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Alteração 30
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Dado que o Regulamento (CE) n.º 
1085/2006 do Conselho, de 17 de julho de 
2006, que institui um Instrumento de 
Assistência de Pré-Adesão (IPA)12, chega 
ao seu termo em 31 de dezembro de 2013, 
e a fim de aumentar a eficácia da ação 
externa da União, deverá ser mantido um 
quadro para o planeamento e a prestação da 
assistência externa durante o período 
2014-2020. A política de alargamento da 
União deve continuar a ser apoiada por 
um instrumento financeiro específico. Por 
conseguinte, o Instrumento de Assistência 
de Pré-Adesão (IPA) deve ser renovado.

(2) Dado que o Regulamento (CE) n.º 
1085/2006 do Conselho, de 17 de julho de 
2006, que institui um Instrumento de 
Assistência de Pré-Adesão (IPA)12, chega 
ao seu termo em 31 de dezembro de 2013, 
e a fim de aumentar a eficácia da ação 
externa da União, deverá ser mantido um 
quadro para o planeamento e a prestação da 
assistência externa durante o período 
2014-2020. Por conseguinte, o Instrumento 
de Assistência de Pré-Adesão (IPA) deve 
ser renovado.

Or. it

Alteração 31
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Dado que o Regulamento (CE) 
n.º 1085/2006 do Conselho, de 17 de julho 
de 2006, que institui um Instrumento de 
Assistência de Pré-Adesão (IPA)12, chega 
ao seu termo em 31 de dezembro de 2013, 
e a fim de aumentar a eficácia da ação 
externa da União, deverá ser mantido um 
quadro para o planeamento e a prestação da 
assistência externa durante o período 
2014-2020. A política de alargamento da 
União deve continuar a ser apoiada por um 
instrumento financeiro específico. Por 
conseguinte, o Instrumento de Assistência 

(2) Dado que o Regulamento (CE) 
n.º 1085/2006 do Conselho, de 17 de julho 
de 2006, que institui um Instrumento de 
Assistência de Pré-Adesão (IPA)12, chega 
ao seu termo em 31 de dezembro de 2013, 
e a fim de aumentar a eficácia da ação 
externa da União, deverá ser mantido um 
quadro para o planeamento e a prestação da 
assistência externa durante o período 
2014-2020. Isto terá, todavia, que levar 
em conta a atual situação financeira da 
União, sob a pressão da crise financeira e 
do Euro. A política de alargamento da 
União deve continuar a ser apoiada por um 
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de Pré-Adesão (IPA) deve ser renovado. instrumento financeiro específico e 
austero. Por conseguinte, o Instrumento de 
Assistência de Pré-Adesão (IPA) deve ser 
renovado.

Or. de

Alteração 32
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Um Estado europeu que se tenha 
candidatado à adesão à União só se pode 
tornar membro quando tiver confirmado
que satisfaz os critérios de adesão 
acordados no Conselho Europeu de 
Copenhaga em junho de 1993 e desde que 
a adesão não ultrapasse a capacidade da 
União para integrar o novo membro. Estes 
critérios dizem respeito à estabilidade de 
instituições que garantem a democracia, o 
Estado de direito, o respeito pelos direitos 
humanos e o respeito e a proteção das 
minorias, bem como o desenvolvimento da 
economia, que deve ser suficiente para 
suportar a pressão da concorrência no 
mercado interno e ainda à capacidade do 
candidato para assumir não só os direitos 
mas também as obrigações que lhe 
incumbem por força dos Tratados.

(4) Um Estado europeu que se tenha 
candidatado à adesão à União só se pode 
tornar membro quando tiver demonstrado
que satisfaz os critérios de adesão 
acordados no Conselho Europeu de 
Copenhaga em junho de 1993 e desde que 
a adesão não ultrapasse a capacidade da 
União para integrar o novo membro. Estes 
critérios dizem respeito à estabilidade de 
instituições que garantem a democracia, o 
Estado de direito, o respeito pelos direitos 
humanos e o respeito e a proteção das 
minorias, bem como o desenvolvimento da 
economia, que deve ser suficiente para 
suportar a pressão da concorrência no 
mercado interno e ainda à capacidade do 
candidato para assumir não só os direitos 
mas também as obrigações que lhe 
incumbem por força dos Tratados.

Or. it

Alteração 33
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Considerando 4
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Texto da Comissão Alteração

(4) Um Estado europeu que se tenha 
candidatado à adesão à União só se pode 
tornar membro quando tiver confirmado 
que satisfaz os critérios de adesão 
acordados no Conselho Europeu de 
Copenhaga em junho de 1993 e desde que 
a adesão não ultrapasse a capacidade da 
União para integrar o novo membro. Estes 
critérios dizem respeito à estabilidade de 
instituições que garantem a democracia, o 
Estado de direito, o respeito pelos direitos 
humanos e o respeito e a proteção das 
minorias, bem como o desenvolvimento da 
economia, que deve ser suficiente para 
suportar a pressão da concorrência no 
mercado interno e ainda à capacidade do 
candidato para assumir não só os direitos 
mas também as obrigações que lhe 
incumbem por força dos Tratados.

(4) Um Estado europeu que se tenha 
candidatado à adesão à União só se pode 
tornar membro quando tiver confirmado 
que satisfaz os critérios de adesão 
acordados no Conselho Europeu de 
Copenhaga em junho de 1993 e desde que 
a adesão não ultrapasse a capacidade da 
União para integrar o novo membro. Estes 
critérios dizem respeito à estabilidade de 
instituições que garantem a democracia, o 
Estado de direito, o respeito pelos direitos 
humanos, a não-discriminação e o respeito 
e a proteção das minorias e dos grupos 
vulneráveis, bem como o desenvolvimento 
da economia, que deve ser suficiente para 
suportar a pressão da concorrência no 
mercado interno e ainda à capacidade do 
candidato para assumir não só os direitos 
mas também as obrigações que lhe 
incumbem por força dos Tratados.

