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ALTERAÇÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 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
Citação 6 - nota de rodapé

Texto da Comissão Alteração

__________________ __________________

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

1 Sem prejuízo das posições relativas ao 
estatuto, e em conformidade com a 
Resolução n.° 1244/1999 do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas e o parecer 
do TIJ sobre a declaração de 
independência do Kosovo.

Or. en

Alteração 2

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 

(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 
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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 
assistência financeira e os progressos 
globais efetuados na execução da estratégia 
de pré-adesão dever ser reforçada.

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, a 
promover a igualdade de género e a não 
discriminação e a implementar o quadro 
europeu de estratégias de integração 
nacional dos Roma. 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 
assistência financeira e os progressos 
globais efetuados na execução da estratégia 
de pré-adesão dever ser reforçada.

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 10

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.

(10) A Comissão e os Estados-Membros
devem assegurar o cumprimento, a 
coerência e a complementaridade das suas 
intervenções, bem como da ajuda 
proveniente de outras instituições e 
doadores internacionais, nomeadamente 
através de consultas regulares e do 
intercâmbio frequente de informações nas 
diversas fases do ciclo da ajuda.

Or. en
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Alteração 4

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, incentivar a melhoria do 
desempenho e aumentar o investimento 
nacional e estrangeiro. 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
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Alteração 5

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 
gestão descentralizada delegada nos países 
beneficiários deve ser progressiva e em 
função das capacidades de cada um desses 
países.

(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 
gestão delegada nos países beneficiários 
deve ser progressiva e em função das 
capacidades de cada um desses países e 
deve ser degressiva caso essas 
capacidades evoluam negativamente.

Or. en

Alteração 6

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, não realize 
progressos suficientes no que se refere ao 
respeito dos critérios de adesão ou deixe de 
cumprir os requisitos para a tomada de 
decisões políticas e para a gestão 
administrativa da assistência, o Conselho, 
sob proposta da Comissão, deve poder 
tomar as medidas adequadas para retificar 
a situação.

Or. en
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Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) A igualdade entre homens e 
mulheres e a integração da perspetiva do 
género serão promovidas durante as 
diferentes fases de execução do IPA, ou 
seja, durante a respetiva planificação, 
implementação, supervisão e avaliação.

Or. en

Alteração 8

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

Texto da Comissão Alteração

(iv-A) reforço das capacidades dos 
parceiros sociais para desenvolver o 
diálogo social;

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 2.º – 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 
de parcerias socioeconómicas assim como 
a criação de mecanismos de consulta 
adequados com o objetivo de estruturar o 
diálogo com as autoridades;

Or. en
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Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 2.° – n.° 1 – alínea a) – subalínea vi)

Texto da Comissão Alteração

(vi) reconciliação, consolidação da paz e 
reforço da confiança.

(vi) reconciliação, consolidação da paz e 
reforço da confiança a nível local, 
nacional e regional e boas relações de 
vizinhança.

Or. en

Alteração 11

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Apoio ao desenvolvimento económico, 
social e territorial com vista a um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, nomeadamente através das 
seguintes medidas:

(b) Apoio ao desenvolvimento económico, 
social e territorial com vista a um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, em consonância com a 
estratégia Europa 2020, nomeadamente 
através das seguintes medidas:

Or. en

Alteração 12

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

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 os princípios da responsabilidade 
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social das empresas são respeitados;

Or. en

Alteração 13

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 de qualidade e 
desenvolvimento do capital humano;

Or. en

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

(c) Reforço da capacidade dos países 
beneficiários para assumirem as obrigações 
decorrentes da adesão, através do apoio ao 
alinhamento progressivo e da adoção, 
implementação e aplicação do acervo 
comunitário para gerirem os fundos 
estruturais, de coesão e de 
desenvolvimento agrícola e rural, bem 
como as políticas da União.

