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Alteração 16
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A União procura promover, 
desenvolver e consolidar os valores da 
liberdade, da democracia, do respeito pelos 
direitos humanos, pelas liberdades 
fundamentais, pelos princípios da 
igualdade e do Estado de direito, valores 
em que se baseia, através do diálogo e da 
cooperação com os países terceiros.

(3) A União procura promover, 
desenvolver e consolidar os valores da 
liberdade, da democracia, do respeito pelos 
direitos humanos, pelas liberdades 
fundamentais, pelos princípios da 
igualdade e do Estado de direito, valores 
em que se baseia, através do diálogo e da 
cooperação com os países terceiros e 
mediante um uso condicional dos 
instrumentos de apoio no caso os países 
terceiros interessados não demonstrem 
avançar na consecução dos objetivos de 
desenvolvimento democrático.

Or. it

Alteração 17
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A União procura promover, 
desenvolver e consolidar os valores da 
liberdade, da democracia, do respeito pelos 
direitos humanos, pelas liberdades 
fundamentais, pelos princípios da 
igualdade e do Estado de direito, valores 
em que se baseia, através do diálogo e da 
cooperação com os países terceiros.

(3) A União procura promover, 
desenvolver e consolidar os valores da 
liberdade, da democracia, do respeito pelos 
direitos humanos, pelas liberdades 
fundamentais, pelos princípios da 
igualdade, prestando especial atenção à 
proteção dos direitos dos grupos 
vulneráveis como as minorias, e do Estado 
de direito, valores em que se baseia, 
através do diálogo e da cooperação com os 
países terceiros.

Or. en
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Alteração 18
Milan Cabrnoch

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Embora seja do interesse da União 
contribuir para o desenvolvimento 
democrático dos seus vizinhos, o 
desenvolvimento da política europeia de 
vizinhança depende, fundamentalmente, 
da vontade dos Estados em questão e dos 
respetivos povos de partilharem os 
mesmos valores nos quais se funda a 
União.

Or. en

Alteração 19
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Desde que foi lançada, a Política 
Europeia de Vizinhança reforçou 
significativamente as relações com os 
países parceiros e proporcionou benefícios 
palpáveis para a União e os seus parceiros.

(4) Desde que foi lançada, a Política 
Europeia de Vizinhança reforçou 
significativamente as relações com os 
países parceiros e proporcionou benefícios 
palpáveis para a União e os seus parceiros.
Simultaneamente, tendo em conta a crise 
social e política em que se viu imerso o 
norte de África e a situação de 
instabilidade com que continuam a 
defrontar-se muitos dos países afetados, é 
necessário intensificar a ação da política 
de vizinhança, especialmente no que se 
refere aos seus objetivos de 
desenvolvimento democrático.

Or. it
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Alteração 20
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) No âmbito da Política Europeia de 
Vizinhança, a União oferece aos países 
vizinhos uma relação privilegiada, 
alicerçada num compromisso mútuo para a 
promoção dos valores da democracia e dos 
direitos humanos, do Estado de direito, da 
boa governação e dos princípios da 
economia de mercado e do 
desenvolvimento sustentável.

(5) No âmbito da Política Europeia de 
Vizinhança, a União oferece aos países 
vizinhos uma relação privilegiada, 
alicerçada num compromisso mútuo para a 
promoção dos valores da democracia e dos 
direitos humanos, do Estado de direito, da 
boa governação, do emprego, do 
desenvolvimento do capital humano, da 
proteção social e dos princípios da 
economia de mercado e do 
desenvolvimento sustentável.

Or. en

Alteração 21
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) No âmbito da Política Europeia de 
Vizinhança, a União oferece aos países 
vizinhos uma relação privilegiada, 
alicerçada num compromisso mútuo para a 
promoção dos valores da democracia e dos 
direitos humanos, do Estado de direito, da 
boa governação e dos princípios da 
economia de mercado e do 
desenvolvimento sustentável.