Or. en

Alteração 34
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O Conselho Europeu concedeu o 
estatuto de país candidato à Islândia, ao 
Montenegro, à antiga República jugoslava 
da Macedónia e à Turquia. Confirmou a 
perspetiva europeia para a Albânia, a 
Bósnia e Herzegovina, a Sérvia, bem 
como para o Kosovo13, que são 
considerados candidatos potenciais.

(6) O Conselho Europeu concedeu o 
estatuto de país candidato à Islândia, ao 
Montenegro, à antiga República jugoslava 
da Macedónia e à Turquia.

Or. de
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Alteração 35
Jelko Kacin

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O Conselho Europeu concedeu o 
estatuto de país candidato à Islândia, ao 
Montenegro, à antiga República jugoslava 
da Macedónia e à Turquia. Confirmou a 
perspetiva europeia para a Albânia, a 
Bósnia e Herzegovina, a Sérvia, bem como 
para o Kosovo13, que são considerados 
candidatos potenciais.

(6) O Conselho Europeu concedeu o 
estatuto de país candidato à Islândia, ao 
Montenegro, à antiga República jugoslava 
da Macedónia, à Turquia e à Sérvia. 
Confirmou a perspetiva europeia para a 
Albânia, a Bósnia e Herzegovina, bem 
como para o Kosovo13, que são 
considerados candidatos potenciais.

Or. en

Alteração 36
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A assistência financeira ao abrigo do 
presente regulamento deve ser concedida 
aos países candidatos e aos países 
potencialmente candidatos (os «países 
beneficiários») enumerados no anexo do 
presente regulamento, independentemente 
do seu estatuto.

(7) A assistência financeira ao abrigo do 
presente regulamento deve ser concedida 
aos países candidatos enumerados no 
anexo do presente regulamento. A 
assistência financeira deve ser organizada 
de acordo com os princípios de mais por 
mais e menos por menos.

Or. de

Alteração 37
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento
Considerando 7
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Texto da Comissão Alteração

(7) A assistência financeira ao abrigo do 
presente regulamento deve ser concedida 
aos países candidatos e aos países 
potencialmente candidatos (os «países 
beneficiários») enumerados no anexo do 
presente regulamento, independentemente 
do seu estatuto.

(7) A assistência financeira ao abrigo do 
presente regulamento pode ser concedida 
aos países candidatos e aos países 
potencialmente candidatos (os «países 
beneficiários») enumerados no anexo do 
presente regulamento, independentemente 
do seu estatuto.

Or. it

Alteração 38
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A assistência ao abrigo do presente 
regulamento deve ser fornecida em 
conformidade com o quadro da política de 
alargamento definido pela União para cada 
país beneficiário e refletida no pacote anual 
«Alargamento» da Comissão, que inclui os 
relatórios de acompanhamento e a 
estratégia de alargamento, nos Acordos de 
Estabilização e Associação e nas Parcerias 
Europeias ou nas Parcerias para a Adesão. 
A assistência deve concentrar-se, 
essencialmente, num número limitado de 
domínios de intervenção que ajudarão os 
países beneficiários a reforçar as suas 
instituições democráticas e o Estado de 
Direito, a proceder a reformas do sistema 
judiciário e da administração pública, a 
respeitar os direitos fundamentais e a 
promover a igualdade de género e a 
não-discriminação. Deve também reforçar 
o seu desenvolvimento económico e social, 
contribuindo para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, em 
consonância com a estratégia «Europa 
2020», e alinhar-se progressivamente pelos 

(8) A assistência ao abrigo do presente 
regulamento deve ser fornecida em 
conformidade com o quadro da política de 
alargamento definido pela União para cada 
país beneficiário e refletida no pacote anual 
«Alargamento» da Comissão, que inclui os 
relatórios de acompanhamento e a 
estratégia de alargamento, nos Acordos de 
Estabilização e Associação e nas Parcerias 
Europeias ou nas Parcerias para a Adesão. 
A assistência deve concentrar-se, 
essencialmente, num número limitado de 
domínios de intervenção que ajudarão os 
países beneficiários a reforçar as suas 
instituições democráticas e o Estado de 
Direito, a proceder a reformas do sistema 
judiciário e da administração pública, a 
respeitar os direitos fundamentais e a 
promover o combate à imigração ilegal 
para a UE. Deve também reforçar o seu 
desenvolvimento económico e social, 
contribuindo para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, em 
consonância com a estratégia «Europa 
2020», e alinhar-se progressivamente pelos 
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critérios de Copenhaga. A coerência entre a 
assistência financeira e os progressos 
globais efetuados na execução da estratégia 
de pré-adesão deve ser reforçada.

critérios de Copenhaga. A coerência entre a 
assistência financeira e os progressos 
globais efetuados na execução da estratégia 
de pré-adesão deve ser reforçada. Em caso 
de problemas persistentes na execução da 
estratégia de pré-adesão, especialmente 
no que respeita aos valores fundamentais 
da União, a assistência deve ser 
reestruturada.

Or. de

Alteração 39
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A assistência ao abrigo do presente 
regulamento deve ser fornecida em 
conformidade com o quadro da política de 
alargamento definido pela União para cada 
país beneficiário e refletida no pacote anual 
«Alargamento» da Comissão, que inclui os 
relatórios de acompanhamento e a 
estratégia de alargamento, nos Acordos de 
Estabilização e Associação e nas Parcerias 
Europeias ou nas Parcerias para a Adesão. 
A assistência deve concentrar-se, 
essencialmente, num número limitado de 
domínios de intervenção que ajudarão os 
países beneficiários a reforçar as suas 
instituições democráticas e o Estado de 
Direito, a proceder a reformas do sistema 
judiciário e da administração pública, a 
respeitar os direitos fundamentais e a 
promover a igualdade de género e a 
não-discriminação. Deve também reforçar 
o seu desenvolvimento económico e social, 
contribuindo para um crescimento
inteligente, sustentável e inclusivo, em 
consonância com a estratégia «Europa 
2020», e alinhar-se progressivamente pelos 
critérios de Copenhaga. A coerência entre a 

(8) A assistência ao abrigo do presente 
regulamento deve ser fornecida em 
conformidade com o quadro da política de 
alargamento definido pela União para cada 
país beneficiário e refletida no pacote anual 
«Alargamento» da Comissão, que inclui os 
relatórios de acompanhamento e a 
estratégia de alargamento, nos Acordos de 
Estabilização e Associação e nas Parcerias 
Europeias ou nas Parcerias para a Adesão. 
A assistência deve concentrar-se, 
essencialmente, num número limitado de 
domínios de intervenção que ajudarão os 
países beneficiários a reforçar as suas 
instituições democráticas e o Estado de 
Direito, a proceder a reformas do sistema 
judiciário e da administração pública, a 
respeitar os direitos fundamentais e a 
promover a igualdade de género e a 
não-discriminação e a aplicar o quadro 
europeu para a coesão social e territorial. 
Deve também reforçar o seu 
desenvolvimento económico e social, 
contribuindo para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, em 
consonância com a estratégia «Europa 
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assistência financeira e os progressos 
globais efetuados na execução da estratégia 
de pré-adesão deve ser reforçada.

