria ("IP").

Or. en

Justificação

A adoção de regras comuns não constitui obrigação jurídica; o funcionamento dos 
instrumentos não será necessariamente prejudicado pela ausência de regras comuns. Por 
conseguinte, as regras comuns devem ser aplicadas quando possível, mas de forma 
suficientemente flexível para que cada instrumento siga regras específicas em função da sua 
especificidade e dos seus próprios objetivos.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Estes instrumentos preveem, de um 
modo geral, que as ações a financiar no seu 
âmbito devem ser objeto de uma 
programação indicativa plurianual, que 
estabelece o quadro no qual as decisões de 
financiamento são adotadas em 
conformidade com o Regulamento 
Financeiro e com os procedimentos
previstos no Regulamento (UE) n.º 
182/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de fevereiro de 2011, que 
estabelece as regras e os princípios gerais 
relativos aos mecanismos de controlo 
pelos Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão. 

(2) Estes instrumentos preveem, de um 
modo geral, que as ações a financiar no seu 
âmbito devem ser objeto de uma 
programação estratégica plurianual, que 
estabelece o quadro no qual as decisões de 
financiamento são adotadas em 
conformidade com o Regulamento 
Financeiro, tanto para as decisões de 
programação como para as decisões de 
execução, e com os procedimentos
adequados previstos nos artigos 290.º e 
291.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia (TFUE).

Or. en

Justificação

Cumpre distinguir decisões de programação de caráter parcialmente político de decisões de 
execução puras. 
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Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Os documentos que definem os 
objetivos, as prioridades, os resultados 
esperados e as dotações financeiras para 
cada programa financeiro são, em termos 
gerais, documentos de programação 
estratégica. Cumpre delegar poderes na 
Comissão, a fim de aumentar a 
flexibilidade e a eficiência da adoção e da 
revisão desses documentos.

Or. en

Justificação

Cumpre distinguir decisões de programação de caráter parcialmente político – motivo pelo 
qual os colegisladores devem fazer parte da sua conceção – de decisões de execução puras. 
Relativamente às decisões de programação, o texto foi retirado da decisão de 9.9.2012 da 
Conferência dos Presidentes.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) As decisões de financiamento devem 
assumir a forma de programas de ação 
anuais ou plurianuais e de medidas 
individuais, quando se segue o 
planeamento previsto pela programação 
indicativa plurianual, de medidas 
especiais, quando exigido por necessidades 
imprevistas e devidamente justificadas, e 
de medidas de apoio.

(3) As decisões de financiamento devem 
assumir a forma de programas de ação 
anuais ou bienais e de medidas individuais, 
quando se segue o planeamento previsto 
pela programação estratégica plurianual, 
de medidas especiais, quando exigido por 
necessidades imprevistas e devidamente 
justificadas, e de medidas de apoio.

Or. en
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Justificação

Do conjunto de instrumentos aplicáveis, os principais documentos de execução são os 
Programas de Ação Anuais. Ao aceitar o pedido da Comissão de maior flexibilidade, é 
necessário encontrar um equilíbrio entre a necessidade de vigilância parlamentar – que é 
mais fácil de exercer sobre medidas durante um curto período de tempo – e o desejo da 
Comissão de flexibilidade. A prorrogação do período dos programas de ação de um ano –
como é o caso do ICD em vigor – para dois anos é um compromisso aceitável.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Tendo em conta a natureza –
programação estratégica ou execução 
financeira – desses atos de execução, 
nomeadamente as suas implicações 
orçamentais, deve, em geral, ser utilizado 
para a sua adoção o procedimento de 
exame, exceto no que se refere a medidas 
de reduzida dimensão financeira. Contudo, 
a Comissão deve adotar atos de execução 
imediatamente aplicáveis quando, em 
casos devidamente justificados 
relacionados com a necessidade de uma 
resposta rápida por parte da União, 
imperativos de urgência assim o exigirem.

(4) Tendo em conta a execução financeira 
desses atos de execução, nomeadamente as 
suas implicações orçamentais, deve, em 
geral, ser utilizado para a sua adoção o 
procedimento de exame, exceto no que se 
refere a medidas individuais, especiais e de 
apoio de dimensão financeira inferior a 10 
milhões de euros.

Or. en

Justificação

The principle should be that important programming decisions should be taken under the 
delegated acts procedure, implementing decisions involving normal foreseeable measures in 
line with the programming decisions or involving important sums of money under the 
examination procedure, and – in order to avoid micromanagement – decisions involving less 
important sums under the advisory procedure, while flexibility should be foreseen for the 
Commission to take swiftly urgent emergency decisions. The cut-off amount of EUR 10 
million was agreed by all institutions in 2006 and is already in force in the current DCI.
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Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) O procedimento consultivo deve, em 
geral, ser utilizado para a adoção de 
medidas individuais, especiais e de apoio 
de dimensão financeira inferior a 10 
milhões de euros. Contudo, a Comissão 
deve adotar atos de execução 
imediatamente aplicáveis quando, em 
casos devidamente justificados 
relacionados com a necessidade de uma 
resposta rápida por parte da União, 
imperativos de urgência assim o exigirem.

Or. en

Justificação

The principle should be that important programming decisions should be taken under the 
delegated acts procedure, implementing decisions involving normal foreseeable measures in 
line with the programming decisions or involving important sums of money under the 
examination procedure, and – in order to avoid micromanagement – decisions involving less 
important sums under the advisory procedure, while flexibility should be foreseen for the 
Commission to take swiftly urgent emergency decisions. The cut-off amount of EUR 10 
million was agreed by all institutions in 2006 and is already in force in the current DCI.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Nas decisões de financiamento, a 
descrição de cada ação, especificando os 
seus objetivos, principais atividades, 
resultados esperados, orçamento e 
calendário previstos e modalidades de 
acompanhamento do desempenho devem 
também ser aprovados em conformidade 
com os procedimentos previstos no 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Suprimido
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Or. en

Justificação

O texto proposto pela Comissão corre o risco de criar confusão entre o nível da 
programação e o nível da execução

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Para a execução de instrumentos 
financeiros, quando a gestão da operação é 
confiada a um intermediário financeiro, a 
decisão da Comissão deve incluir, em 
especial, disposições relativas à partilha de 
riscos, à remuneração do intermediário 
responsável pela execução, à utilização e 
reutilização dos fundos e a eventuais 
lucros.

(6) Para a execução de instrumentos 
financeiros, quando a gestão da operação é 
confiada a um intermediário financeiro, a 
decisão da Comissão deve incluir, em 
especial, disposições relativas à partilha de 
riscos, à transparência, à remuneração do 
intermediário responsável pela execução, à 
utilização e reutilização dos fundos e a 
eventuais lucros.