(c) Reforço da capacidade dos países 
beneficiários para assumirem as obrigações 
decorrentes da adesão, através do apoio ao 
alinhamento progressivo e da adoção, 
implementação e aplicação do acervo 
comunitário para gerirem os fundos 
estruturais, de coesão e de 
desenvolvimento agrícola e rural, bem 
como as políticas da União; apoio ativo à 
execução e acompanhamento dos 
mecanismos que asseguram o 
cumprimento das obrigações ao abrigo do 
acervo comunitário e das normas e 
compromissos internacionais na matéria.

Or. en
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Alteração 15

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Reforço da coesão económica, 
social e territorial através do aumento das 
capacidades das iniciativas locais e da 
participação dos beneficiários locais e 
regionais, e um apoio adequado às 
estruturas setoriais e empresariais, às 
PME a estes níveis e ao investimento nas 
zonas rurais.

Or. en

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – 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, do nível de capacidade 
administrativa e da qualidade do diálogo 
social e civil;

Or. en

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – 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 económicas, a 
solidez, eficácia e justiça social 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 da criação de emprego de 
qualidade, designadamente através de 
investimentos públicos apoiados pelo IPA;

Or. en

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

–O corpo legislativo alinhado pelo acervo, 
os progressos a nível das reformas 
institucionais ligadas à União, 
nomeadamente a transição para a gestão 
descentralizada da assistência prestada ao 
abrigo do presente regulamento;

–O corpo legislativo alinhado pelo acervo, 
incluindo um registo da sua aplicação; os 
progressos a nível das reformas 
institucionais ligadas à União, 
nomeadamente a transição para a gestão 
descentralizada da assistência prestada ao 
abrigo do presente regulamento;

Or. en

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. As possibilidades de combinar ajudas 
simultâneas nos diferentes domínios de 
intervenção a fim de impulsionar 
progressos na consecução de objetivos 
específicos serão apoiadas.

Or. en
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Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. A assistência prestada ao abrigo de 
todos os domínios de intervenção 
referidos no n.º 1 deve visar 
especificamente as necessidades dos 
cidadãos mais vulneráveis e das pessoas 
que estão mais expostas ao risco de 
pobreza e/ou que são vítimas de exclusão 
social.

Or. en

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

4. A fim de aumentar a eficácia e a 
eficiência na prestação da assistência e 
evitar o duplo financiamento, a Comissão, 
em ligação com os Estados-Membros, 
tomará as medidas necessárias para 
assegurar uma melhor coordenação e 
complementaridade com as organizações e 
as entidades multilaterais e regionais, como 
as instituições financeiras internacionais, as 
agências, os fundos e os programas das 
Nações Unidas e os doadores que não 
pertencem à União.

4. A fim de aumentar a eficácia e a 
eficiência na prestação da assistência e 
evitar o duplo financiamento, a Comissão, 
em ligação com os Estados-Membros, 
tomará as medidas necessárias para 
assegurar uma melhor coordenação e 
complementaridade com as organizações e 
as entidades multilaterais e regionais, como 
as instituições financeiras internacionais, o 
Conselho da Europa, as agências, os 
fundos e os programas das Nações Unidas 
e os doadores que não pertencem à União,
e com as iniciativas do setor privado.

Or. en
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Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

5. Aquando da preparação, execução e 
acompanhamento da assistência ao abrigo 
do presente regulamento, a Comissão age, 
em princípio, em parceria com os países 
beneficiários. Essa parceria deve 
igualmente associar, sempre que 
adequado, as autoridades nacionais, 
regionais e locais competentes, os 
parceiros económicos e sociais, a 
sociedade civil e os intervenientes não 
estatais.

5. Aquando da preparação, execução e 
acompanhamento da assistência ao abrigo 
do presente regulamento, a Comissão age, 
em princípio, em parceria com os países 
beneficiários. Em princípio, essa parceria 
deve também associar ativamente as 
autoridades nacionais, regionais e locais 
competentes, os parceiros económicos e 
sociais, a sociedade civil e os 
intervenientes não estatais.