2020», e alinhar-se progressivamente pelos 
critérios de Copenhaga. A coerência entre a 
assistência financeira e os progressos 
globais efetuados na execução da estratégia 
de pré-adesão deve ser reforçada.

Or. en

Alteração 40
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os países candidatos e os países 
potencialmente candidatos têm de estar 
melhor preparados para enfrentar os 
desafios globais, como o desenvolvimento 
sustentável e as alterações climáticas, e 
alinhar-se pelos esforços da União para 
abordar estas questões. A assistência 
prestada pela União ao abrigo do presente 
regulamento deverá contribuir também 
para a realização do objetivo de aumentar 
em, pelo menos, 20 % a percentagem do 
orçamento da União consagrada às 
questões climáticas.

(9) Os países candidatos têm de estar 
melhor preparados para enfrentar os 
desafios globais, como o desenvolvimento 
sustentável, e alinhar-se pelos esforços da 
União para abordar estas questões.

Or. de

Alteração 41
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os países candidatos e os países 
potencialmente candidatos têm de estar 
melhor preparados para enfrentar os 
desafios globais, como o desenvolvimento 

(9) Os países candidatos e os países 
potencialmente candidatos têm de estar 
melhor preparados para enfrentar os 
desafios globais, como o desenvolvimento 
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sustentável e as alterações climáticas, e 
alinhar-se pelos esforços da União para 
abordar estas questões. A assistência 
prestada pela União ao abrigo do presente 
regulamento deverá contribuir também 
para a realização do objetivo de aumentar 
em, pelo menos, 20 % a percentagem do 
orçamento da União consagrada às 
questões climáticas.

sustentável e as alterações climáticas, e 
alinhar-se pelos esforços da União para 
abordar estas questões. Será necessário 
investir em recursos humanos a fim de 
proporcionar novas aptidões e 
competências. A assistência prestada pela 
União ao abrigo do presente regulamento 
deverá contribuir também para a realização 
do objetivo de aumentar em, pelo menos, 
20 % a percentagem do orçamento da 
União consagrada às questões climáticas.

Or. en

Alteração 42
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os países candidatos e os países 
potencialmente candidatos têm de estar 
melhor preparados para enfrentar os 
desafios globais, como o desenvolvimento 
sustentável e as alterações climáticas, e 
alinhar-se pelos esforços da União para 
abordar estas questões. A assistência 
prestada pela União ao abrigo do presente 
regulamento deverá contribuir também 
para a realização do objetivo de aumentar 
em, pelo menos, 20 % a percentagem do 
orçamento da União consagrada às 
questões climáticas.

(9) Os países candidatos e os países 
potencialmente candidatos têm de estar 
melhor preparados para enfrentar os 
desafios globais, como o desenvolvimento 
sustentável, as alterações climáticas e a 
imigração, e alinhar-se pelos esforços da 
União para abordar estas questões. A 
assistência prestada pela União ao abrigo 
do presente regulamento deverá contribuir 
também para a realização do objetivo de 
aumentar em, pelo menos, 20 % a 
percentagem do orçamento da União 
consagrada às questões climáticas.

Or. it

Alteração 43
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Considerando 10
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Texto da Comissão Alteração

(10) A Comissão e os Estados-Membros
devem assegurar o cumprimento, a 
coerência e a complementaridade das suas 
intervenções, nomeadamente através de 
consultas regulares e do intercâmbio 
frequente de informações nas diversas 
fases do ciclo da ajuda, bem como a sua 
compatibilidade com os acordos e 
compromissos em vigor

(10) A Comissão e os Estados-Membros
devem assegurar o cumprimento, a 
coerência e a complementaridade de todas 
as ajudas de organizações internacionais 
recebidas pelo país beneficiário, 
nomeadamente através de consultas 
regulares e do intercâmbio frequente de 
informações nas diversas fases do ciclo da 
ajuda, bem como a sua compatibilidade 
com os acordos e compromissos em vigor.

Or. de

Alteração 44
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A fim de garantir a coerência entre o 
processo de adesão e a assistência técnica e 
financeira prestada ao abrigo do presente 
regulamento e de atingir os objetivos da 
agenda de adesão, a Comissão deverá 
estabelecer um quadro estratégico comum 
para a utilização do Instrumento de Pré-
Adesão. Este quadro deverá definir, 
nomeadamente, a lista das principais ações 
suscetíveis de beneficiar de apoio ao abrigo 
do presente regulamento e os critérios para 
a atribuição dos fundos. O quadro 
estratégico comum deverá constituir o 
quadro de referência para os documentos 
de estratégia nacionais e plurinacionais.

(11) A fim de garantir a coerência entre o 
processo de adesão e a assistência técnica e 
financeira prestada ao abrigo do presente 
regulamento e de atingir os objetivos da 
agenda de adesão, a Comissão deverá 
estabelecer um quadro estratégico comum 
para a utilização do Instrumento de Pré-
Adesão. A Comissão poderá procurar 
apoio neste exercício através dos seus 
órgãos comunitários e outras instituições 
pertinentes. Este quadro deverá definir, 
nomeadamente, a lista das principais ações 
suscetíveis de beneficiar de apoio ao abrigo 
do presente regulamento e os critérios para 
a atribuição dos fundos. O quadro 
estratégico comum deverá constituir o 
quadro de referência para os documentos 
de estratégia nacionais e plurinacionais.

