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Alteração 36
Helmut Scholz

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Foram introduzidas ações 
preparatórias, tais como diálogos entre 
empresas, a promoção do comércio e
intercâmbios científicos, para reforçar e 
aprofundar a cooperação com a Índia e 
com a China e com o grupo de países de 
médio rendimento da Ásia e da América 
Latina em domínios não abrangidos pelo 
âmbito de aplicação do Instrumento de 
Cooperação para o Desenvolvimento.

(5) As ações preparatórias, como diálogos 
entre parceiros económicos públicos ou 
privados e intercâmbios científicos, 
deverão reforçar e aprofundar a cooperação 
com a Índia e com a China e com o grupo 
de países de médio rendimento da Ásia e 
da América Latina em domínios não 
abrangidos pelo âmbito de aplicação do 
Instrumento de Cooperação para o 
Desenvolvimento.

Or. en

Alteração 37
Franziska Keller

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) É do interesse da União aprofundar as 
suas relações com parceiros que 
desempenham um papel cada vez mais 
importante na economia e no comércio 
internacionais, no comércio e na 
cooperação sul-sul, nos fóruns 
multilaterais, entre os quais o Grupo de 
Vinte Ministros das Finanças e 
Governadores de Bancos Centrais (G20), 
na governação global e na resposta a 
desafios de caráter global. A União precisa 
de estabelecer parcerias abrangentes com 

(7) É do interesse da União aprofundar as 
suas relações com parceiros que 
desempenham um papel cada vez mais 
importante na economia e no comércio 
internacionais, no comércio e na 
cooperação sul-sul, nos fóruns 
multilaterais, entre os quais o Grupo de 
Vinte Ministros das Finanças e 
Governadores de Bancos Centrais (G20), 
na governação global e na resposta a 
desafios de caráter global. A União precisa 
de estabelecer parcerias abrangentes com 
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novos protagonistas da cena internacional, 
a fim de apoiar uma ordem internacional 
estável e inclusiva, promover bens públicos 
mundiais comuns, defender os interesses 
vitais da UE e aumentar o conhecimento da 
União nesses países.

novos protagonistas da cena internacional, 
a fim de apoiar uma ordem internacional 
estável e inclusiva, promover bens públicos 
mundiais comuns, promover os valores 
fundamentais da UE e aumentar o 
conhecimento da União nesses países.

Or. en

Alteração 38
Franziska Keller

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Apesar de especificamente centrado nos 
protagonistas globais, o presente 
regulamento deve ter um âmbito mundial 
que permita apoiar medidas de cooperação 
com países em desenvolvimento em que a 
União tenha interesses significativos, em 
conformidade com os objetivos do presente 
regulamento.

(9) Apesar de especificamente centrado nos 
protagonistas globais, o presente 
regulamento deve ter um âmbito mundial 
que permita apoiar medidas de cooperação 
com países em desenvolvimento em que 
existem interesses mútuos significativos, 
em conformidade com os objetivos do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 39
Marielle de Sarnez

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Mais especificamente, o combate às 
alterações climáticas é reconhecido como 
um dos grandes desafios que se colocam à 
União e o domínio onde é necessária uma 
ação urgente a nível internacional. De 
acordo com a intenção declarada na 
Comunicação da Comissão «Um 
orçamento para a Europa 2020» de 

(12) Mais especificamente, o combate às 
alterações climáticas é reconhecido como 
um dos grandes desafios que se colocam à 
União e o domínio onde é necessária uma 
ação urgente a nível internacional. De 
acordo com a intenção declarada na 
Comunicação da Comissão «Um 
orçamento para a Europa 2020» de 
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aumentar a parcela do orçamento da União 
relativa aos aspetos climáticos para pelo 
menos 20%, o presente regulamento deve 
contribuir para esse objetivo.

aumentar a parcela do orçamento da União 
relativa aos aspetos climáticos para pelo 
menos 20%, o presente regulamento deve 
contribuir para esse objetivo. Deverá 
igualmente contribuir para  integrar o 
imperativo ecológico e climático nas 
normas que regem a organização do 
comércio internacional.