(5) No âmbito da Política Europeia de 
Vizinhança, a União oferece aos países 
vizinhos uma relação privilegiada, 
alicerçada num compromisso mútuo para a 
promoção dos valores da democracia e dos 
direitos humanos, do Estado de direito, da 
boa governação e dos princípios da 
economia de mercado e do 
desenvolvimento sustentável, centrando-se 
especialmente no fortalecimento da 
sociedade civil.

Or. en
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Alteração 22
Konstantinos Poupakis

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Além disso, é importante promover e 
facilitar a cooperação em benefício mútuo 
da União e dos seus parceiros, 
designadamente através da agregação dos 
contributos dos instrumentos internos e 
externos do orçamento da União, em 
especial para a cooperação transfronteiriça, 
projetos de infraestruturas com interesse 
para a União que atravessem países 
vizinhos e outros domínios de cooperação.

(9) Além disso, é importante promover e 
facilitar a cooperação em benefício mútuo 
da União e dos seus parceiros, 
designadamente através da melhor e mais 
eficaz coordenação dos recursos 
fornecidos bem como da agregação dos 
contributos dos instrumentos internos e 
externos do orçamento da União, em 
especial para a cooperação transfronteiriça, 
projetos de infraestruturas com interesse 
para a União que atravessem países 
vizinhos e outros domínios de cooperação.

Or. el

Alteração 23
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Além disso, é importante promover e 
facilitar a cooperação em benefício mútuo 
da União e dos seus parceiros, 
designadamente através da agregação dos 
contributos dos instrumentos internos e 
externos do orçamento da União, em 
especial para a cooperação transfronteiriça, 
projetos de infraestruturas com interesse 
para a União que atravessem países 
vizinhos e outros domínios de cooperação.

(9) Além disso, é importante promover e 
facilitar, também mediante o apoio das 
agências da UE, a cooperação em 
benefício mútuo da União e dos seus 
parceiros, designadamente através da 
agregação dos contributos dos 
instrumentos internos e externos do 
orçamento da União, em especial para a 
cooperação transfronteiriça, projetos de 
infraestruturas com interesse para a União 
que atravessem países vizinhos e outros 
domínios de cooperação.
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Or. en

Alteração 24
Milan Cabrnoch

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) O apoio externo da União Europeia 
tem necessidades crescentes de 
financiamento, mas a situação económica e 
orçamental da União limita os recursos 
disponíveis para esse efeito. Por 
conseguinte, a Comissão deve procurar 
uma utilização mais eficaz dos recursos 
disponíveis, mediante a utilização de 
instrumentos financeiros com efeito de 
alavanca. O efeito poderá ser aumentado se 
for permitida a utilização e a reutilização 
dos fundos investidos e gerados pelos 
instrumentos financeiros.

(19) O apoio externo da União Europeia 
tem necessidades crescentes de 
financiamento, mas a situação económica e 
orçamental da União limita os recursos 
disponíveis para esse efeito. Por 
conseguinte, a Comissão deve procurar 
uma utilização mais eficaz dos recursos 
disponíveis, mediante a utilização de 
instrumentos financeiros com efeito de 
alavanca. O efeito poderá ser aumentado se 
for permitida a utilização e a reutilização 
dos fundos investidos e gerados pelos 
instrumentos financeiros. Deve igualmente 
definir com clareza as prioridades da 
Política Europeia de Vizinhança, 
estabelecendo assim critérios que 
permitam avaliar as realizações.