Or. en
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Alteração 45
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Os objetivos da assistência devem ser 
definidos nos documentos de estratégia 
indicativos nacionais e plurinacionais 
elaborados pela Comissão para o período 
de vigência do quadro financeiro plurianual 
da União, em parceria com os países 
beneficiários, com base nas suas 
necessidades específicas e na agenda de 
alargamento. Os documentos de estratégia 
deverão estabelecer os domínios de 
intervenção para assistência e, sem 
prejuízo das prerrogativas da autoridade 
orçamental, proceder à repartição 
indicativa dos fundos por domínio de 
intervenção, discriminados por ano, 
incluindo uma estimativa das despesas 
relativas à luta contra as alterações 
climáticas. Deve prever-se suficiente 
flexibilidade para fazer face às novas 
necessidades e incentivar a melhoria do 
desempenho. Os documentos de estratégia 
deverão assegurar a coerência e a 
compatibilidade com os esforços dos países 
beneficiários, tal como refletidos nos seus 
orçamentos nacionais, e ter em conta o 
apoio prestado por outros doadores. A fim 
de ter em conta a evolução da situação 
interna e externa, deve proceder-se à 
revisão dos documentos de estratégia 
indicativos plurianuais consoante as 
necessidades.

(12) Os objetivos da assistência devem ser 
definidos nos documentos de estratégia 
indicativos nacionais e plurinacionais 
elaborados pela Comissão para o período 
de vigência do quadro financeiro plurianual 
da União, em parceria com os países 
beneficiários, com base nas suas 
necessidades específicas e na agenda de 
alargamento. Os documentos de estratégia 
deverão estabelecer os domínios de 
intervenção para assistência e, sem 
prejuízo das prerrogativas da autoridade 
orçamental, proceder à repartição 
indicativa dos fundos por domínio de 
intervenção, discriminados por ano. Deve 
prever-se suficiente flexibilidade para fazer 
face às novas necessidades e incentivar a 
melhoria do desempenho. Os documentos 
de estratégia deverão assegurar a coerência 
e a compatibilidade com os esforços dos 
países beneficiários, tal como refletidos 
nos seus orçamentos nacionais, e ter em 
conta o apoio prestado por outros doadores. 
A fim de ter em conta a evolução da 
situação interna e externa, deve proceder-
se à revisão dos documentos de estratégia 
indicativos plurianuais consoante as 
necessidades.

Or. de

Alteração 46
Jutta Steinruck
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Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Os objetivos da assistência devem ser 
definidos nos documentos de estratégia 
indicativos nacionais e plurinacionais 
elaborados pela Comissão para o período 
de vigência do quadro financeiro plurianual 
da União, em parceria com os países 
beneficiários, com base nas suas 
necessidades específicas e na agenda de 
alargamento. Os documentos de estratégia 
deverão estabelecer os domínios de 
intervenção para assistência e, sem 
prejuízo das prerrogativas da autoridade 
orçamental, proceder à repartição 
indicativa dos fundos por domínio de 
intervenção, discriminados por ano, 
incluindo uma estimativa das despesas 
relativas à luta contra as alterações 
climáticas. Deve prever-se suficiente 
flexibilidade para fazer face às novas 
necessidades e incentivar a melhoria do 
desempenho. Os documentos de estratégia 
deverão assegurar a coerência e a 
compatibilidade com os esforços dos países 
beneficiários, tal como refletidos nos seus 
orçamentos nacionais, e ter em conta o 
apoio prestado por outros doadores. A fim 
de ter em conta a evolução da situação 
interna e externa, deve proceder-se à 
revisão dos documentos de estratégia 
indicativos plurianuais consoante as 
necessidades.

(12) Os objetivos da assistência devem ser 
definidos nos documentos de estratégia 
indicativos nacionais e plurinacionais 
elaborados pela Comissão para o período 
de vigência do quadro financeiro plurianual 
da União, em parceria com os países 
beneficiários, com base nas suas 
necessidades específicas e na agenda de 
alargamento. Os documentos de estratégia 
deverão estabelecer os domínios de 
intervenção para assistência e, sem 
prejuízo das prerrogativas da autoridade 
orçamental, proceder à repartição 
indicativa dos fundos por domínio de 
intervenção, discriminados por ano, 
incluindo uma estimativa das despesas 
relativas à luta contra as alterações 
climáticas. Deve prever-se suficiente 
flexibilidade para fazer face às novas 
necessidades e incentivar a melhoria do 
desempenho e reforçar o investimento 
nacional e internacional para a criação 
de emprego de qualidade e a consolidação 
da democracia. Os documentos de 
estratégia deverão assegurar a coerência e a 
compatibilidade com os esforços dos países 
beneficiários, tal como refletidos nos seus 
orçamentos nacionais, e ter em conta o 
apoio prestado por outros doadores. A fim 
de ter em conta a evolução da situação 
interna e externa, deve proceder-se à 
revisão dos documentos de estratégia 
indicativos plurianuais consoante as 
necessidades.

Or. en

Alteração 47
Franz Obermayr
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Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) É do interesse da União apoiar os 
países beneficiários nos esforços 
desenvolvidos para reformar os seus 
sistemas, com vista ao alinhamento pelos
sistemas da União. Dado que os objetivos 
do presente regulamento não podem ser 
atingidos satisfatoriamente pelos 
Estados-Membros, podendo, em 
contrapartida, ser mais facilmente 
alcançados a nível da União, esta última 
pode tomar medidas em conformidade com 
o princípio da subsidiariedade consagrado 
no artigo 5.º do Tratado da União 
Europeia. Em conformidade com o 
princípio da proporcionalidade consagrado 
no mesmo artigo, o presente regulamento 
não vai além do necessário para realizar 
este objetivo.