Or. fr

Alteração 40
Josefa Andrés Barea

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A União deverá ter capacidade para 
responder de forma flexível e oportuna a 
necessidades em evolução e/ou 
imprevistas, a fim de se empenhar de 
forma mais eficaz na promoção dos seus 
interesses nas relações com os países 
terceiros, adotando medidas especiais não 
abrangidas pelos programas indicativos 
plurianuais.

(17) A União deverá ter capacidade para 
responder de forma flexível e oportuna a 
necessidades em evolução e/ou 
imprevistas, a fim de se empenhar de 
forma mais eficaz na promoção dos seus 
interesses, bem como na proteção dos seus 
investimentos, nas relações com os países 
terceiros, adotando medidas especiais não 
abrangidas pelos programas indicativos 
plurianuais.

Or. es

Alteração 41
Franziska Keller

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A União deverá ter capacidade para 
responder de forma flexível e oportuna a 
necessidades em evolução e/ou 
imprevistas, a fim de se empenhar de 

(17) A União deverá ter capacidade para 
responder de forma flexível e oportuna a 
necessidades em evolução e/ou 
imprevistas, a fim de se empenhar de 
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forma mais eficaz na promoção dos seus
interesses nas relações com os países 
terceiros, adotando medidas especiais não 
abrangidas pelos programas indicativos 
plurianuais.

forma mais eficaz na promoção dos 
interesses mútuos nas relações com os 
países terceiros, adotando medidas 
especiais não abrangidas pelos programas 
indicativos plurianuais.

Or. en

Alteração 42
Franziska Keller

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O presente regulamento institui um 
Instrumento de Parceria para a cooperação 
com os países terceiros a fim de fazer 
progredir e promover os interesses da UE e 
os interesses mútuos. O Instrumento de 
Parceria apoia medidas que respondam de 
forma eficaz e flexível aos objetivos 
decorrentes das relações bilaterais, 
regionais ou multilaterais da União com 
países terceiros, bem como aos desafios de 
caráter global.

(1) O presente regulamento institui um 
Instrumento de Parceria para a cooperação 
com os países terceiros a fim de fazer 
progredir e promover os valores da UE e 
os interesses mútuos. O Instrumento de 
Parceria apoia medidas que respondam de 
forma eficaz e flexível aos objetivos 
decorrentes das relações bilaterais, 
regionais ou multilaterais da União com 
países terceiros, bem como aos desafios de 
caráter global.

Or. en

Alteração 43
Helmut Scholz

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

Texto da Comissão Alteração

 (a) Realizar a dimensão internacional da 
Estratégia «Europa 2020», apoiando as 
estratégias de parceria para a cooperação 
bilateral, regional e inter-regional da UE, 
através da promoção de diálogos 
estratégicos e do desenvolvimento de 

(a) Apoiar as estratégias de parceria para a 
cooperação bilateral, regional e inter-
regional da UE, através da promoção de 
diálogos estratégicos e do desenvolvimento 
de abordagens e respostas coletivas a 
desafios de caráter global como a 
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abordagens e respostas coletivas a desafios 
de caráter global como a segurança 
energética, as alterações climáticas e o 
ambiente. A consecução deste objetivo 
será avaliada com base na aceitação das 
políticas e objetivos da Estratégia 
«Europa 2020» por parte dos principais 
países parceiros;

segurança energética, a redução das 
desigualdades sociais, as alterações 
climáticas e o ambiente.