Or. en

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão cria um quadro estratégico 
comum para o Instrumento de Assistência 
de Pré-Adesão. O quadro estratégico 
comum do IPA deve traduzir as prioridades 
políticas da política de alargamento em 
ações essenciais que possam beneficiar de 
assistência ao abrigo do presente 
regulamento.

1. A Comissão cria um quadro estratégico 
comum para o Instrumento de Assistência 
de Pré-Adesão. O quadro estratégico 
comum do IPA deve traduzir as prioridades 
políticas da política de alargamento e da 
estratégia Europa 2020 em ações 
essenciais que possam beneficiar de 
assistência ao abrigo do presente 
regulamento.

Or. en
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Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão contará com a 
participação da sociedade civil, dos 
parceiros sociais e do Parlamento 
Europeu na elaboração e revisão do 
quadro estratégico comum do IPA.

Or. en

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A assistência ao abrigo do presente 
regulamento é prestada com base em 
documentos de estratégia indicativos 
nacionais ou plurinacionais (a seguir 
designados «documentos de estratégia»), 
elaborados para o período de vigência do 
quadro financeiro plurianual da União pela 
Comissão, em parceria com o país ou os 
países beneficiários em causa.

1. A assistência ao abrigo do presente 
regulamento é prestada com base em 
documentos de estratégia indicativos 
nacionais ou plurinacionais (a seguir 
designados «documentos de estratégia»), 
elaborados para o período de vigência do 
quadro financeiro plurianual da União pela 
Comissão, em parceria com o país ou os 
países beneficiários em causa e após 
consulta da sociedade civil e dos parceiros 
sociais no país ou países em questão.

Or. en

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os documentos de estratégia irão 
estabelecer a repartição indicativa dos 

3. Os documentos de estratégia irão 
estabelecer a repartição indicativa dos 
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fundos da União por domínio de 
intervenção, conforme aplicável, 
discriminados por ano, em conformidade 
com os critérios definidos no quadro 
estratégico comum do IPA referido no 
artigo 5.°. A repartição indicativa dos 
fundos deve tomar devidamente em conta 
as necessidades, a capacidade de absorção 
e a capacidade administrativa dos países 
beneficiários. Deve também permitir 
abordar as necessidades emergentes e 
incluir incentivos para melhorar o 
desempenho dos países beneficiários no 
que diz respeito aos objetivos fixados nas 
estratégias indicativas plurianuais.

fundos da União por domínio de 
intervenção, conforme aplicável, 
discriminados por ano, em conformidade 
com os critérios definidos no quadro 
estratégico comum do IPA referido no 
artigo 5.°, sem prejuízo da possibilidade de 
combinar a assistência em diferentes 
domínios de ação. A repartição indicativa 
dos fundos deve tomar devidamente em 
conta as necessidades, a capacidade de 
absorção e a capacidade administrativa dos 
países beneficiários. Deve também permitir 
abordar as necessidades emergentes e 
incluir incentivos para melhorar o 
desempenho dos países beneficiários no 
que diz respeito aos objetivos fixados nas 
estratégias indicativas plurianuais.

Or. en

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. A Comissão terá em devida conta, 
aquando da elaboração e revisão dos 
documentos de estratégia, as resoluções 
mais recentes do Parlamento Europeu 
sobre a evolução da integração europeia 
nos países que efetuam progressos tendo 
em vista a adesão. Estes documentos de 
estratégia serão transmitidos ao 
Parlamento Europeu a seu pedido.

Or. en
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Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 13

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 uma 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.° 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, se os 
progressos efetuados no cumprimento dos 
critérios de adesão forem insuficientes, ou 
ainda se as circunstâncias políticas ou 
administrativas afetarem negativamente a 
gestão da assistência ou a tomada de 
decisões nesta matéria, a União convida o 
país beneficiário para a realização de 
consultas a fim de encontrar uma 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.° 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.
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Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 14 – parágrafo 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 um mínimo de 1,5 % desse montante de 
referência financeira será atribuída a 
organizações da sociedade civil, incluindo 
o Instrumento para a Sociedade Civil.

Or. en