(13) É do interesse da União apoiar os 
países beneficiários nos esforços 
desenvolvidos para reformar os seus 
sistemas, com vista à sua aproximação 
progressiva aos sistemas da União. Dado 
que os objetivos do presente regulamento 
não podem ser atingidos satisfatoriamente 
pelos Estados-Membros, podendo, em 
contrapartida, ser mais facilmente 
alcançados a nível da União, esta última 
pode tomar medidas em conformidade com 
o princípio da subsidiariedade consagrado 
no artigo 5.º do Tratado da União 
Europeia. Em conformidade com o 
princípio da proporcionalidade consagrado 
no mesmo artigo, o presente regulamento 
não vai além do necessário para realizar 
este objetivo.

Or. de

Alteração 48
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Para que o presente regulamento 
possa refletir rapidamente o resultado das 
decisões políticas tomadas pelo Conselho, 
o poder de adotar atos em conformidade 
com o artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia deve 
ser delegado à Comissão para a 
atualização da lista dos países 
beneficiários constante do anexo ao 
presente regulamento.

Suprimido

Or. de
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Alteração 49
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Embora o Regulamento (UE) 
n.º …/… do Parlamento Europeu e do 
Conselho14, de …, (a seguir designado 
«Regulamento de execução comum») 
estabeleça regras e procedimentos comuns 
para a implementação dos instrumentos da 
União para a ação externa, deveria também 
ser conferida à Comissão uma delegação 
de poderes para adotar regras mais 
pormenorizadas que estabeleçam 
condições uniformes para a aplicação do 
presente regulamento, em especial no que 
diz respeito às estruturas e procedimentos 
de gestão. Essas regras devem ter em 
conta os ensinamentos retirados da gestão 
e da execução da assistência de 
pré-adesão anterior e ser adaptadas em 
função da evolução da situação nos países 
beneficiários.

(15) O Regulamento (UE) n.º …/… do 
Parlamento Europeu e do Conselho14, de
…, (a seguir designado «Regulamento de 
execução comum») estabelece regras e 
procedimentos comuns para a 
implementação dos instrumentos da União 
para a ação externa.

Or. de

Alteração 50
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A assistência deve continuar a utilizar 
as estruturas e os instrumentos que tenham 
demonstrado a sua utilidade para o 
processo de pré-adesão. A transição da 
gestão direta dos fundos de pré-adesão 
pelos serviços da Comissão para uma 

(17) A assistência deve continuar a utilizar 
as estruturas e os instrumentos que tenham 
demonstrado a sua utilidade para o 
processo de pré-adesão. A transição da 
gestão direta dos fundos de pré-adesão 
pelos serviços da Comissão para uma 
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gestão descentralizada delegada nos países 
beneficiários deve ser progressiva e em 
função das capacidades de cada um 
desses países.

gestão descentralizada delegada nos países 
beneficiários não deve para já ser levada a 
cabo e, em caso de deterioração das 
capacidades, deverá ocorrer de forma 
degressiva.

Or. de

Alteração 51
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Os comités criados ao abrigo do 
presente regulamento deverão também ser 
competentes para os atos relativos à 
aplicação do anterior Instrumento de 
Assistência de Pré-Adesão, bem como 
para a implementação da assistência 
financeira destinada à comunidade 
cipriota turca.

(19) Os comités criados ao abrigo do 
presente regulamento deverão também ser 
competentes para os atos relativos à 
aplicação do anterior Instrumento de 
Assistência de Pré-Adesão.

Or. it

Alteração 52
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Caso um país beneficiário viole os 
princípios em que se funda a União 
Europeia, não respeite os compromissos 
constantes dos acordos relevantes 
celebrados com a União ou não realize 
progressos suficientes no que se refere ao
respeito dos critérios de adesão, o 
Conselho, sob proposta da Comissão, deve 
poder tomar as medidas adequadas para
retificar a situação.

(20) Caso um país beneficiário viole os 
princípios em que se funda a União 
Europeia, não respeite os compromissos 
constantes dos acordos relevantes 
celebrados com a União ou não realize 
progressos suficientes no que se refere ao 
respeito dos critérios de adesão, o 
Conselho, sob proposta da Comissão, deve 
tomar as medidas adequadas para garantir 
que o país beneficiário respeite os 
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compromissos assumidos.

Or. it

Alteração 53
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Artigo 1– n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O Instrumento de Assistência de 
Pré-Adesão (a seguir designado «IPA») 
tem por objetivo ajudar os países 
candidatos e os países potencialmente 
candidatos («países beneficiários») 
enumerados no anexo a executarem as 
reformas políticas, institucionais, jurídicas, 
administrativas, sociais e económicas 
necessárias, a fim de permitir a sua 
aproximação dos valores da União e ajudar 
o seu alinhamento progressivo pelas regras, 
normas, políticas e práticas da União, com 
vista à adesão à União.

O Instrumento de Assistência de 
Pré-Adesão (a seguir designado «IPA») 
tem por objetivo ajudar os países 
candidatos enumerados no anexo a 
executarem as reformas políticas, 
institucionais, jurídicas, administrativas, 
sociais e económicas necessárias, a fim de 
permitir a sua aproximação dos valores da 
União e ajudar o seu alinhamento 
progressivo pelas regras, normas, políticas 
e práticas da União, com vista à adesão à 
União.

Or. de

Alteração 54
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O Instrumento de Assistência de 
Pré-Adesão (a seguir designado «IPA») 
tem por objetivo ajudar os países 
candidatos e os países potencialmente 
candidatos («países beneficiários») 
enumerados no anexo a executarem as 
reformas políticas, institucionais, jurídicas, 
administrativas, sociais e económicas 

O Instrumento de Assistência de 
Pré-Adesão (a seguir designado «IPA») 
tem por objetivo ajudar os países 
candidatos e os países potencialmente 
candidatos («países beneficiários») 
enumerados no anexo a executarem as 
reformas políticas, institucionais, jurídicas, 
administrativas, sociais e económicas 
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necessárias, a fim de permitir a sua 
aproximação dos valores da União e ajudar 
o seu alinhamento progressivo pelas regras, 
normas, políticas e práticas da União, com 
vista à adesão à União.

necessárias, a fim de permitir a sua 
aproximação dos valores da União e ajudar 
o seu alinhamento progressivo pelas regras, 
normas, políticas e práticas da União, com 
vista à sua eventual adesão à União se 
demonstrarem que executaram com êxito 
as referidas reformas.