Or. en

Alteração 44
Gianluca Susta

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

Texto da Comissão Alteração

 (a) Realizar a dimensão internacional da 
Estratégia «Europa 2020», apoiando as 
estratégias de parceria para a cooperação 
bilateral, regional e inter-regional da UE, 
através da promoção de diálogos 
estratégicos e do desenvolvimento de 
abordagens e respostas coletivas a desafios 
de caráter global como a segurança 
energética, as alterações climáticas e o 
ambiente. A consecução deste objetivo será 
avaliada com base na aceitação das 
políticas e objetivos da Estratégia 
“Europa 2020” por parte dos principais 
países parceiros;

(a) Realizar a dimensão internacional da 
Estratégia «Europa 2020» a fim de 
reforçar a complementaridade entre as 
políticas internas e externas da União, 
nomeadamente no campo da inovação, da 
investigação e da competitividade, 
apoiando as estratégias de parceria para a
cooperação bilateral, regional e inter-
regional da UE, através da promoção de 
diálogos estratégicos e do desenvolvimento 
de abordagens e respostas coletivas a 
desafios de caráter global como a 
segurança energética, as alterações 
climáticas e o ambiente. A consecução 
deste objetivo será avaliada com base na 
aceitação das políticas e objetivos da 
Estratégia «Europa 2020» por parte dos 
principais países parceiros;

Or. it

Alteração 45
Gianluca Susta
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Melhorar o acesso aos mercados e
desenvolver as oportunidades de comércio, 
de investimento e de negócio das empresas 
europeias por meio de parcerias 
económicas e da cooperação empresarial e 
em matéria regulamentar. A consecução 
deste objetivo será avaliada com base na 
quota-parte da UE no comércio externo dos 
principais países parceiros e nos fluxos 
comerciais e de investimentos para os 
países parceiros especificamente visados 
por ações, programas e medidas ao abrigo 
do presente regulamento;

(b) Melhorar o acesso aos mercados dos 
países terceiros, promover o comércio, 
eliminar os obstáculos ao comércio e ao
investimento, combatendo igualmente as 
medidas protecionistas injustificadas e os
entraves regulamentares, nomeadamente 
através da promoção de padrões 
internacionais, melhorar a proteção dos 
direitos de propriedade intelectual, bem
como criar um clima de segurança para 
os investimentos e novas oportunidades 
comerciais para as empresas europeias -
em particular para as pequenas e médias 
empresas (PME) - na cena mundial, por 
meio de parcerias económicas e da 
cooperação empresarial e em matéria 
regulamentar, de programas e 
instrumentos de apoio  à 
internacionalização das PME; a
consecução deste objetivo será avaliada 
com base na quota-parte da UE no 
comércio externo dos principais países 
parceiros e nos fluxos comerciais e de 
investimentos para todos os países 
parceiros especificamente visados por 
ações, programas e medidas ao abrigo do 
presente regulamento;

Or. it

Alteração 46
Franziska Keller

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Melhorar o acesso aos mercados e 
desenvolver as oportunidades de 
comércio, de investimento e de negócio 

(b) Promover normas sociais e ambientais 
elevadas em favor de relações justas e 
equitativas no domínio do comércio e dos
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das empresas europeias por meio de 
parcerias económicas e da cooperação 
empresarial e em matéria regulamentar. A 
consecução deste objetivo será avaliada 
com base na quota-parte da UE no 
comércio externo dos principais países 
parceiros e nos fluxos comerciais e de 
investimentos para os países parceiros 
especificamente visados por ações, 
programas e medidas ao abrigo do presente 
regulamento;

investimentos por meio de parcerias 
económicas e da cooperação empresarial e 
em matéria regulamentar. A consecução 
deste objetivo será avaliada, 
designadamente, com base na quota-parte 
da UE no comércio externo dos principais 
países parceiros, no equilíbrio dos fluxos 
comerciais e de investimentos para os 
países parceiros e na adoção de medidas 
de qualificação do comércio
especificamente visados por ações, 
programas e medidas ao abrigo do presente 
regulamento;

Or. en

Alteração 47
Helmut Scholz

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Melhorar o acesso aos mercados e
desenvolver as oportunidades de comércio, 
de investimento e de negócio das empresas 
europeias por meio de parcerias 
económicas e da cooperação empresarial e
em matéria regulamentar. A consecução 
deste objetivo será avaliada com base na 
quota-parte da UE no comércio externo
dos principais países parceiros e nos fluxos 
comerciais e de investimentos para os 
países parceiros especificamente visados 
por ações, programas e medidas ao abrigo 
do presente regulamento;