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Embora as necessidades de 
financiamento da assistência externa da 
União estejam a aumentar, a situação 
económica e orçamental da União limita os 
recursos disponíveis para tal assistência. 
Por conseguinte, a Comissão deve procurar 
utilizar o mais eficazmente possível os 
recursos disponíveis, recorrendo 
nomeadamente a instrumentos financeiros 
com um efeito de alavanca. Este efeito de 
alavanca será aumentado se se permitir 
uma utilização e reutilização dos fundos 
investidos e gerados pelos instrumentos 

(8) Embora as necessidades de 
financiamento da assistência externa da 
União estejam a aumentar, a situação 
económica e orçamental da União limita os 
recursos disponíveis para tal assistência. 
Por conseguinte, a Comissão deve procurar 
utilizar o mais eficazmente possível os 
recursos disponíveis, recorrendo 
nomeadamente a instrumentos financeiros 
com um efeito de alavanca. Este efeito de 
alavanca será aumentado se se permitir 
uma utilização e reutilização dos fundos 
investidos e gerados pelos instrumentos 
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financeiros. financeiros. O efeito de alavanca tem de 
ser claramente demonstrado, 
nomeadamente no caso de instrumentos 
incluídos na APD ou no financiamento da 
luta contra as alterações climáticas.  
Nesses casos, os fundos mobilizados têm 
de contribuir claramente para a 
erradicação da pobreza e de ser 
harmonizados com os princípios da 
eficácia da ajuda, ou, no caso do 
financiamento da luta contra as 
alterações climáticas, estar conformes 
com as zonas prioritárias e com os 
compromissos da CQNUAC.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária a fim de assegurar que as normas para a desvinculação da ajuda 
ao abrigo do ICD respeitam as diretrizes do OCDE-CAD que a própria UE se comprometeu 
a aplicar.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Em consonância com os 
compromissos da União Europeia no 3.º e 
no 4.º Fórum de Alto Nível sobre a 
Eficácia da Ajuda (Acra, 2008, e Busan, 
2011), e a recomendação do OCDE-CAD 
relativa à desvinculação da APD aos 
países menos avançados e aos países 
pobres altamente endividados, a Comissão 
deve desvincular ao máximo a ajuda da 
União Europeia e promover uma 
verdadeira abertura e transparência da 
sua adjudicação e dos procedimentos 
relativos à concessão da mesma, 
designadamente quando são utilizados 
mecanismos de financiamento 
inovadores.
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Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 8-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-B) A ação da União na cena 
internacional assenta nos princípios que 
presidiram à sua criação, 
desenvolvimento e alargamento, e que 
procura promover no mundo: 
democracia, Estado de direito, 
universalidade e indivisibilidade dos 
direitos humanos e das liberdades 
fundamentais, respeito pela dignidade 
humana, princípios da igualdade e da 
solidariedade e respeito pelos princípios 
da Carta das Nações Unidas e do direito 
internacional.

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 8-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-C) O impacto da ação externa da 
União ao abrigo destes instrumentos deve 
refletir-se em mudanças concretas em 
países parceiros. Quando possível, o seu 
impacto deve ser monitorizado e avaliado 
com base em indicadores predefinidos 
claros, transparentes e mensuráveis 
diretamente relacionados com os objetivos 
de cada instrumento e tendo em conta as 
obrigações da União nos termos do artigo 
208.º do TFUE.



PA\902163PT.doc 11/38 PE489.521v01-00

PT

Or. en

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 8-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-D) Com vista a otimizar o impacto dos 
instrumentos e a assegurar a procura de 
uma utilização mais eficiente dos recursos 
disponíveis, o relatório bienal da 
Comissão deve, entre outros aspetos, 
avaliar, à luz das disposições pertinentes 
do Tratado, a complementaridade, as 
sinergias e o reforço mútuo de todos os 
instrumentos financiados no âmbito da 
rubrica orçamental pertinente.

Or. en

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) A fim de assegurar a visibilidade 
da assistência da União aos cidadãos dos 
países beneficiários e da própria União, a 
comunicação e a informação devem ser 
adequadas e específicas e devem ser feitas 
através da comunicação social nacional, 
regional e local ou de outros meios, 
quando relevante. A Comissão deve 
estabelecer requisitos mínimos e 
adequados neste contexto em estreita 
cooperação com os beneficiários, e 
cumpre monitorizar o respeito destes 
requisitos.

Or. en
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Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento estabelece as 
regras e condições para a concessão de 
assistência financeira da União a ações, 
incluindo programas de ação e outras 
medidas, ao abrigo dos seguintes 
instrumentos: Instrumento de Cooperação 
para o Desenvolvimento ("ICD"), 
Instrumento Europeu para a Democracia e 
os Direitos Humanos ("IEDDH"), 
Instrumento Europeu de Vizinhança 
("IEV"), Instrumento de Estabilidade 
("IE"), Instrumento para a Cooperação no 
domínio da Segurança Nuclear ("ICSN"), 
Instrumento de Assistência de Pré-Adesão 
("IPA") e Instrumento de Parceria ("IP"), a 
seguir também referidos conjuntamente 
como "instrumentos" e a título individual 
como "instrumento aplicável".

1. O presente regulamento estabelece as 
regras e condições para a concessão de 
assistência financeira da União a ações ao 
abrigo dos seguintes instrumentos: 
Instrumento de Cooperação para o 
Desenvolvimento ("ICD"), Instrumento 
Europeu para a Democracia e os Direitos 
Humanos ("IEDDH"), Instrumento 
Europeu de Vizinhança ("IEV"), 
Instrumento de Estabilidade ("IE"), 
Instrumento para a Cooperação no domínio 
da Segurança Nuclear ("ICSN"), 
Instrumento de Assistência de Pré-Adesão 
("IPA") e Instrumento de Parceria ("IP"), a 
seguir também referidos conjuntamente 
como "instrumentos" e a título individual 
como "instrumento aplicável".

Or. en

Justificação

Uma vez que os nomes e o conteúdo dos diferentes documentos (tanto a nível da 
programação como da execução) variam de instrumento para instrumento, é preferível não 
especificar os nomes atribuídos a determinados documentos.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve assegurar que as ações 
sejam executadas de acordo com os 
objetivos do instrumento aplicável e em 
consonância com uma proteção efetiva dos 
interesses financeiros da União. A 

2. A Comissão deve assegurar que as ações 
sejam executadas de acordo com os 
objetivos do instrumento aplicável e com 
as disposições específicas e as 
derrogações nele contidas, e em 
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assistência financeira prestada com base 
nos instrumentos deve ser coerente com as 
regras e procedimentos previstos no 
Regulamento Financeiro, que prevê o 
quadro financeiro e jurídico de base para a 
sua execução.

consonância com uma proteção efetiva dos 
interesses financeiros da União. A 
assistência financeira prestada com base 
nos instrumentos deve ser coerente com as 
regras e procedimentos previstos no 
Regulamento Financeiro, que prevê o 
quadro financeiro e jurídico de base para a 
sua execução.