Or. it

Alteração 55
Kinga Göncz

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

Texto da Comissão Alteração

ii) promoção e proteção dos direitos 
humanos e das liberdades fundamentais, 
reforço do respeito dos direitos das 
minorias, promoção da igualdade de 
género, não-discriminação e liberdade de 
imprensa, bem como promoção das boas 
relações de vizinhança;

ii) promoção e proteção dos direitos 
humanos e das liberdades fundamentais, 
reforço do respeito dos direitos das 
minorias e das pessoas com deficiência, 
proteção dos grupos vulneráveis,
promoção da igualdade de género, 
não-discriminação e liberdade de imprensa, 
bem como promoção das boas relações de 
vizinhança;

Or. en

Alteração 56
Mara Bizzotto

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

Texto da Comissão Alteração

ii) promoção e proteção dos direitos 
humanos e das liberdades fundamentais, 
reforço do respeito dos direitos das 
minorias, promoção da igualdade de 
género, não-discriminação e liberdade de 
imprensa, bem como promoção das boas 

ii) promoção e proteção dos direitos 
humanos e das liberdades fundamentais, 
pleno respeito dos direitos das minorias, 
promoção da igualdade de género, 
não-discriminação e liberdade de imprensa, 
bem como promoção das boas relações de 
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relações de vizinhança; vizinhança;

Or. it

Alteração 57
Franz Obermayr

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

Texto da Comissão Alteração

ii) promoção e proteção dos direitos 
humanos e das liberdades fundamentais, 
reforço do respeito dos direitos das 
minorias, promoção da igualdade de 
género, não-discriminação e liberdade de 
imprensa, bem como promoção das boas 
relações de vizinhança;

ii) promoção e proteção dos direitos 
humanos e das liberdades fundamentais, 
reforço do respeito dos direitos das 
minorias, promoção da liberdade de 
imprensa, bem como promoção das boas 
relações de vizinhança;

Or. de

Alteração 58
Jutta Steinruck

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

Texto da Comissão Alteração

v) desenvolvimento da sociedade civil e do 
diálogo social;

v) desenvolvimento da sociedade civil e do 
diálogo social entre as organizações 
patronais e sindicais

Or. en

Alteração 59
Jutta Steinruck

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

ii) reformas económicas necessárias para 
fazer face à pressão da concorrência e às 
forças de mercado no interior da União, ao 
mesmo tempo que são prosseguidos 
objetivos económicos, sociais e ambientais;

ii) reformas económicas necessárias para 
fazer face à pressão da concorrência e às 
forças de mercado no interior da União, ao 
mesmo tempo que são prosseguidos 
objetivos económicos, sociais e ambientais
e que se promove a criação de emprego, 
em especial nas PME;

Or. en

Alteração 60
Jelko Kacin

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

Texto da Comissão Alteração

iii) promoção do emprego e 
desenvolvimento do capital humano;

iii) promoção do emprego e 
desenvolvimento do capital humano 
através da educação, de programas de 
estágio de qualidade e da promoção do 
voluntariado como uma forma de adquirir 
aptidões e experiência e de reforçar a 
coesão social das sociedades;

Or. en

Alteração 61
Jutta Steinruck

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

Texto da Comissão Alteração

iii) promoção do emprego e 
desenvolvimento do capital humano;

iii) promoção do emprego e 
desenvolvimento do capital humano
através de políticas eficazes e da previsão 
baseada e fundamentada na análise do 
mercado de trabalho, referente aos 
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regimes de mobilidade a considerar;

Or. en

Alteração 62
Franz Obermayr

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

Texto da Comissão Alteração

iv) inclusão social e económica, em 
especial das minorias e dos grupos 
vulneráveis,

iv) inclusão social e económica, em 
especial das minorias,

Or. de

Alteração 63
Jutta Steinruck

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

Texto da Comissão Alteração

iv) inclusão social e económica, em 
especial das minorias e dos grupos 
vulneráveis;

iv) inclusão social e económica, em 
especial das minorias e dos grupos 
vulneráveis, designadamente através da 
Plataforma europeia contra a pobreza e a 
exclusão social e outras instâncias 
pertinentes;

Or. en

Alteração 64
Jelko Kacin

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

iv) inclusão social e económica, em 
especial das minorias e dos grupos 
vulneráveis;

iv) inclusão social e económica, em 
especial das minorias e dos grupos 
vulneráveis; promoção e capacitação do 
envelhecimento ativo dos cidadãos e da 
solidariedade entre gerações;

Or. en

Alteração 65
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iv-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iv-A) promoção de uma educação 
inclusiva e integrada, com especial ênfase 
na prevenção da separação das crianças 
nas escolas com base em critérios étnicos, 
na redução das disparidades entre 
homens e mulheres, no acesso à educação 
na primeira infância e na prevenção do 
abandono escolar precoce, visando assim 
reduzir as disparidades étnicas, sociais e 
regionais;

Or. en

Alteração 66
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iv-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iv-B) a fim de assegurar uma educação 
inclusiva e integrada, sensibilização para 
os problemas identificados e adoção de 
medidas para os abordar, com o objetivo 
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de proporcionar educação de qualidade 
também para as crianças marginalizadas;

Or. en

Alteração 67
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
 Artigo 2 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iv-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iv-C) reforço do sistema de proteção 
social, através da execução de planos 
estratégicos para a redução da pobreza, e 
promoção de políticas sociais que visam 
as pessoas com deficiência, os ciganos e 
outras pessoas socialmente excluídas;

Or. en

Alteração 68
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b) – subalínea v-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

v-A) medidas eficazes contra a 
discriminação, em especial através da 
execução de estratégias de integração dos 
ciganos;

Or. en

Alteração 69
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – parágrafo 1 – travessão 1
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Texto da Comissão Alteração

– Os progressos no domínio da 
democracia, do Estado de direito, do 
respeito dos direitos humanos e das 
liberdades fundamentais, do sistema 
judiciário e do nível de capacidade 
administrativa;

– Os progressos no domínio da 
democracia, do Estado de direito, do 
respeito dos direitos humanos e das 
liberdades fundamentais, da proteção dos 
direitos das minorias e dos grupos 
vulneráveis, do sistema judiciário e do 
nível de capacidade administrativa, e da 
promoção da sociedade civil;