Or. en

Alteração 25
Konstantinos Poupakis

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) O apoio externo da União Europeia 
tem necessidades crescentes de 
financiamento, mas a situação económica e 
orçamental da União limita os recursos 
disponíveis para esse efeito. Por 
conseguinte, a Comissão deve procurar 

(19) O apoio externo da União Europeia 
tem necessidades crescentes de 
financiamento, mas a situação económica e 
orçamental da União limita os recursos 
disponíveis para esse efeito. Por 
conseguinte, a Comissão deve procurar 
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uma utilização mais eficaz dos recursos 
disponíveis, mediante a utilização de 
instrumentos financeiros com efeito de 
alavanca. O efeito poderá ser aumentado se 
for permitida a utilização e a reutilização 
dos fundos investidos e gerados pelos 
instrumentos financeiros.

uma utilização mais eficaz e transparente 
dos recursos disponíveis, mediante a 
utilização de instrumentos financeiros com 
efeito de alavanca. O efeito poderá ser 
aumentado se for permitida a utilização e a 
reutilização dos fundos investidos e 
gerados pelos instrumentos financeiros.

Or. el

Alteração 26
Marije Cornelissen

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A igualdade de género e a luta contra 
a discriminação deve ser um objetivo
transversal em todas as ações
empreendidas no âmbito do presente 
regulamento.

(21) A igualdade de género e a luta contra 
a discriminação, os direitos dos 
trabalhadores e a proteção social devem
ser um objetivo transversal em todas as 
ações empreendidas no âmbito do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 27
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) A proteção dos direitos dos grupos 
vulneráveis e a inclusão social também 
devem ser uma prioridade.

Or. en
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Alteração 28
Marije Cornelissen

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Nas relações com os seus parceiros em 
todo o mundo, a União está empenhada em 
promover condições de trabalho dignas, 
bem como a ratificação e a aplicação 
efetiva das normas laborais 
internacionalmente reconhecidas e dos 
acordos multilaterais sobre o ambiente.

(22) Nas relações com os seus parceiros em 
todo o mundo, a União está empenhada em 
promover condições de trabalho dignas, 
bem como a ratificação e a aplicação 
efetiva das normas laborais 
internacionalmente reconhecidas e dos 
acordos multilaterais sobre o ambiente.
Com este objetivo, devem instar-se os 
países parceiros a ratificarem todas as 
convenções básicas no âmbito laboral da 
Organização Internacional do Trabalho e 
a alinharem a legislação nacional por 
essas convenções.

Or. en

Alteração 29
Konstantinos Poupakis

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Nas relações com os seus parceiros em 
todo o mundo, a União está empenhada em 
promover condições de trabalho dignas, 
bem como a ratificação e a aplicação 
efetiva das normas laborais 
internacionalmente reconhecidas e dos 
acordos multilaterais sobre o ambiente.

(22) Nas relações com os seus parceiros em 
todo o mundo, a União está empenhada em 
promover condições de trabalho dignas e o 
diálogo social, bem como a ratificação e a 
aplicação efetiva das normas laborais 
internacionalmente reconhecidas e dos 
acordos multilaterais sobre o ambiente.

Or. el

Alteração 30
Jutta Steinruck
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Proposta de regulamento
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) A União deverá apoiar os esforços 
dos países parceiros com vista a criar 
emprego e melhorar a empregabilidade, 
abordar os problemas do mercado de 
trabalho e desenvolver as políticas sociais.

Or. en

Alteração 31
Marije Cornelissen

Proposta de regulamento
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) A União deve apoiar os países 
parceiros a estabelecer normas laborais 
mais estritas a fim de proteger as crianças 
de condições de trabalho abusivas e 
empreender ações imediatas para 
erradicar o trabalho ilegal de menores.

Or. en

Alteração 32
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Considerando 22-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-B) Devem figurar entre os objetivos 
do presente Regulamento o fortalecimento 
da sociedade civil e o diálogo com os 
parceiros sociais, bem como o apoio às 
melhorias estruturais necessárias no 
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âmbito económico, social, educativo e da 
coesão territorial nos países parceiros.