Or. en

Justificação

As regras comuns devem ser aplicadas quando possível, mas de forma suficientemente 
flexível para que cada instrumento siga regras específicas em função da sua especificidade e 
dos seus próprios objetivos.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Na aplicação do presente regulamento, 
a Comissão deve, se possível e adequado 
em função da natureza das ações, 
favorecer a utilização dos procedimentos 
mais flexíveis, a fim de assegurar uma 
execução eficaz e eficiente.

Suprimido

Or. en

Justificação

Este número é supérfluo pelo facto de ser óbvio: a Comissão deve seguir os procedimentos 
estabelecidos tanto neste Regulamento como no instrumento aplicável ou no Regulamento 
Financeiro. É óbvio que, havendo escolha, a Comissão deve optar pelo procedimento mais 
flexível. A manutenção desta cláusula daria a impressão de que o legislador concorda em 
atribuir à Comissão poderes discricionários adicionais.
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Alteração 18

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Todas as atividades e métodos de 
financiamento mencionados neste 
Regulamento para o financiamento e a 
execução de programas, projetos, medidas 
individuais ou especiais e medidas de 
apoio e quaisquer outras formas de 
despesa financeira ao abrigo do ICD 
devem cumprir os requisitos estabelecidos 
nesse instrumento relativamente à sua 
elegibilidade enquanto APD de acordo 
com os critérios de elegibilidade
estabelecidos pelo OCDE-CAD.

Or. en

Justificação

É necessário incluir esta especificação porque o ICD está sujeito a um conjunto de normas 
acordadas pela comunidade internacional de doadores no quadro do OCDE-CAD que 
constituem o "acervo" no domínio da cooperação para o desenvolvimento e que a UE deve 
observar nos termos do artigo 208.º do TFUE, o qual não se aplica necessariamente aos 
outros instrumentos abrangidos pelo Regulamento.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 2 – título

Texto da Comissão Alteração

Adoção de programas de ação, de medidas 
individuais e de medidas especiais

Adoção de documentos de programação
estratégica, documentos de execução, de 
medidas individuais e de medidas especiais

Or. en

Justificação

Por um lado, é necessário mencionar os documentos de programação estratégica enquanto 
categoria distinta e, por outro, é preferível, quando possível, mencionar o tipo de documento 
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a que pertencem, em vez dos seus nomes individuais, uma vez que os nomes e o conteúdo dos 
diferentes documentos (tanto a nível da programação como a nível da execução) podem 
variar de instrumento para instrumento.

Alteração 20

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

Texto da Comissão Alteração

-1. Os documentos que definem os 
objetivos, as prioridades, os resultados 
esperados e as dotações financeiras para 
cada programa financeiro são, em termos 
gerais, documentos de programação
estratégica.

Or. en

Justificação

Cumpre distinguir decisões de programação de caráter parcialmente político – motivo pelo 
qual os colegisladores devem fazer parte da sua conceção – de decisões de execução puras. 
Relativamente às decisões de programação importantes, o texto foi retirado da decisão de 
9.9.2012 da Conferência dos Presidentes. A disposição que estabelece a atribuição destes 
elementos a cada programa financeiro figura no título da decisão da Conferência dos 
Presidentes.

Alteração 21

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

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo das disposições de cada 
instrumento, os documentos de 
programação estratégica devem ser 
adotados de acordo com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia. As condições específicas para o 
exercício da delegação devem ser 
definidas em cada instrumento. Cumpre 
prever uma cláusula de urgência em 
matéria de procedimento na delegação de 
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poderes.

Or. en

Justificação

A Cláusula: "Sem prejuízo das…" introduz uma disposição que permite a cada instrumento 
submeter as decisões de programação estratégica a um processo de codecisão em alternativa 
ao procedimento aplicável a atos delegados (em conformidade com a recente decisão da 
Conferência dos Presidentes).

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º -1 – parágrafo 3 (novo)

Texto da Comissão Alteração

A duração da delegação é definida em 
cada instrumento, mas não deverá 
ultrapassar a data estabelecida para a 
avaliação intercalar dos instrumentos, 
segundo o artigo 16.º deste Regulamento.

Or. en

Justificação

Limitar a duração da delegação à avaliação intercalar dos instrumentos obriga a que a 
Comissão submeta uma proposta legislativa intercalar para prorrogar a duração dos atos 
delegados, possibilitando, dessa forma, ao Parlamento e ao Conselho introduzir alterações, 
se necessário, a fim de melhorar o funcionamento dos instrumentos.

Alteração 23

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

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão adota programas de ação 
anuais ou plurianuais, se necessário com 
base nos documentos de programação 
indicativa mencionados no instrumento 
aplicável.

1. A Comissão adota programas de ação 
anuais ou bienais com base nos 
documentos de programação estratégica 
definidos no artigo 2.º, parágrafo -1-A, e 
em consonância com os mesmos.
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Or. en

Justificação

Todas as medidas de execução devem, por definição, ter como base as decisões 
programáticas e estar em consonância com as mesmas.

Alteração 24

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

Texto da Comissão Alteração

A título excecional, nomeadamente nos 
casos em que um programa de ação ainda 
não tenha sido adotado, a Comissão pode, 
com base nos documentos de programação 
indicativa, adotar medidas individuais de 
acordo com as mesmas regras e 
procedimentos que os programas de ação.

A título excecional, nos casos em que um 
programa de ação ainda não tenha sido 
adotado, a Comissão pode, com base nos 
documentos de programação estratégica 
definidos no artigo 2.º, parágrafo -1-A, e 
em consonância com os mesmos, adotar 
medidas individuais de acordo com as 
mesmas regras e procedimentos que os 
programas de ação.

Or. en

Justificação

Todas as medidas de execução devem, por definição, ter como base as decisões 
programáticas e estar em consonância com as mesmas.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Em caso de necessidades, circunstâncias 
ou compromissos imprevistos e 
devidamente justificados, a Comissão pode 
adotar medidas especiais não previstas nos 
documentos de programação indicativa. 
Podem igualmente ser adotadas medidas 
especiais para facilitar a transição da fase 
de ajuda de emergência para operações de 
desenvolvimento a longo prazo, 

Em caso de circunstâncias especiais
imprevistas e devidamente justificadas, a 
Comissão pode adotar medidas especiais 
não previstas nos documentos de 
programação estratégica. Podem 
igualmente ser adotadas medidas especiais 
para facilitar a transição da fase de ajuda 
de emergência para operações de 
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nomeadamente medidas destinadas a 
preparar melhor as populações para 
crises recorrentes.

desenvolvimento a longo prazo.

