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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Uma vez que existe um interesse comum no estabelecimento de um espaço mais amplo de 
democracia, estabilidade, prosperidade e paz em torno da Europa, a Política Europeia de 
Vizinhança (PEV) é essencial para a estabilidade dos países vizinhos da UE e contribui para a 
segurança e o progresso gerais. O Instrumento Europeu de Vizinhança (IEV), enquanto meio 
de aplicação da política da UE em relação aos seus vizinhos, deverá promover valores 
fundamentais como a democracia e o Estado de direito, mas simultaneamente fornecer os 
meios para a concretização de objetivos específicos, tais como a criação de emprego e a 
garantia de proteção social, que assegurem a capacitação e o crescimento inclusivo destes 
países no futuro. A UE, mundialmente conhecida pelo seu modelo social, tem conhecimentos 
únicos para partilhar e oferecer.
O IEV deve ser reestruturado e criar as condições – de uma forma mais eficaz do que o 
instrumento anterior – para que a atribuição dos seus fundos aborde adequada e flexivelmente 
a evolução e os desafios históricos dos países parceiros. Se o princípio da condicionalidade e 
o princípio "mais por mais" forem aplicados, a realização de progressos em relação às 
questões sociais que refletem a dignidade e o progresso substancial das sociedades deverão 
ser tornados prioritários.

Consequentemente, são propostas várias alterações a este regulamento estabelecendo metas 
sociais, que constituem condições prévias da ajuda financeira, a fim de refletir o espírito e a 
letra do Tratado de Lisboa, e nomeadamente a sua famosa cláusula social (art. 9.º do TFUE, 
que estabelece que "na definição e execução das suas políticas e ações, a União tem em conta 
as exigências relacionadas com a promoção de um nível elevado de emprego, a garantia de 
uma proteção social adequada, a luta contra a exclusão social e um nível elevado de educação, 
formação e proteção da saúde humana").

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
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 

(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, pelos direitos sociais 
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em que se baseia, através do diálogo e da 
cooperação com os países terceiros.

fundamentais e do Estado de direito, 
valores em que se baseia, através do 
diálogo e da cooperação com os países 
terceiros.

Or. en

Alteração 2

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, da proteção 
social e dos princípios da economia de 
mercado e do desenvolvimento sustentável.

Or. en

Alteração 3

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 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, mecanismos que visem promover 
e monitorizar o emprego e outros 
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domínios de cooperação.

Or. en

Alteração 4

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, a luta contra a 
discriminação e a justiça social devem ser 
um objetivo transversal em todas as ações 
empreendidas no âmbito do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 5

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, abordar os problemas do 
mercado de trabalho e desenvolver as 
políticas sociais.

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 22-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-B) A cooperação em matéria de 
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mobilidade circular, controlada, que 
garanta uma migração justa e a luta 
contra o tráfico e a exploração de pessoas 
são aspetos essenciais tanto para a União 
como para os seus parceiros.

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 22-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-C) O reforço da sociedade civil e do 
diálogo com os parceiros sociais, bem 
como o apoio às melhorias estruturais 
necessárias ao nível económico, social e 
do ensino nos países parceiros deverão 
fazer parte dos objetivos do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 8

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, a 
justiça social, o estabelecimento de uma 
democracia plena e sustentável, a 
liberdade da comunicação social, a 
promoção da boa governação, o 
desenvolvimento de uma sociedade civil 
dinâmica, incluindo a participação dos 
parceiros sociais, e o reforço do diálogo 
social;
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Or. en

Alteração 9

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

Texto da Comissão Alteração

(a-A) A promoção da criação de empregos 
dignos, da proteção social, da melhoria 
adequada das políticas laborais, incluindo 
programas de ensino e de formação, e da 
proteção dos direitos dos trabalhadores, a 
atuação sobre os abusos no mercado de 
trabalho e o cumprimento das normas da 
OIT;

Or. en

Alteração 10

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, prevendo um apoio 
especial às pequenas e médias empresas, 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;

Or. en
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Alteração 11

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, 
nomeadamente uma mobilidade circular, 
controlada, que preveja o fornecimento de 
apoio técnico, quando necessário, e que 
evite uma potencial fuga de cérebros e 
garanta o princípio da igualdade de 
tratamento, a promoção dos contactos 
entre as populações e a correspondência 
das competências procuradas pelos 
empregadores e das oportunidades de 
trabalho com as competências disponíveis 
numa determinada região;

Or. en

Alteração 12

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 
sustentável, a ação climática e a 
capacidade de resistência às catástrofes;

Or. en
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Alteração 13

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 de laços de confiança, o 
controlo da migração irregular a fim de 
impedir que os migrantes sejam expostos 
aos riscos, nomeadamente, de 
comportamento ilegal e condições de vida 
precárias e outras medidas que contribuam 
para a segurança e a prevenção e resolução 
de conflitos;

Or. en

Alteração 14

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 sobre a 
execução da política setorial e, quanto às 
alíneas a), a-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 
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emprego, e a obrigação dos parceiros 
sociais e da sociedade civil de participar 
no diálogo social e o seu direito a serem 
consultados antes da adoção da 
legislação.

Or. en

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 17

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.º 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 e sociais 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.º 1, do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, que podem incluir a suspensão 
parcial ou total do apoio da União.

Or. en