(b) Desenvolver o comércio, o 
investimento e a cooperação para as 
empresas públicas e privadas por meio de 
parcerias económicas, da formação e da 
cooperação empresarial e em matéria 
regulamentar. A consecução deste objetivo 
será avaliada com base no aumento das 
trocas mútuas entre países parceiros e nos 
fluxos comerciais e de investimentos de e 
para os países parceiros especificamente 
visados por ações, programas e medidas ao 
abrigo do presente regulamento;

Or. en

Alteração 48
Franziska Keller
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Na aplicação do presente regulamento, 
a União deve esforçar-se por garantir a 
coerência com outros domínios da sua ação 
externa, nomeadamente o Instrumento de 
Cooperação para o Desenvolvimento, para 
os países em desenvolvimento, bem como 
com outras políticas pertinentes da União, 
aquando da formulação de políticas, do 
planeamento e programação estratégicos e 
da aplicação de medidas.

(4) Na aplicação do presente regulamento, 
a União deve esforçar-se por garantir a 
coerência com outros domínios da sua ação 
externa, nomeadamente o Instrumento de 
Cooperação para o Desenvolvimento, para 
os países em desenvolvimento, 
baseando-se no princípio de coerência das 
políticas em prol do desenvolvimento 
consagrado no artigo 208.° do TFUE, 
bem como com outras políticas pertinentes 
da União, aquando da formulação de 
políticas, do planeamento e programação 
estratégicos e da aplicação de medidas.

Or. en

Alteração 49
Franziska Keller

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

(5) As medidas financiadas ao abrigo do 
presente regulamento devem basear-se, 
sempre que adequado, nas políticas de 
cooperação definidas em instrumentos 
como acordos, declarações e planos de 
ação firmados entre a União e os países 
terceiros e regiões em causa, devendo 
também ter em conta os domínios 
associados aos interesses específicos, 
prioridades e estratégias da União.

(5) As medidas financiadas ao abrigo do 
presente regulamento devem basear-se, 
sempre que adequado, nas políticas de 
cooperação definidas em instrumentos 
como acordos, declarações e planos de 
ação firmados entre a União e os países 
terceiros e regiões em causa, devendo 
também ter em conta os domínios 
associados aos valores específicos, 
prioridades e estratégias da União.

Or. en

Alteração 50
Marielle de Sarnez
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

Or. fr

Alteração 51
Gianluca Susta

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Facilitação das (e apoio às) relações 
comerciais e processos de integração 
comercial, nomeadamente no quadro sul-
sul, e apoio aos fluxos de investimento e 
parcerias económicas da União, 
especialmente centrado nas pequenas e 
médias empresas;

c) Facilitação das (e apoio às) relações 
económicas e comerciais e processos de 
integração comercial, nomeadamente no 
quadro sul-sul e da consolidação das 
relações comerciais com as grandes áreas 
emergentes estratégicas para a União, e 
apoio aos fluxos de investimento e 
parcerias económicas da União, 
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especialmente centrado nas pequenas e 
médias empresas; ações e instrumentos de 
apoio à internacionalização das PME 
(nomeadamente, programas de formação 
e informação, serviços de assistência nos 
mercados dos países terceiros); melhor 
proteção dos direitos de propriedade 
intelectual, reforço do diálogo em matéria 
de regulação e regulamentação, 
flexibilização do acesso aos mercados de 
países terceiros;

Or. it

Alteração 52
Marielle de Sarnez

Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.° 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Promoção de diálogos estratégicos e 
setoriais envolvendo intervenientes dos 
setores político, económico, legislativo, 
ambiental, social, da investigação e da 
cultura da União e de países terceiros, bem 
como organizações não governamentais;

d) Promoção de diálogos estratégicos e 
setoriais envolvendo intervenientes dos 
setores político, económico, legislativo, 
ambiental, social, da investigação e da 
cultura da União e de países terceiros, bem 
como organizações não governamentais e 
das autoridades regionais e locais e suas 
associações;