Or. en

Justificação
1. "Unforeseen commitments" is a contradictio in terminis: a commitment is a promise for the 

future, and therefore should be programmable.
2. The transition from humanitarian aid to development aid (LRRD) is specific to the 

Humanitarian Aid Instrument (not currently under revision) and – mainly - the DCI, and 
should therefore be dealt with in the DCI (and other relevant instruments) and the 
humanitarian aid instrument, not in the CIR. The word “development” should therefore be 
deleted.

3. Disaster preparedness in areas with permanent or recurring disaster risks should not be 
done under special measures, but under the normal financial programming – it is 
foreseeable and programmable.

Alteração 26

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

Texto da Comissão Alteração

2. Os programas de ação e as medidas 
individuais previstas no n.º 1, 
relativamente aos quais a assistência 
financeira da União seja superior a 10 
milhões de EUR, e as medidas especiais, 
relativamente às quais a assistência 
financeira da União seja superior a 30 
milhões de EUR devem ser adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 15.º, n.º 3.

2. Os programas de ação, as medidas 
individuais, especiais e de apoio previstas 
no n.º 1 do presente artigo e no artigo 3.º, 
relativamente aos quais a assistência 
financeira da União seja superior a 10 
milhões de EUR, devem ser adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 15.º, n.º 3.

Or. en

Justificação

The principle should be that important programming decisions should be taken under the 
delegated acts procedure, implementing decisions involving normal foreseeable measures in 
line with the programming decisions or involving important sums of money under the 
examination procedure, and – in order to avoid micromanagement – decisions involving less 
important sums under the advisory procedure, while flexibility should be foreseen for the 
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Commission to take swiftly urgent emergency decisions. The cut-off sum of EUR 10 million 
was agreed by all institutions in 2006 and is already in force in the current DCI.

Alteração 27

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

Texto da Comissão Alteração

As medidas individuais, especiais e de 
apoio relativamente às quais a assistência 
financeira da União seja superior a 10 
milhões de EUR devem ser adotadas em 
conformidade com o procedimento de 
consulta referido no artigo 15.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

The principle should be that important programming decisions should be taken under the 
delegated acts procedure, implementing decisions involving normal foreseeable measures in 
line with the programming decisions or involving important sums of money under the 
examination procedure, and – in order to avoid micromanagement – decisions involving less 
important sums under the advisory procedure, while flexibility should be foreseen for the 
Commission to take swiftly urgent emergency decisions. The cut-off sum of EUR 10 million 
was agreed by all institutions in 2006 and is already in force in the current DCI.

Alteração 28

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

Texto da Comissão Alteração

O referido procedimento não é exigido 
para os programas de ação e para as 
medidas cujo montante seja inferior aos 
limiares acima mencionados, nem para 
alterações não substanciais a tais 
programas e medidas. As alterações não 
substanciais consistem em adaptações 
técnicas, tais como a prorrogação do prazo 
de execução, a reafetação de fundos no 
âmbito do orçamento previsional ou o 
aumento ou redução do orçamento em 

O referido procedimento não é exigido 
para as alterações não-substanciais aos
programas de ação e para as medidas cujo 
montante seja inferior aos limiares acima 
mencionados, nem para alterações não 
substanciais a tais programas e medidas. 
As alterações não substanciais consistem 
em adaptações técnicas, tais como a 
prorrogação do prazo de execução, a 
reafetação de fundos no âmbito do 
orçamento previsional ou o aumento ou 
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menos de 20 % do orçamento inicial, desde 
que estas alterações não afetem de forma 
substancial os objetivos do programa de 
ação ou da medida iniciais. Nesse caso, os 
programas de ação e as medidas, bem 
como as alterações não substanciais neles 
introduzidas, devem ser comunicados ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho no 
prazo de um mês a contar da sua adoção.

redução do orçamento em menos de 20 % 
do orçamento inicial, desde que estas 
alterações não afetem de forma substancial 
os objetivos do programa de ação ou da 
medida iniciais. Nesse caso, os programas 
de ação e as medidas, bem como as 
alterações não substanciais neles 
introduzidas, devem ser comunicados ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho no 
prazo de duas semanas a contar da sua 
adoção.

Or. en

Justificação

Em troca de flexibilidade máxima para a Comissão, os colegisladores devem ser rapidamente 
notificados quando este parágrafo seja acionado (também com a finalidade de comunicar de 
forma consciente com as respetivos círculos). 

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No caso de imperativos de urgência 
devidamente justificados, tais como 
situações de crise, de pós-crise e de 
fragilidade ou de ameaças à democracia, 
ao Estado de direito, aos direitos humanos 
ou às liberdades fundamentais, a Comissão 
pode adotar atos de execução 
imediatamente aplicáveis, incluindo 
alterações a programas de ação e medidas 
existentes, em conformidade com o 
procedimento referido no artigo 15.º, n.º 4.

3. No caso de imperativos de urgência 
devidamente justificados, tais como 
situações de crise militar, institucional ou 
humanitária, ou de ameaças à democracia, 
ao Estado de direito, aos direitos humanos 
ou às liberdades fundamentais, a Comissão 
pode adotar atos de execução 
imediatamente aplicáveis, incluindo 
alterações a programas de ação e medidas 
existentes, em conformidade com o 
procedimento referido no artigo 15.º, n.º 4. 
A Comissão deve notificar o Parlamento 
Europeu da sua decisão no prazo de 24 
horas a contar da adoção do ato de 
execução.

Or. en

Justificação
1. There is a risk that, if the field of application of this paragraph is not unambiguously 
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defined, it may supersede previous measures and “non-emergency” implementing acts 
without any possibility for EP to redress the situation if needed, certainly if - as the 
Commission proposes - the application of these measures can extend until the expiry date 
of the Regulation.

2. "Crises" is too vague and needs to be defined.
3. "Post crisis and fragility situations" are rather permanent situations and not urgencies or 

emergencies.
4. In return for maximum flexibility for the Commission, the co-legislators should receive 

immediate notification when this paragraph is activated (also for the purpose of 
communicating in an informed way with their constituencies).

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Será efetuada, a nível dos projetos, uma 
análise ambiental adequada, 
designadamente uma análise dos impactos 
sobre as alterações climáticas e a 
biodiversidade, que incluirá, quando 
aplicável, uma análise de impacto 
ambiental (AIA) nos projetos sensíveis do 
ponto de vista ambiental, em especial no 
que se refere a grandes infraestruturas 
novas. Caso seja pertinente, serão 
utilizadas avaliações ambientais 
estratégicas (AAE) na execução dos 
programas setoriais. A participação das 
partes interessadas nas avaliações 
ambientais e o acesso do público aos 
resultados serão assegurados.