Or. en

Alteração 33
Mara Bizzotto

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

Texto da Comissão Alteração

(a) A promoção dos direitos humanos e das 
liberdades fundamentais, do Estado de 
direito e do princípio da igualdade, o 
estabelecimento de uma democracia plena 
e sustentável, a promoção da boa 
governação e o desenvolvimento de uma 
sociedade civil dinâmica, incluindo a 
participação dos parceiros sociais;

(a) A garantia do respeito dos direitos 
humanos e das liberdades fundamentais, do 
Estado de direito e do princípio da 
igualdade, o estabelecimento de uma 
democracia plena e sustentável, a 
promoção da boa governação e o 
desenvolvimento de uma sociedade civil 
dinâmica, incluindo a participação dos 
parceiros sociais;

Or. it

Alteração 34
Konstantinos Poupakis

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

Texto da Comissão Alteração

(a) A promoção dos direitos humanos e das 
liberdades fundamentais, do Estado de 
direito e do princípio da igualdade, o 
estabelecimento de uma democracia plena 
e sustentável, a promoção da boa 
governação e o desenvolvimento de uma 
sociedade civil dinâmica, incluindo a 
participação dos parceiros sociais;

(a) A promoção dos direitos humanos e das 
liberdades fundamentais, do Estado de 
direito e do princípio da igualdade, o 
estabelecimento de uma democracia plena 
e sustentável, a promoção da boa 
governação e da transparência dos 
procedimentos, e o desenvolvimento de 
uma sociedade civil dinâmica, incluindo a 
participação dos parceiros sociais;

Or. el



PE487.961v01-00 12/23 AM\900410PT.doc

PT

Alteração 35
Riikka Manner

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

Texto da Comissão Alteração

(a) A promoção dos direitos humanos e das 
liberdades fundamentais, do Estado de 
direito e do princípio da igualdade, o 
estabelecimento de uma democracia plena 
e sustentável, a promoção da boa 
governação e o desenvolvimento de uma 
sociedade civil dinâmica, incluindo a 
participação dos parceiros sociais;

(a) A promoção dos direitos humanos e das 
liberdades fundamentais, do Estado de 
direito e dos princípios de justiça social e 
igualdade, o estabelecimento de uma 
democracia plena e sustentável, a 
promoção da boa governação e o 
desenvolvimento de uma sociedade civil 
dinâmica, incluindo a participação dos 
parceiros sociais;

Or. fi

Alteração 36
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) a defesa dos direitos dos grupos 
vulneráveis, como as minorias;

Or. en

Alteração 37
Mara Bizzotto

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

Texto da Comissão Alteração

(b) A integração progressiva no mercado 
interno da União e o reforço da cooperação 

(b) A integração progressiva no mercado 
interno da União e o reforço da cooperação 
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setorial e intersetorial, incluindo através da 
aproximação legislativa e da convergência 
regulamentar com a União e com outras 
normas internacionais relevantes, da 
criação de capacidade institucional e do 
investimento, nomeadamente em 
interligações;

setorial e intersetorial, incluindo através da 
aproximação legislativa e da convergência 
regulamentar com a União e com outras 
normas internacionais relevantes, da 
criação de capacidade institucional e do 
investimento, nomeadamente em 
interligações; é imperativo, todavia, que a 
integração económica não gere uma 
situação de concorrência desleal no 
mercado interno;

Or. it

Alteração 38
Jutta Steinruck

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

Texto da Comissão Alteração

(b) A integração progressiva no mercado 
interno da União e o reforço da cooperação 
setorial e intersetorial, incluindo através da 
aproximação legislativa e da convergência 
regulamentar com a União e com outras 
normas internacionais relevantes, da 
criação de capacidade institucional e do 
investimento, nomeadamente em 
interligações;

(b) A integração progressiva no mercado 
interno da União e o reforço da cooperação 
setorial e intersetorial, incluindo através da 
aproximação legislativa e da convergência 
regulamentar com a União e com outras 
normas internacionais relevantes, da 
criação de capacidade institucional e do 
investimento, nomeadamente em 
interligações e desenvolvimento de 
capacidades;