Or. en

Alteração 70
Jutta Steinruck

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

Texto da Comissão Alteração

– Os progressos no domínio da 
democracia, do Estado de direito, do 
respeito dos direitos humanos e das 
liberdades fundamentais, do sistema 
judiciário e do nível de capacidade 
administrativa;

– Os progressos no domínio da 
democracia, do Estado de direito, do 
respeito dos direitos humanos e das 
liberdades fundamentais, do sistema 
judiciário e do nível de capacidade 
administrativa e da qualidade do diálogo 
social e civil entre as organizações 
patronais e sindicais;

Or. en

Alteração 71
Jutta Steinruck

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

Texto da Comissão Alteração

– A evolução das reformas económicas, a 
solidez e eficácia das estratégias de 
desenvolvimento social e económico, os 

– A evolução das reformas 
socioeconómicas, a solidez e eficácia das 
estratégias de desenvolvimento social e 
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progressos no sentido de um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, 
designadamente através de investimentos 
públicos apoiados pelo IPA;

económico, os progressos no sentido de um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo e a criação de educação, 
formação e emprego de qualidade, 
designadamente através de investimentos 
públicos apoiados pelo IPA;

Or. en

Alteração 72
Franz Obermayr

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

Texto da Comissão Alteração

- a colaboração com a UE e em especial 
com a Frontex no combate à imigração 
ilegal para a UE;

Or. de

Alteração 73
Marije Cornelissen

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os documentos de estratégia definem a 
combinação adequada dos domínios de 
intervenção referidos no artigo 3.° que 
beneficiarão de assistência financeira ao 
abrigo do presente regulamento, de modo a 
refletir as necessidades e prioridades, em 
conformidade com os objetivos enunciados 
no artigo 2.º, o quadro estratégico comum 
do IPA referido no artigo 5.° e as 
estratégias nacionais, conforme adequado.

2. Os documentos de estratégia definem a 
combinação adequada dos domínios de 
intervenção referidos no artigo 3.° que 
beneficiarão de assistência financeira ao 
abrigo do presente regulamento, de modo a 
refletir as necessidades e prioridades, em 
conformidade com os objetivos enunciados 
no artigo 2.º, o quadro estratégico comum 
do IPA referido no artigo 5.° e as 
estratégias nacionais, conforme adequado.
Os documentos de estratégia deverão 
incluir metas específicas e viáveis para 
cada país relativamente a cada um dos 
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objetivos da estratégia «Europa 2020» 
para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo.

Or. en

Alteração 74
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A ajuda da União ao abrigo do presente 
regulamento será executada através de 
programas e medidas, tal como referido 
nos artigos 2.° e 3.° do Regulamento de 
execução comum, e em conformidade com 
as regras específicas que estabelecem 
condições uniformes para a aplicação do 
presente regulamento, em especial no que 
diz respeito às estruturas e procedimentos 
de gestão, que a Comissão adotará, em 
conformidade com os artigos 10.º e 11.º do 
presente regulamento. A execução deve, 
em geral, assumir a forma de programas 
anuais ou plurianuais, nacionais ou 
plurinacionais, estabelecidos em 
conformidade com os documentos de 
estratégia referidos no artigo 6.º e 
elaborados pelos países beneficiários e/ou 
pela Comissão, consoante o caso.

A ajuda da União ao abrigo do presente 
regulamento será executada através de 
programas e medidas, tal como referido 
nos artigos 2.° e 3.° do Regulamento de 
execução comum. A execução deve, em 
geral, assumir a forma de programas anuais 
ou plurianuais, nacionais ou plurinacionais, 
estabelecidos em conformidade com os 
documentos de estratégia referidos no 
artigo 6.º e elaborados pelos países 
beneficiários e/ou pela Comissão, 
consoante o caso.

Or. de

Alteração 75
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

(1) Em casos devidamente justificados, e a 
fim de assegurar a coerência e a eficácia 
do financiamento da União ou de 
promover a cooperação regional, a 
Comissão poderá decidir alargar a 
elegibilidade dos programas e medidas 
referidos no artigo 7.º a países, territórios 
e regiões que, de outra forma, não seriam 
elegíveis para financiamento em 
conformidade com o artigo 1.º, sempre 
que o programa ou medida a executar 
seja de natureza global, regional ou 
transfronteiriça.

Suprimido

Or. de

Alteração 76
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

Delegação de poderes na Comissão Suprimido
A Comissão tem competência para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
disposto no artigo 11.º, a fim de poder 
alterar o anexo do presente regulamento e 
completar o Regulamento de execução
comum com regras específicas que 
estabeleçam condições uniformes para a 
aplicação do presente regulamento.

Or. de

Alteração 77
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Artigo 11
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Texto da Comissão Alteração

Exercício dos poderes delegados à 
Comissão

Suprimido

(1) O poder conferido à Comissão para 
adotar atos delegados está sujeito às 
condições estabelecidas no presente 
artigo.
(2) A delegação de poderes é atribuída à 
Comissão para o período de vigência do 
presente regulamento.
(3) A delegação de poderes pode ser 
revogada a qualquer momento pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho. A 
decisão de revogação põe termo à 
delegação de poderes especificada nessa 
decisão. Produz efeitos no dia seguinte ao 
da sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia ou numa data posterior 
nela indicada. A decisão de revogação 
não afeta a validade dos atos delegados já 
em vigor.
(4) Logo que adotar um ato delegado, a 
Comissão informará simultaneamente do 
fato o Parlamento Europeu e o Conselho.
(5) Um ato delegado só entra em vigor se 
não for formulada qualquer objeção pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho no 
prazo de 2 meses a contar da data de 
notificação desse ato, ou se, antes do 
termo desse prazo, tanto o Parlamento 
Europeu como o Conselho informarem a 
Comissão de que não têm objeções. Esse 
prazo pode ser prorrogado por 2 meses 
por iniciativa do Parlamento Europeu ou 
do Conselho.