4. Será efetuada, a nível dos projetos, uma 
análise ambiental adequada, 
designadamente uma análise dos impactos 
sobre as alterações climáticas e a 
biodiversidade, que incluirá, quando
aplicável, uma análise de impacto 
ambiental (AIA) nos projetos sensíveis do 
ponto de vista ambiental, em especial no 
que se refere a infraestruturas novas. Caso 
seja pertinente, serão utilizadas avaliações 
ambientais estratégicas (AAE) na execução 
dos programas setoriais. A participação das 
partes interessadas nas avaliações 
ambientais e o acesso do público aos 
resultados serão assegurados. As 
avaliações de impacto em termos de 
desenvolvimento serão realizadas a nível 
de projeto, a fim de assegurar que a 
Coerência das Políticas para o 
Desenvolvimento e os princípios da 
eficácia da ajuda são efetivamente 
incorporados na conceção de projetos e 
na seleção.

Or. en
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Justificação

1. É aconselhável eliminar a palavra "grandes", já que cria uma certa arbitrariedade 
no·Regulamento.

2. O artigo 208.º do TFUE obriga a União a ter em conta os objetivos da cooperação para o 
desenvolvimento na execução das políticas suscetíveis de afetar os países em 
desenvolvimento.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O financiamento da União pode cobrir 
as despesas para a execução dos 
instrumentos e para a consecução dos seus 
objetivos, incluindo apoio administrativo 
associado às atividades de preparação, 
acompanhamento, controlo, auditoria e 
avaliação diretamente necessárias para essa 
execução, bem como as despesas a nível 
das delegações da União relacionadas com 
apoio administrativo necessário à gestão 
das operações financiadas ao abrigo dos 
instrumentos.

1. O financiamento da União pode cobrir 
as despesas para a execução dos 
instrumentos e para a consecução dos seus 
objetivos; refere-se a apoio administrativo 
associado às atividades de preparação, 
acompanhamento, controlo, auditoria e 
avaliação diretamente necessárias para essa 
execução, bem como as despesas a nível 
das delegações da União relacionadas com 
apoio administrativo necessário à gestão 
das operações financiadas ao abrigo dos 
instrumentos.

Or. en

Justificação

Ao mesmo tempo que se permite à Comissão ter a flexibilidade necessária para adaptar a 
execução às alterações das circunstâncias, é necessário evitar atribuir-lhe poderes 
discricionários completamente arbitrários.  Por conseguinte, expressões como 
"nomeadamente", "incluindo", etc. devem ser evitadas tanto quanto possível.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Desde que as atividades enumeradas nas 
alíneas a), b) e c) estejam relacionadas com 

2. Desde que as atividades enumeradas nas 
alíneas a), b) e c) estejam relacionadas com 
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os objetivos gerais do instrumento 
aplicável executado através da ação, o 
financiamento da União pode abranger

os objetivos específicos do instrumento 
aplicável executado através da ação, o 
financiamento da União pode abranger

Or. en

Justificação

A fim de assegurar que os fundos são utilizados, tanto quanto possível, para atingir os 
objetivos específicos de cada instrumento, o número de atividades "secundárias" financiadas 
ao abrigo de cada instrumento deve ser limitado. Ao limitar a sua elegibilidade ao apoio dos 
objetivos específicos do instrumento, ajudar-se-á a concretizar o objetivo anterior.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Podem ser financiadas medidas de 
apoio fora do âmbito dos documentos de 
programação indicativa. Sempre que 
aplicável, a Comissão adota medidas de 
apoio em conformidade com o 
procedimento consultivo referido no 
artigo 15.º, n.º 2.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta cláusula atribui à Comissão demasiados poderes discricionários e pode tornar as regras 
e os requisitos de financiamento menos significativos.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1 - frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A assistência financeira da União pode 
ser prestada, nomeadamente, através dos 
seguintes tipos de financiamento previstos 
pelo Regulamento Financeiro:

1. A assistência financeira da União pode 
ser prestada através dos seguintes tipos de 
financiamento previstos pelo Regulamento 
Financeiro:
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Or. en

Justificação

Ao mesmo tempo que se permite à Comissão ter a flexibilidade necessária para adaptar a 
execução às alterações das circunstâncias, é necessário evitar atribuir-lhe poderes 
discricionários completamente arbitrários.  Por conseguinte, expressões como 
"nomeadamente", "incluindo", etc. devem ser evitadas tanto quanto possível.

Alteração 35

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

Texto da Comissão Alteração

(d) Contribuições para fundos fiduciários, 
criados pela Comissão;

(d) Contribuições para fundos fiduciários, 
criados pela Comissão, desde que as 
contribuições de um instrumento 
específico apenas sejam utilizadas para 
concretizar os objetivos desse mesmo 
instrumento;

Or. en

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A assistência financeira da União pode 
igualmente ser prestada, em conformidade 
com o Regulamento Financeiro, através de 
contribuições para fundos internacionais, 
regionais ou nacionais, tais como os 
instituídos ou geridos pelo Banco Europeu 
de Investimento, por organizações 
internacionais, por Estados-Membros ou 
por países e regiões parceiros, a fim de 
mobilizar o financiamento conjunto de 
vários doadores, ou para fundos instituídos 
por um ou vários doadores com vista à 
execução conjunta de projetos.

A assistência financeira da União pode 
igualmente ser prestada, em conformidade 
com o Regulamento Financeiro, através de 
contribuições para fundos internacionais, 
regionais ou nacionais, tais como os 
instituídos ou geridos pelo Banco Europeu 
de Investimento, por organizações 
internacionais, por Estados-Membros ou 
por países e regiões parceiros, a fim de 
mobilizar o financiamento conjunto de 
vários doadores, ou para fundos instituídos 
por um ou vários doadores com vista à 
execução conjunta de projetos. A 
participação de instituições de 
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financiamento internacionais não 
pertencentes à UE em instrumentos 
financeiros de investimento, tais como 
mecanismos combinados, deve ser 
condicional à sua aceitação dos padrões e 
das políticas da UE e à concessão de 
acesso às instituições financeiras da UE 
aos fundos disponibilizados pelos sócios 
destas instituições.

Or. en

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A assistência financeira sob a forma de 
apoio orçamental, como previsto 
anteriormente na alínea c) e no artigo [...] 
do Regulamento Financeiro, deve apenas 
ser prestada a) com base em objetivos 
mensuráveis e em indicadores de 
desempenho, b) se a gestão da despesa 
pública do país parceiro for 
suficientemente transparente, fiável e 
efetiva, e c) se forem lançadas políticas 
setoriais ou macroeconómicas 
adequadamente formuladas e que tenham 
sido positivamente avaliadas pelos seus 
principais doadores, incluindo, quando 
relevante, instituições financeiras 
internacionais. Antes de aprovar qualquer 
decisão financeira, a Comissão deve 
procurar obter garantias por parte dos 
governos de países parceiros em como 
tencionam promover ou permitir que a 
União promova e apoie esforços que 
visam o desenvolvimento do controlo 
parlamentar nacional e as capacidades de 
auditoria, incluindo o acesso do público à 
informação.