Or. en

Alteração 39
Riikka Manner

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

Texto da Comissão Alteração

(b) A integração progressiva no mercado 
interno da UE e o reforço da cooperação 

(b) A integração progressiva no mercado 
interno da UE e o reforço da cooperação 
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setorial e intersetorial, incluindo através da 
aproximação legislativa e da convergência 
regulamentar com a União e com outras 
normas internacionais relevantes, da 
criação de capacidade institucional e do 
investimento, nomeadamente em 
interligações;

setorial e intersetorial, incluindo através do 
investimento social, da aproximação 
legislativa e da convergência regulamentar 
com a União e com outras normas 
internacionais relevantes, da criação de 
capacidade institucional e do investimento, 
nomeadamente em interligações;

Or. fi

Alteração 40
Jutta Steinruck, Sylvana Rapti

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

Texto da Comissão Alteração

(c) A criação de condições para uma boa 
gestão da mobilidade das pessoas e a 
promoção dos contactos entre as 
populações;

(c) A criação de condições para uma boa 
gestão da mobilidade das pessoas, em 
especial a mobilidade circular controlada 
que fomenta o ajustamento entre a 
procura de capacidades por parte dos 
empregadores e as oportunidades de 
emprego com as capacidades disponíveis 
numa região específica, assegurando o 
princípio da igualdade de tratamento, a 
promoção dos contactos entre as 
populações e a promoção ativa das 
oportunidades para que os migrantes 
retornados encontrem emprego e 
oportunidades para se estabelecerem por 
conta própria;

Or. en

Alteração 41
Marije Cornelissen

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

(c) A criação de condições para uma boa 
gestão da mobilidade das pessoas e a 
promoção dos contactos entre as 
populações;

(c) A criação de condições para uma boa 
gestão da mobilidade das pessoas e a 
promoção dos contactos entre as 
populações, incluindo as iniciativas de 
intercâmbio de estudantes (também os da 
formação profissional) com a ajuda 
financeira adequada;

Or. en

Alteração 42
Jelko Kacin

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

Texto da Comissão Alteração

(c) A criação de condições para uma boa 
gestão da mobilidade das pessoas e a 
promoção dos contactos entre as 
populações;

(c) A criação de condições para uma boa 
gestão da mobilidade das pessoas e a 
promoção dos contactos entre as 
populações, inter alia liberalizando os 
regimes de vistos e fomentando o 
intercâmbio de estudantes e de 
estagiários;

Or. en

Alteração 43
Mara Bizzotto

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

Texto da Comissão Alteração

(c) A criação de condições para uma boa 
gestão da mobilidade das pessoas e a 
promoção dos contactos entre as 
populações;

(c) A criação de condições para uma boa 
gestão da mobilidade, conforme com a lei,
pessoas e a promoção dos contactos entre 
as populações;
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Or. it

Alteração 44
Marije Cornelissen

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) A promoção da criação de empregos 
sustentáveis, a melhoria da qualidade dos 
postos de trabalho e a proteção dos 
direitos dos trabalhadores;

Or. en

Alteração 45
Jutta Steinruck

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

Texto da Comissão Alteração

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

(d) O desenvolvimento sustentável e 
inclusivo, em todos os aspetos, a redução 
da pobreza, nomeadamente através do 
desenvolvimento do setor privado; a 
promoção da coesão económica, social e 
territorial interna, o desenvolvimento rural, 
a ação climática e a capacidade de 
resistência às catástrofes; a promoção da 
inclusão ativa e da coesão social para os 
cidadãos mais vulneráveis e os que 
experimentam um maior risco de pobreza 
e/ou exclusão social mediante o reforço 
das capacidades da sociedade civil e dos 
parceiros sociais;

Or. en
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Alteração 46
Marije Cornelissen