Or. de

Alteração 78
Jutta Steinruck



AM\898082PT.doc 29/32 PE486.211v01-00

PT

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo das disposições relativas à 
suspensão da assistência nos acordos de 
parceria e cooperação com os países e 
regiões parceiros, sempre que um país 
beneficiário não respeitar os princípios da 
democracia, Estado de direito, direitos 
humanos, direitos das minorias e 
liberdades fundamentais ou os 
compromissos constantes dos acordos 
relevantes concluídos com a União, ou 
ainda se os progressos efetuados no 
cumprimento dos critérios de adesão forem 
insuficientes, a União convida o país 
beneficiário para a realização de consultas 
a fim de encontrar um a solução que seja 
aceitável por ambas as partes, exceto nos 
casos de especial urgência. Quando as 
consultas com o país beneficiário não 
conduzirem a uma solução aceitável por 
ambas as partes, se as consultas forem 
recusadas ou nos casos de especial 
urgência, o Conselho pode tomar as 
medidas adequadas em conformidade com 
o disposto no artigo 215.°, n.º 1, do 
Tratado  sobre o Funcionamento da União 
Europeia, podendo estas incluir a 
suspensão total ou parcial da assistência da 
União. O Parlamento Europeu é plena e 
imediatamente informado sobre as decisões 
tomadas a este respeito.

Sem prejuízo das disposições relativas à 
suspensão da assistência nos acordos de 
parceria e cooperação com os países e 
regiões parceiros, sempre que um país 
beneficiário não respeitar os princípios da 
democracia, Estado de direito, direitos 
humanos, direitos das minorias e 
liberdades fundamentais ou os 
compromissos constantes dos acordos 
relevantes concluídos com a União, ou 
ainda se os progressos efetuados no 
cumprimento dos critérios de adesão e 
transparência forem insuficientes, a União 
convida o país beneficiário para a 
realização de consultas a fim de encontrar 
um a solução que seja aceitável por ambas 
as partes, exceto nos casos de especial 
urgência. Quando as consultas com o país 
beneficiário não conduzirem a uma solução 
aceitável por ambas as partes, se as 
consultas forem recusadas ou nos casos de 
especial urgência, o Conselho pode tomar 
as medidas adequadas em conformidade 
com o disposto no artigo 215.°, n.º 1, do 
Tratado  sobre o Funcionamento da União 
Europeia, podendo estas incluir a 
suspensão total ou parcial da assistência da 
União. O Parlamento Europeu é plena e 
imediatamente informado sobre as decisões 
tomadas a este respeito.

Or. en

Alteração 79
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

(1) O montante de referência financeira 
para a execução do presente regulamento 
durante o período de 2014 a 2020 é de 
14 110 100 000 EUR (preços correntes). 
Uma percentagem máxima de 3 % do 
montante de referência financeira será 
afetada a programas de cooperação 
transfronteiriça entre os países 
beneficiários e os Estados-Membros da 
UE.

(1) O montante de referência financeira 
para a execução do presente regulamento 
durante o período de 2014 a 2020 é de 
10 000 000 000 EUR (preços correntes). 
Uma percentagem máxima de 3 % do 
montante de referência financeira será 
afetada a programas de cooperação 
transfronteiriça entre os países 
beneficiários e os Estados-Membros da 
UE.

Or. de

Alteração 80
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O montante de referência financeira para 
a execução do presente regulamento 
durante o período de 2014 a 2020 é de 
14 110 100 000 EUR (preços correntes). 
Uma percentagem máxima de 3 % do 
montante de referência financeira será 
afetada a programas de cooperação 
transfronteiriça entre os países 
beneficiários e os Estados-Membros da 
UE.

1. O montante de referência financeira para 
a execução do presente regulamento 
durante o período de 2014 a 2020 é de 
14 110 100 000 EUR (preços correntes). 
Uma percentagem máxima de 3 % do 
montante de referência financeira será 
afetada a programas de cooperação 
transfronteiriça entre os países 
beneficiários e os Estados-Membros da UE 
e uma percentagem de 1,5 % do montante 
de referência financeira será afetada às 
organizações da sociedade civil e de 
parceiros sociais.

Or. en

Alteração 81
Franz Obermayr
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Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Tal como referido no artigo 13.°, n.º 2 do 
Regulamento «Erasmus para todos», a fim 
de promover a dimensão internacional do 
ensino superior, um montante indicativo de 
1 812 100 000 EUR proveniente dos 
diferentes instrumentos para a ação externa 
(Instrumento de Cooperação para o 
Desenvolvimento, Instrumento Europeu de 
Vizinhança, Instrumento de Assistência de 
Pré-Adesão, Instrumento de Parceria e 
Fundo Europeu de Desenvolvimento) será 
afetado a ações de mobilidade para fins de 
aprendizagem de e para países terceiros e à 
cooperação e ao diálogo político com as 
autoridades/instituições/organizações 
desses países. As disposições do 
Regulamento «Erasmus para todos» são 
aplicáveis à utilização desses fundos.

Tal como referido no artigo 13.°, n.º 2 do 
Regulamento «Erasmus para todos», a fim 
de promover a dimensão internacional do 
ensino superior, um montante indicativo de 
1 000 000 000 EUR proveniente dos 
diferentes instrumentos para a ação externa 
(Instrumento de Cooperação para o 
Desenvolvimento, Instrumento Europeu de 
Vizinhança, Instrumento de Assistência de 
Pré-Adesão, Instrumento de Parceria e 
Fundo Europeu de Desenvolvimento) será 
afetado a ações de mobilidade para fins de 
aprendizagem de e para países terceiros e à 
cooperação e ao diálogo político com as 
autoridades/instituições/organizações 
desses países. As disposições do 
Regulamento «Erasmus para todos» são 
aplicáveis à utilização desses fundos.

Or. de

Alteração 82
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

– Albânia Suprimido

Or. de

Alteração 83
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 2
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Texto da Comissão Alteração

– República da Bósnia e Herzegovina Suprimido

Or. de

Alteração 84
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

– Kosovo* Suprimido

Or. de

Alteração 85
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

*De acordo com a Resolução 
n.º 1244/1999 do Conselho de Segurança 
das Nações Unidas.

Suprimido

Or. de