Or. en
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Justificação

A disposição: “... nos casos em que o Estado parceiro assegure uma gestão…", já presente 
no Regulamento ICD aplicável (artigo 25.º) e no IEVP aplicável, deve figurar como 
condicionalidade na cláusula referente ao apoio orçamental, tal como no caso dos 
instrumentos vigentes. As disposições estão também em consonância com o n.º 14 das 
Conclusões do Conselho dos Negócios Estrangeiros de 14 de maio sobre "Futura abordagem 
do apoio orçamental da UE a países terceiros" e também figuram no projeto de relatório da 
Comissão BUDG sobre a revisão do Regulamento Financeiro, mas não figuram no 
Regulamento Financeiro aplicável. Por conseguinte, devem ser incluídas no CIR

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – subalínea 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

A disposição relativa à assistência 
financeira da União, através dos vários 
tipos de financiamento definidos no n.º 1, 
deve ser condicional mediante o 
compromisso das partes beneficiárias de 
cumprir requisitos que garantem a 
visibilidade da assistência da União. A 
Comissão estabelece esses requisitos 
mínimos e adequados em estreita 
cooperação com os beneficiários, e 
cumpre monitorizar o respeito destes 
requisitos.

Or. en

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os tipos de financiamento referidos no 
n.º 1 e no artigo 6.º, n.º 1, e os métodos de 
execução referidos no n.º 3, serão 
escolhidos em função da sua capacidade 
para atingir os objetivos específicos das 
ações, tendo em conta, nomeadamente, os 

4. Os tipos de financiamento referidos no 
n.º 1 e no artigo 6.º, n.º 1, e os métodos de 
execução referidos no n.º 3, serão 
escolhidos em função da sua capacidade 
para atingir os objetivos específicos das 
ações, tendo em conta os custos dos 
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custos dos controlos, a carga administrativa 
e o risco previsível de incumprimento. Em 
relação às subvenções, deve ter-se em 
conta o recurso a montantes únicos, taxas 
fixas e tabelas de custos unitários.

controlos, a carga administrativa e o risco 
previsível de incumprimento. Em relação 
às subvenções, deve ter-se em conta o 
recurso a montantes únicos, taxas fixas e 
tabelas de custos unitários.

Or. en

Justificação

Ao mesmo tempo que se permite à Comissão ter a flexibilidade necessária para adaptar a 
execução às alterações das circunstâncias, é necessário evitar atribuir-lhe poderes 
discricionários completamente arbitrários.  Por conseguinte, expressões como 
"nomeadamente", "incluindo", etc. devem ser evitadas tanto quanto possível.

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Embora recorrendo a um dos tipos de 
financiamento a que se refere o n.º 1 ou o 
artigo 6.º, n.º 1, a cooperação entre a União 
e os seus parceiros pode assumir a forma, 
nomeadamente, de

6. Embora recorrendo a um dos tipos de 
financiamento a que se refere o n.º 1 ou o 
artigo 6.º, n.º 1, a cooperação entre a União 
e os seus parceiros pode assumir a forma 
de

Or. en

Justificação

Ao mesmo tempo que se permite à Comissão ter a flexibilidade necessária para adaptar a 
execução às alterações das circunstâncias, é necessário evitar atribuir-lhe poderes 
discricionários completamente arbitrários.  Por conseguinte, expressões como 
"nomeadamente", "incluindo", etc. devem ser evitadas tanto quanto possível.

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Todos os fornecimentos e bens 
adquiridos no âmbito de um contrato ou em 
conformidade com uma convenção de 

4. Todos os fornecimentos e bens 
adquiridos, incluindo os produtos, obras e 
serviços cobertos pelas boas práticas 
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subvenção financiados ao abrigo do 
presente regulamento devem ser 
originários de um país elegível. Podem, no 
entanto, ser originários de qualquer outro 
país, quando é permitida a utilização do 
procedimento por negociação 
concorrencial. Para efeitos do presente 
regulamento, o termo "origem" é definido 
na legislação relevante da União 
respeitante às regras de origem para efeitos 
aduaneiros.

aquisição do OCDE-CAD, no âmbito de 
um contrato ou em conformidade com uma 
convenção de subvenção financiados ao 
abrigo do presente regulamento devem ser 
originários de um país elegível. A 
utilização dos sistemas nacionais de 
adjudicação de contratos públicos deve 
ser a opção por defeito quando um país 
incluído na lista CAD relativa aos 
beneficiários da APD é beneficiário da 
referida subvenção. Podem, no entanto, 
ser originários de qualquer outro país, 
quando é permitida a utilização do 
procedimento por negociação 
concorrencial. Para efeitos do presente 
regulamento, o termo "origem" é definido 
na legislação relevante da União 
respeitante às regras de origem para efeitos 
aduaneiros.

Or. en

Justificação

O objetivo consiste em harmonizar as regras da adjudicação de contratos com a 
recomendação do OCDE-CAD relativas à desvinculação da APD aos países menos 
avançados e aos países pobres altamente endividados de 2001 e de 2008.

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Nos casos em que o Regulamento 
Financeiro estabelece uma margem de 
apreciação na escolha do contratante, deve 
ser dada prioridade, quando adequado, a 
concursos locais e regionais.

6. Nos casos em que o Regulamento 
Financeiro estabelece uma margem de 
apreciação na escolha do contratante, deve 
ser dada prioridade a concursos locais e 
regionais.

Or. en

Justificação

O objetivo consiste em harmonizar as regras da adjudicação de contratos com a 
recomendação do OCDE-CAD relativas à desvinculação da APD aos países menos 
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avançados e aos países pobres altamente endividados de 2001 e de 2008.

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Em derrogação a todas as outras 
regras, a elegibilidade, tal como definida 
no presente título, pode ser restringida no 
que respeita à nacionalidade, localização 
ou natureza dos candidatos, quando 
exigido em função da natureza e dos 
objetivos da ação e, se necessário, para 
efeitos da sua execução efetiva. As 
referidas restrições podem ser aplicadas, 
em especial, à participação nos 
procedimentos de adjudicação no caso das 
ações de cooperação transfronteiriça.

7. Em casos excecionais e devidamente 
justificados, a elegibilidade, tal como 
definida no presente título, pode ser 
restringida no que respeita à nacionalidade, 
localização ou natureza dos candidatos, 
quando exigido em função da natureza 
específica e dos objetivos da ação e, se 
necessário, para efeitos da sua execução 
efetiva.

Or. en

Justificação

O objetivo consiste em harmonizar as regras da adjudicação de contratos com a 
recomendação do OCDE-CAD relativas à desvinculação da APD aos países menos 
avançados e aos países pobres altamente endividados de 2001 e de 2008.