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

Texto da Comissão Alteração

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

(d) O desenvolvimento sustentável e 
inclusivo, em todos os aspetos, a redução 
da pobreza e da exclusão social prestando 
especial atenção aos grupos vulneráveis, 
nomeadamente através do desenvolvimento 
do setor privado;  a promoção da coesão 
económica, social e territorial interna, o 
desenvolvimento rural, a ação climática e a 
capacidade de resistência às catástrofes;

Or. en

Alteração 47
Konstantinos Poupakis

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. el

Alteração 48
Jelko Kacin
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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

(e) A promoção da sensibilização e 
tolerância nos domínios cultural, étnico e 
religioso, de laços de confiança e outras 
medidas que contribuam para a segurança e 
a prevenção e resolução de conflitos;

Or. en

Alteração 49
Jean Roatta, Elisabeth Morin-Chartier

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

Texto da Comissão Alteração

(e-A) A garantia da competitividade 
económica da União Europeia e dos seus 
parceiros incluindo projetos e 
procedimentos que correspondam melhor 
às PME, assim contribuindo para a sua 
melhor integração no mercado interno da 
União;

Or. fr

Alteração 50
Jean Roatta, Elisabeth Morin-Chartier

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

Texto da Comissão Alteração

(e-B) A coordenação do apoio da UE às 
PME e o fomento da criação de empresas 
entre as PME dos países parceiros e da 
União; a promoção do desenvolvimento 
de projetos e investimentos das PME nos 
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países associados, mobilizando deste 
modo os recursos necessários para 
fomentar a cooperação transnacional.

Or. fr

Alteração 51
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A consecução destes objetivos será 
aferida, nomeadamente, através dos 
relatórios periódicos da UE sobre a 
execução da política setorial e, quanto às 
alíneas a), d) e e) do n.º 2, de indicadores 
estabelecidos por organizações 
internacionais e outros organismos 
relevantes; as alíneas b), c) e d) do n.º 2, 
serão aferidas em função da adoção pelos 
países parceiros do quadro regulamentar da 
UE; e as alíneas c) e f) do n.º 2, pelo 
número de acordos e de ações de 
cooperação relevantes. Os indicadores 
incluem, nomeadamente, a realização de 
eleições democráticas devidamente 
acompanhadas por observadores, o nível de 
corrupção, os fluxos comerciais, 
indicadores que permitam medir as 
disparidades económicas internas, 
incluindo os níveis de emprego.

3. A consecução destes objetivos será 
aferida, nomeadamente, através dos 
relatórios periódicos da UE, incluindo os 
relatórios das agências da União, sobre a 
execução da política setorial e, quanto às 
alíneas a), d) e e) do n.º 2, de indicadores 
estabelecidos por organizações 
internacionais e outros organismos 
relevantes; as alíneas b), c) e d) do n.º 2, 
serão aferidas em função da adoção pelos 
países parceiros do quadro regulamentar da 
UE; e as alíneas c) e f) do n.º 2, pelo 
número de acordos e de ações de 
cooperação relevantes. Os indicadores 
incluem, nomeadamente, o quadro 
regulamentar para as questões de proteção 
social, a realização de eleições 
democráticas devidamente acompanhadas 
por observadores, o nível de corrupção, os 
fluxos comerciais, indicadores que 
permitam medir as disparidades 
económicas internas, incluindo os níveis de 
emprego e de desenvolvimento do capital 
humano, bem como a obrigação de os 
parceiros sociais e a sociedade civil 
participarem no diálogo social e o seu 
direito a ser consultados antes da 
introdução de nova legislação ou novas 
políticas.

Or. en
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Alteração 52
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A consecução destes objetivos será 
aferida, nomeadamente, através dos 
relatórios periódicos da UE sobre a 
execução da política sectorial e, quanto às 
alíneas a), d) e e) do n.º 2, de indicadores 
estabelecidos por organizações 
internacionais e outros organismos 
relevantes; as alíneas b), c) e d) do n.º 2, 
serão aferidas em função da adoção pelos 
países parceiros do quadro regulamentar da 
UE; e as alíneas c) e f) do n.º 2, pelo 
número de acordos e de ações de 
cooperação relevantes. Os indicadores 
incluem, nomeadamente, a realização de 
eleições democráticas devidamente 
acompanhadas por observadores, o nível de 
corrupção, os fluxos comerciais, 
indicadores que permitam medir as 
disparidades económicas internas, 
incluindo os níveis de emprego.