Or. fr

Alteração 53
Josefa Andrés Barea

Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.° 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Promoção de iniciativas e ações do 
interesse da União ou de interesse mútuo 
em domínios como as alterações 

f) Promoção de iniciativas e ações do 
interesse da União ou de interesse mútuo 
em domínios como as alterações 
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climáticas, as questões ambientais, 
incluindo a biodiversidade, a utilização 
eficiente dos recursos, as matérias-primas, 
a energia, os transportes, a ciência, a 
investigação e a inovação, o emprego e a 
política social, o desenvolvimento 
sustentável, incluindo a promoção do 
trabalho digno, e a responsabilidade social 
das empresas, o comércio e a cooperação 
sul-sul, a educação, a cultura, o turismo, as 
tecnologias da informação e da 
comunicação, a saúde, a justiça, as 
questões aduaneiras, a fiscalidade, as 
questões financeiras, as estatísticas e 
qualquer outro domínio que se inscreva nos 
interesses específicos da União ou que seja 
de interesse mútuo para a União e os países 
terceiros;

climáticas, as questões ambientais, 
incluindo a biodiversidade, a utilização 
eficiente dos recursos, as matérias-primas, 
a energia, os transportes, a ciência, a 
investigação e a inovação, o emprego e a 
política social, o desenvolvimento 
sustentável, incluindo a promoção do 
trabalho digno, e a responsabilidade social 
das empresas, o comércio e a cooperação 
sul-sul, a educação, a cultura, o turismo, as 
tecnologias da informação e da 
comunicação, a saúde, a justiça, as 
questões aduaneiras, os direitos de 
propriedade intelectual, a proteção dos 
dados, a fiscalidade, as questões 
financeiras, as estatísticas e qualquer outro 
domínio que se inscreva nos interesses 
específicos da União ou que seja de 
interesse mútuo para a União e os países 
terceiros;

Or. es

Alteração 54
Helmut Scholz

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Promoção de iniciativas e ações do 
interesse da União ou de interesse mútuo 
em domínios como as alterações 
climáticas, as questões ambientais, 
incluindo a biodiversidade, a utilização 
eficiente dos recursos, as matérias-primas, 
a energia, os transportes, a ciência, a 
investigação e a inovação, o emprego e a 
política social, o desenvolvimento 
sustentável, incluindo a promoção do 
trabalho digno, e a responsabilidade social 
das empresas, o comércio e a cooperação 
sul-sul, a educação, a cultura, o turismo, as 
tecnologias da informação e da 
comunicação, a saúde, a justiça, as 

(f) Promoção de iniciativas e ações do 
interesse da União ou de interesse mútuo 
em domínios como as alterações 
climáticas, as questões ambientais, 
incluindo a biodiversidade, a utilização 
eficiente dos recursos, as matérias-primas, 
a energia, os transportes, a ciência, a 
investigação e a inovação, o emprego e a 
política social, o desenvolvimento 
sustentável, incluindo a promoção do 
trabalho digno, a redução das 
desigualdades sociais e a responsabilidade 
social das empresas, o comércio e a 
cooperação sul-sul, a educação, a cultura, o 
turismo, as tecnologias da informação e da 
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questões aduaneiras, a fiscalidade, as 
questões financeiras, as estatísticas e 
qualquer outro domínio que se inscreva nos 
interesses específicos da União ou que seja 
de interesse mútuo para a União e os países 
terceiros;

comunicação, a saúde, a justiça, as 
questões aduaneiras, a fiscalidade, as 
questões financeiras, as estatísticas e 
qualquer outro domínio que se inscreva nos 
interesses específicos da União ou que seja 
de interesse mútuo para a União e os países 
terceiros;