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Países e territórios em 
desenvolvimento, tal como definidos pelo 
Comité de Ajuda ao Desenvolvimento da 
Organização de Cooperação e de 
Desenvolvimento Económico ("OCDE-
CAD"), que não são membros do grupo G-
20, e países e territórios ultramarinos 
abrangidos pela Decisão [2001/822/CE do 
Conselho de 27 de Novembro de 2001];

(c) Países e territórios em desenvolvimento 
incluídos na lista CAD relativa aos 
beneficiários da APD publicada pelo 
Comité de Ajuda ao Desenvolvimento da 
Organização de Cooperação e de 
Desenvolvimento Económico ("OCDE-
CAD") e que não são membros do grupo 
G-20, e países e territórios ultramarinos 
abrangidos pela Decisão [2001/822/CE do 



PE489.521v01-00 30/38 PA\902163PT.doc

PT

Conselho de 27 de Novembro de 2001];

Or. en

Justificação

Excluding developing country G20 members would be incompatible with the DAC 
Recommendation on Untying and the DAC definition of untying, which requires procurement 
to be open to all OECD countries and substantially all developing countries (where the word 
"substantially" is there essentially to permit the exclusion of certain countries under a UN 
embargo). This would make EU ODA to the LDCs/HIPCs tied, and would imply that the EU 
is derogating unilaterally from earlier agreements made in the multilateral framework of the 
OECD-DAC of which the Commission is a full member. It would also not be compatible with 
Accra and Busan commitments, especially the latter, made only recently in a "Global 
Partnership for Development".

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Países em desenvolvimento, tal como 
definidos pelo OCDE-CAD, que são 
membros do grupo G-20, e outros países e 
territórios, quando são beneficiários da 
ação financiada pela União ao abrigo dos 
instrumentos abrangidos pelo presente
artigo;

Suprimido

Or. en

Justificação

Excluding developing country G20 members would be incompatible with the DAC 
Recommendation on Untying and the DAC definition of untying, which requires procurement 
to be open to all OECD countries and substantially all developing countries (where the word 
"substantially" is there essentially to permit the exclusion of certain countries under a UN 
embargo). This would make EU ODA to the LDCs/HIPCs tied, and would imply that the EU 
is derogating unilaterally from earlier agreements made in the multilateral framework of the 
OECD-DAC of which the Commission is a full member. It would also not be compatible with 
Accra and Busan commitments, especially the latter, made only recently in a "Global 
Partnership for Development".
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Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Um Estado-Membro do OCDE-CAD, 
no caso de contratos executados num país 
menos avançado, tal como definido pelo 
OCDE-CAD.

(f) Um Estado-Membro da OCDE, no caso 
de contratos executados num país menos 
avançado ou num país pobre altamente 
endividado (PPAE) incluído na lista CAD 
relativa aos beneficiários da APD 
publicada pelo OCDE-CAD.

Or. en

Justificação

O objetivo consiste em harmonizar as regras da adjudicação de contratos com a 
recomendação do CAD relativas à desvinculação da APD aos PMA e aos PPAE de 2001 e de 
2008: a fim de ser coerente com a recomendação, esta disposição deve abranger os Estados-
Membros da OCDE (e não do OCDE-CAD), uma vez que a definição do OCDE-CAD de 
desvinculação da ajuda inclui a elegibilidade dos membros da OCDE (e não apenas os 
pertencentes ao CAD, pois nem todos os membros da OCDE são membros do CAD) A fim de 
ser coerente com a recomendação, as disposições devem igualmente abranger o caso dos 
contratos executados em PPAE.

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Países que tenham laços económicos, 
comerciais ou geográficos tradicionais com 
países vizinhos beneficiários;

(a) Países que tenham laços económicos, 
comerciais ou geográficos tradicionais com 
países vizinhos beneficiários ou regiões;

Or. en
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Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão procede regularmente a um 
controlo e reapreciação das suas ações e 
avaliará os resultados da execução das 
ações e políticas setoriais e a eficácia da 
programação, quando adequado, através de 
avaliações externas independentes, a fim 
de verificar se os objetivos foram atingidos 
e formular recomendações tendo em vista a 
melhoria das futuras operações.

1. A Comissão procede regularmente a um 
controlo e reapreciação das suas ações e 
avaliará os resultados da execução das 
ações e políticas setoriais e a eficácia da 
programação, quando adequado, através de 
avaliações externas independentes, a fim 
de verificar se os objetivos foram atingidos 
e formular recomendações tendo em vista a 
melhoria das futuras operações. Essas 
avaliações serão realizadas com base em 
indicadores predefinidos, claros, 
transparentes e mensuráveis. Serão 
devidamente tidas em consideração as 
propostas apresentadas pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho para a 
realização de avaliações externas 
independentes.

Or. en

Justificação

A frase: "As propostas apresentadas pelo Parlamento Europeu…" já está incluída no 
Regulamento ICD aplicável (artigo 33.º: "Avaliação").

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão transmite os relatórios de 
avaliação ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, para informação. Os Estados-
Membros podem solicitar que certas 
avaliações sejam examinadas pelos 
Comités a que se refere o artigo 15.º. Os 
resultados devem ser tidos em conta na 
conceção dos programas e na afetação dos 

2. A Comissão transmite os relatórios de 
avaliação ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho. O Parlamento Europeu e os 
Estados-Membros podem solicitar que 
certas avaliações sejam examinadas pelos 
Comités a que se refere o artigo 15.º. Os 
resultados devem ser tidos em conta na 
conceção dos programas e na afetação dos 
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fundos. fundos.

Or. en

Justificação

Embora o PE não seja um membro dos comités de gestão, deve ter o direito a remeter as 
avaliações a esses comités.

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão associará na medida 
adequada todas as partes interessadas à 
fase de avaliação da assistência da União 
prestada ao abrigo do presente 
regulamento.

3. A Comissão associará todas as partes 
interessadas, incluindo os intervenientes 
não estatais e as autoridades locais, à fase 
de avaliação da ajuda comunitária 
concedida ao abrigo do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

Ficou acordada a inclusão de intervenientes não estatais e de autoridades locais no ICD 
aplicável (artigo 33.º: "Avaliação").