3. A consecução destes objectivos será 
aferida, nomeadamente, através dos 
relatórios periódicos da UE sobre a 
execução da política sectorial e, quanto às 
alíneas a), d) e e) do n.º 2, de indicadores 
estabelecidos por organizações 
internacionais e outros organismos 
relevantes; as alíneas b), c) e d) do n.º 2, 
serão aferidas em função da adoção pelos 
países parceiros do quadro regulamentar da 
UE; e as alíneas c) e f) do n.º 2, pelo 
número de acordos e de ações de 
cooperação relevantes. Os indicadores 
incluem, nomeadamente, a realização de 
eleições democráticas devidamente 
acompanhadas por observadores, o nível de 
corrupção, a liberdade dos meios de 
comunicação, a independência do sistema 
judicial, o respeito dos direitos humanos e 
dos direitos das minorias, os fluxos 
comerciais, indicadores que permitam 
medir as disparidades económicas internas, 
incluindo os níveis de emprego.

Or. en

Alteração 53
Marije Cornelissen

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A consecução destes objectivos será 
aferida, nomeadamente, através dos 

3. A consecução destes objectivos será 
aferida, nomeadamente, através dos 



AM\900410PT.doc 21/23 PE487.961v01-00

PT

relatórios periódicos da UE sobre a 
execução da política sectorial e, quanto às 
alíneas a), d) e e) do n.º 2, de indicadores 
estabelecidos por organizações 
internacionais e outros organismos 
relevantes; as alíneas b), c) e d) do n.º 2, 
serão aferidas em função da adoção pelos 
países parceiros do quadro regulamentar da 
UE; e as alíneas c) e f) do n.º 2, pelo 
número de acordos e de ações de 
cooperação relevantes. Os indicadores 
incluem, nomeadamente, a realização de 
eleições democráticas devidamente 
acompanhadas por observadores, o nível de 
corrupção, os fluxos comerciais, 
indicadores que permitam medir as 
disparidades económicas internas, 
incluindo os níveis de emprego.

relatórios periódicos da UE sobre a 
execução da política sectorial e, quanto às 
alíneas a), d) e e) do n.º 2, de indicadores 
estabelecidos por organizações 
internacionais e outros organismos 
relevantes; as alíneas b), c) e d) do n.º 2, 
serão aferidas em função da adoção pelos 
países parceiros do quadro regulamentar da 
UE; e as alíneas c) e f) do n.º 2, pelo 
número de acordos e de ações de 
cooperação relevantes. Os indicadores 
incluem, nomeadamente, a realização de 
eleições democráticas devidamente 
acompanhadas por observadores, o nível de 
corrupção, os fluxos comerciais, 
indicadores que permitam medir as 
disparidades económicas internas, 
incluindo os níveis de emprego, a 
qualidade do emprego, os níveis de 
pobreza e a distribuição dos rendimentos.

Or. en

Alteração 54
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A consecução destes objectivos será 
aferida, nomeadamente, através dos 
relatórios periódicos da UE sobre a 
execução da política sectorial e, quanto às 
alíneas a), d) e e) do n.º 2, de indicadores 
estabelecidos por organizações 
internacionais e outros organismos 
relevantes; as alíneas b), c) e d) do n.º 2, 
serão aferidas em função da adoção pelos 
países parceiros do quadro regulamentar da 
UE; e as alíneas c) e f) do n.º 2, pelo 
número de acordos e de ações de 
cooperação relevantes. Os indicadores 
incluem, nomeadamente, a realização de 
eleições democráticas devidamente 