Or. en

Alteração 55
Marielle de Sarnez

Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.° 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Promoção de iniciativas e ações do 
interesse da União ou de interesse mútuo 
em domínios como as alterações 
climáticas, as questões ambientais, 
incluindo a biodiversidade, a utilização 
eficiente dos recursos, as matérias-primas, 
a energia, os transportes, a ciência, a 
investigação e a inovação, o emprego e a 
política social, o desenvolvimento 
sustentável, incluindo a promoção do 
trabalho digno, e a responsabilidade social 
das empresas, o comércio e a cooperação 
sul-sul, a educação, a cultura, o turismo, as 
tecnologias da informação e da 
comunicação, a saúde, a justiça, as 
questões aduaneiras, a fiscalidade, as 
questões financeiras, as estatísticas e 
qualquer outro domínio que se inscreva nos 
interesses específicos da União ou que seja 
de interesse mútuo para a União e os países 
terceiros;

f) Promoção de iniciativas e ações do 
interesse da União ou de interesse mútuo 
em domínios como as alterações 
climáticas, as questões ambientais, 
incluindo a biodiversidade, a utilização 
eficiente dos recursos, as matérias-primas, 
a energia, os transportes, a ciência, a 
investigação e a inovação, o reforço das 
autoridades regionais e locais, bem como 
da sociedade civil, o emprego e a política 
social, o desenvolvimento sustentável, 
incluindo a promoção do trabalho digno, e 
a responsabilidade social das empresas, o 
comércio e a cooperação norte-sul e sul-
sul, a educação, a formação profissional, a 
cultura, o turismo, o desenvolvimento 
local, as tecnologias da informação e da 
comunicação, a saúde, a justiça, as 
questões aduaneiras, a fiscalidade, as 
questões financeiras, as estatísticas e 
qualquer outro domínio que se inscreva nos 
interesses específicos da União ou que seja 
de interesse mútuo para a União e os países 
terceiros;

Or. fr
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Alteração 56
Helmut Scholz

Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Melhoria da perceção e do 
conhecimento da União Europeia e reforço 
da sua visibilidade nos países terceiros.

(g) Melhoria de perceção e do 
conhecimento da União Europeia e reforço 
das suas possibilidades de estabelecer 
uma aliança com os países terceiros a fim 
de realizar alguns dos seus principais 
objetivos (em matéria de ambiente, 
diversidade cultural, luta contra o 
branqueamento de dinheiro).

Or. en

Alteração 57
Gianluca Susta

Proposta de regulamento
Anexo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

ANEXO I-A
DOTAÇÃO FINANCEIRA INDICATIVA 
PARA O PERÍODO 2014-2020
A repartição por objetivos específicos do 
montante total de referência financeira 
(1 131 000 000 euros) é a seguinte:
Objetivo n.º 1 (Realizar a dimensão 
internacional da Estratégia «Europa 
2020»): 43%;
Objetivo n.º 2 (Melhorar o acesso aos 
mercados e desenvolver as oportunidades 
de comércio, de investimento e de negócio 
das empresas europeias): 30%;
Objetivo n.º 3 (Reforçar a perceção geral 
e a visibilidade da UE e do seu papel na 
cena mundial): 18%; e
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Reserva não afetada (a programar entre 
os três objetivos consoante as 
necessidades): 5%.

Or. it

Alteração 58
Franziska Keller

Proposta de regulamento
Anexo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo 1-A
DOTAÇÃO FINANCEIRA INDICATIVA 
PARA O PERÍODO 2014-2020
A repartição por objetivos específicos do 
montante total de referência financeira 
(1 131 000 000 euros) é a seguinte:
Objetivo n.º 1 (Realizar a dimensão 
internacional da Estratégia “Europa 
2020”): 53%;
Objetivo n.º 2 (Melhorar o acesso aos 
mercados e desenvolver as oportunidades 
de comércio, de investimento e de negócio 
das empresas europeias):  20%;
Objetivo n.º 3 (Reforçar a perceção geral 
e a visibilidade da UE e do seu papel na 
cena mundial): 18%; e
Reserva não afetada (a programar entre 
os três objetivos consoante as 
necessidades): 5%.

Or. en