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O relatório bienal deve conter 
informações relativas ao ano anterior sobre 
as medidas financiadas, os resultados dos 
exercícios de controlo e avaliação, a 
participação dos parceiros relevantes e a 
execução orçamental em termos de 
autorizações e pagamentos. O relatório 
avalia os resultados da assistência 
financeira da União, utilizando para o 
efeito, na medida do possível, indicadores 

2. O relatório bienal deve conter 
informações relativas ao ano anterior sobre 
as medidas financiadas, os resultados dos 
exercícios de controlo e avaliação, a 
participação de todos os parceiros 
relevantes e a execução orçamental em 
termos de autorizações e pagamentos. O 
relatório avalia, com vista a alcançar os 
objetivos de cada instrumento, a 
complementaridade e as sinergias entre os 
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precisos e quantificáveis do seu contributo 
para a realização dos objetivos dos 
instrumentos.

instrumentos financiados pelo orçamento 
da UE, os resultados da assistência 
financeira da União, com base em 
indicadores predefinidos, claros, 
transparentes e mensuráveis.
Relativamente ao ICD e às ações 
relacionadas com as alterações climáticas, 
o relatório deve também demonstrar 
claramente o efeito de alavanca dos 
fundos mobilizados através do setor 
privado, bem como a sua contribuição 
para a erradicação da pobreza e a sua 
harmonização com os princípios da 
eficácia da ajuda, ou, no caso do 
financiamento da luta contra as 
alterações climáticas, que são conformes 
com as zonas prioritárias e com os 
compromissos da CQNUAC.

Or. en

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

O financiamento atribuído no contexto dos 
instrumentos fica sujeito a um sistema de 
acompanhamento anual baseado na 
metodologia da OCDE ("marcadores do 
Rio"), o qual é integrado na metodologia 
existente de gestão do desempenho dos 
programas da UE para quantificar as 
despesas relacionadas com a ação climática 
e a biodiversidade a nível dos programas 
de ação e das medidas individuais e 
especiais referidas no artigo 2.º, n.º 1, e 
registadas no âmbito das avaliações e 
relatórios bienais. Será efetuada uma 
estimativa anual da despesa global 
relacionada com a ação climática e a 
biodiversidade com base nos documentos 
de programação indicativa adotados.

O financiamento atribuído no contexto dos 
instrumentos fica sujeito a um sistema de 
acompanhamento anual baseado na 
metodologia da OCDE ("marcadores do 
Rio"), o qual é integrado na metodologia
existente de gestão do desempenho dos 
programas da UE para quantificar as 
despesas relacionadas com a ação climática 
e a biodiversidade a nível dos programas 
de ação e das medidas individuais e 
especiais referidas no artigo 2.º, n.º 1, e 
registadas no âmbito das avaliações e 
relatórios bienais. Será efetuada uma 
estimativa anual da despesa global 
relacionada com a ação climática e a 
biodiversidade, bem como um cálculo 
individual dos fundos atribuídos e a 
atribuir a países em desenvolvimento para 
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mitigação das alterações climáticas e 
adaptação de acordo com os 
compromissos internacionais da União, 
com base nos documentos de programação
estratégica adotados.

Or. en

Justificação

Os dados repartidos sobre o financiamento em matéria de alterações climáticas são 
necessários para permitir que os colegisladores verifiquem o compromisso da UE, assumido 
em 2009 na Conferência sobre as Alterações Climáticas (COP 15), realizada em Copenhaga, 
a fim de prever "recursos novos e adicionais" para a adaptação às alterações climáticas e 
para a sua mitigação nos países em desenvolvimento.

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Participará nos trabalhos do comité 
um observador do Banco Europeu de 
Investimento, quando os assuntos lhe 
digam respeito.

Or. en

Justificação

Esta disposição é incluída na maioria dos instrumentos financeiros aplicáveis.

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A decisão adotada mantém-se em vigor 
durante o período de duração do 
documento, programa de ação ou medida 
adotado ou alterado.

A decisão adotada mantém-se em vigor 
durante um período a indicar no
documento, programa de ação ou medida 
adotado ou alterado, mas sem ultrapassar 
seis meses a contar da data da sua 
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adoção.

Or. en

Justificação

This procedure is proposed by the Commission only for "immediately applicable 
implementing acts, including amendments to existing action programmes and measures" in 
cases of emergency. The procedure is the examination procedure, but with an exception 
which gives Commission the power to “adopt an implementing act which shall apply 
immediately, without its prior submission to a committee, and shall remain in force for a 
period not exceeding 6 months unless the basic act provides otherwise”. Extending this period 
to the duration of the document (which could be the duration of the Regulation itself) would 
amount to giving the Commission a blank check, without any possibility for the European 
Parliament to alter or revoke the decision and with hardly any possibility of exercising 
scrutiny over it.

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 16 – título

Texto da Comissão Alteração

Reapreciação e avaliação dos instrumentos Reapreciação intercalar e avaliação dos 
instrumentos

Or. en

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de dezembro de 2017, a 
Comissão deve elaborar um relatório sobre 
a realização dos objetivos de cada um dos 
instrumentos, por meio de indicadores de 
resultados e de impacto, que quantifiquem 
a eficácia da utilização dos recursos e o 
valor acrescentado europeu dos 
instrumentos, tendo em vista uma decisão 
sobre a renovação, alteração ou suspensão 

1. Até 31 de março de 2017, a Comissão 
deve apresentar ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho um relatório de avaliação da 
execução de cada instrumento e do 
Regulamento durante os primeiros três 
anos e da realização dos objetivos, por 
meio de indicadores de resultados e de 
impacto, que quantifiquem a eficácia da 
utilização dos recursos e o valor 
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dos tipos de ações executadas no âmbito 
dos instrumentos. O relatório examina, 
além disso, as possibilidades de 
simplificação, a coerência interna e 
externa, a manutenção da pertinência de 
todos os objetivos, assim como a 
contribuição das medidas para as 
prioridades da União em termos de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. Deve ter em conta eventuais 
resultados e conclusões sobre o impacto a 
longo prazo dos instrumentos.

acrescentado dos instrumentos, tendo em 
vista uma decisão sobre a renovação, 
alteração ou suspensão dos tipos de ações 
executadas no âmbito dos instrumentos. O 
relatório examina, além disso, as 
possibilidades de simplificação, a 
coerência interna e externa, incluindo a 
Coerência das Políticas para o 
Desenvolvimento, bem como a 
manutenção da pertinência de todos os 
objetivos. Deve ter em conta eventuais 
resultados e conclusões sobre o impacto a 
longo prazo dos instrumentos.

Or. en

Justificação
1. The sentence “the Commission shall submit ...” is already present in the current DCI 

(Article 40: “Review”)
2. What should be assessed is not only “European added value”, but also added value 

towards the achievement of the objectives of the instruments themselves.
3. The sentence “contribution to the EU priorities for smart, sustainable and inclusive 

growth” should be deleted – it is not relevant for all instruments in the area of external 
action (e.g. DCI, IfS, EIDHR) and should therefore be included in the specific Instruments, 
where relevant.

4. The obligation for Policy Coherence for Development of all EU actions is contained in 
Article 208 TFEU.

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 17 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento é aplicável a partir 
de 1 de janeiro de 2014.

O presente regulamento é aplicável a partir 
de 1 de janeiro de 2014 e até 31 de 
dezembro de 2020.

Or. en

Justificação

Deve ser incluída uma data-limite para a nova regulamentação. Esta deve coincidir com a 
duração do novo QFP.
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