3. A consecução destes objectivos será 
aferida, nomeadamente, através dos 
relatórios periódicos da UE sobre a 
execução da política sectorial e, quanto às 
alíneas a), d) e e) do n.º 2, de indicadores 
estabelecidos por organizações 
internacionais e outros organismos 
relevantes; as alíneas b), c) e d) do n.º 2, 
serão aferidas em função da adoção pelos 
países parceiros do quadro regulamentar da 
UE; e as alíneas c) e f) do n.º 2, pelo 
número de acordos e de ações de 
cooperação relevantes. Os indicadores 
incluem, nomeadamente, a realização de 
eleições democráticas devidamente 
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acompanhadas por observadores, o nível de 
corrupção, os fluxos comerciais, 
indicadores que permitam medir as 
disparidades económicas internas, 
incluindo os níveis de emprego.

acompanhadas por observadores, o nível de 
corrupção, os fluxos comerciais,
indicadores que permitam medir as 
disparidades económicas internas, 
incluindo o número de pessoas que 
recebem formação e os níveis de emprego.

Or. fi

Alteração 55
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O enquadramento político global para a 
programação e execução da assistência a 
conceder nos termos do presente 
regulamento é constituído pelos acordos de 
parceria e de cooperação, pelos acordos de 
associação e por outros acordos atuais ou 
futuros que estabeleçam relações com os 
países parceiros, bem como pelas 
comunicações pertinentes da Comissão e 
pelas conclusões das reuniões ministeriais 
com os países parceiros.

1. O enquadramento político global para a 
programação e execução da assistência a 
conceder nos termos do presente 
regulamento é constituído pelos acordos de 
parceria e de cooperação, pelos acordos de
associação e por outros acordos atuais ou 
futuros que estabeleçam relações com os 
países parceiros, bem como pelas 
comunicações pertinentes da Comissão e 
pelas conclusões das reuniões ministeriais 
com os países parceiros, vinculados 
ativamente com os instrumentos e as 
políticas internos da União em vigor em 
matéria de infraestruturas, energia, 
transportes, TIC, emprego e política 
social, migração, educação, cultura, 
investigação e inovação.

Or. en

Alteração 56
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Artigo 17
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Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo das disposições sobre a 
suspensão da ajuda nos acordos de parceria 
e cooperação e nos acordos de associação 
com os países e regiões parceiros, quando 
um país parceiro não respeitar os princípios 
da democracia, do Estado de direito e do 
respeito pelos direitos humanos e 
liberdades fundamentais, a União deve 
convidar o país em causa a proceder a 
consultas tendo em vista encontrar uma 
solução aceitável para ambas as partes, 
exceto em casos de especial urgência. 
Quando as consultas com o país em 
questão não conduzirem a uma solução 
aceitável por ambas as partes, ou se as 
consultas forem recusadas, ou em casos de 
especial urgência, o Conselho pode tomar 
as medidas adequadas em conformidade 
com o disposto no artigo 215.°, n.° 1, do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, que podem incluir a suspensão 
parcial ou total do apoio da União.

Sem prejuízo das disposições sobre a 
suspensão da ajuda nos acordos de parceria 
e cooperação e nos acordos de associação 
com os países e regiões parceiros, quando 
um país parceiro não respeitar os princípios 
da democracia, do Estado de direito e do 
respeito pelos direitos humanos, liberdades 
fundamentais e justiça social, a União deve 
convidar o país em causa a proceder a 
consultas tendo em vista encontrar uma 
solução aceitável para ambas as partes, 
exceto em casos de especial urgência. 
Quando as consultas com o país em 
questão não conduzirem a uma solução 
aceitável por ambas as partes, ou se as 
consultas forem recusadas, ou em casos de 
especial urgência, o Conselho pode tomar 
as medidas adequadas em conformidade 
com o disposto no artigo 215.°, n.° 1, do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, que podem incluir a suspensão 
parcial ou total do apoio da União.

Or. fi


