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Alteração 11
Maria Eleni Koppa

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. el

Alteração 12
Paul Murphy

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Um Estado europeu que se tenha 
candidatado à adesão à União só se pode 
tornar membro quando tiver confirmado 
que satisfaz os critérios de adesão 
acordados no Conselho Europeu de 
Copenhaga em junho de 1993 e desde que 

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

a adesão não ultrapasse a capacidade da 
União para integrar o novo membro. Estes 
critérios dizem respeito à estabilidade de 
instituições que garantem a democracia, o 
Estado de direito, o respeito pelos direitos 
democráticos e humanos, a luta contra a 
pobreza e o respeito e a proteção das 
minorias, bem como o desenvolvimento da 
economia, que deve ser suficiente para 
suportar a pressão da concorrência no 
mercado interno, sobretudo no que se 
refere à manutenção e melhoria dos 
níveis salariais, aos direitos dos 
trabalhadores e dos sindicatos, aos 
serviços públicos, incluindo a saúde, a 
educação e as pensões, à proteção do 
ambiente e ainda à capacidade do 
candidato para assumir não só os direitos 
mas também as obrigações que lhe 
incumbem por força dos Tratados.

Or. en

Alteração 13
Maria Eleni Koppa

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O processo de adesão assenta em 
critérios objetivos e na aplicação do 
princípio da igualdade de tratamento de 
todos os países candidatos. Os progressos 
realizados na via da adesão dependem da 
capacidade dos países candidatos para 
realizar as reformas necessárias com vista 
ao alinhamento dos seus sistemas políticos, 
institucionais, jurídicos, administrativos e 
económicos pelas regras, normas, políticas 
e práticas da União.

(5) O processo de adesão assenta em 
critérios objetivos e na aplicação do 
princípio da igualdade de tratamento de 
todos os países candidatos. Os progressos 
realizados na via da adesão dependem da 
capacidade dos países candidatos para 
realizar as reformas necessárias com vista 
ao alinhamento dos seus sistemas políticos, 
institucionais, jurídicos, administrativos e 
económicos pelos princípios, pelas regras, 
normas, políticas e práticas da União.

Or. el
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Alteração 14
Maria Eleni Koppa

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. el

Alteração 15
Maria Eleni Koppa

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A assistência ao abrigo do presente 
regulamento deve ser fornecida em 
conformidade com o quadro da política de 
alargamento definido pela União para cada 
país beneficiário e refletida no pacote anual 
«Alargamento» da Comissão, que inclui os 
relatórios de acompanhamento e a 
estratégia de alargamento, nos Acordos de 
Estabilização e Associação e nas Parcerias 
Europeias ou nas Parcerias para a Adesão. 
A assistência deve concentrar-se, 
essencialmente, num número limitado de 
domínios de intervenção que ajudarão os 
países beneficiários a reforçar as suas 
instituições democráticas e o Estado de 
Direito, a proceder a reformas do sistema 
judiciário e da administração pública, a 
respeitar os direitos fundamentais e a 

(8) A assistência ao abrigo do presente 
regulamento deve ser fornecida em 
conformidade com o quadro da política de 
alargamento definido pela União para cada 
país beneficiário e refletida no pacote anual 
«Alargamento» da Comissão, que inclui os 
relatórios de acompanhamento e a 
estratégia de alargamento, nos Acordos de 
Estabilização e Associação e nas Parcerias 
Europeias ou nas Parcerias para a Adesão. 
A assistência deve concentrar-se, 
essencialmente, num número limitado de 
domínios de intervenção que ajudarão os 
países beneficiários a reforçar as suas 
instituições democráticas e o Estado de 
Direito, a proceder a reformas do sistema 
judiciário e da administração pública, a 
respeitar os direitos fundamentais e a 
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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.

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 plenamente pelos 
critérios de Copenhaga. A coerência entre a 
assistência financeira e os progressos 
globais efetuados na execução da estratégia 
de pré-adesão deve ser reforçada.

Or. el

Alteração 16
Paul Murphy

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

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

(8) A assistência ao abrigo do presente 
regulamento deve ser fornecida em 
conformidade com o quadro da política de 
alargamento definido pela União para cada 
país beneficiário e refletida no pacote anual 
«Alargamento» da Comissão, que inclui os 
relatórios de acompanhamento e a 
estratégia de alargamento, nos Acordos de 
Estabilização e Associação e nas Parcerias 
Europeias ou nas Parcerias para a Adesão. 
A assistência deve concentrar-se, 
essencialmente, num número limitado de 
domínios de intervenção que ajudarão os 
países beneficiários a reforçar as suas 
instituições democráticas e o Estado de 
Direito, a reforçar as reformas
democráticas e a responsabilização do 
sistema judiciário e da administração 
pública, a promover e respeitar os direitos 
fundamentais, democráticos, humanos e 
dos trabalhadores e a promover e integrar
a igualdade de género, a efetiva
implementação dos princípios de
não-discriminação em razão do género, da 
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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.

origem étnica, da religião ou convicções, 
da deficiência, da idade ou da orientação 
sexual, a reforçar os direitos da criança e 
a combater a violência e o assédio contra 
as mulheres, as crianças, as minorias e 
outras pessoas vulneráveis. Deve também 
reforçar o seu desenvolvimento económico 
e social, contribuindo para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo; deve, 
em particular, reforçar o seu apoio à luta 
contra a exclusão social e a pobreza 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 17
Maria Eleni Koppa

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) É indispensável envolver um 
número crescente de organizações não 
governamentais na criação e execução de 
projetos financiados a título do IPA, a fim 
de assegurar que a assistência IPA reflita
as necessidades e expectativas reais, dar 
maior visibilidade aos projetos IPA e 
promover o desenvolvimento de uma 
sociedade civil dinâmica nos países 
beneficiários;

Or. el

Alteração 18
Paul Murphy
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Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 19
Paul Murphy

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) No que diz respeito a estes atos 
delegados, é de especial importância que a 
Comissão proceda às consultas adequadas 
durante os trabalhos preparatórios, 
nomeadamente a nível dos peritos. Durante 
a fase de preparação e de elaboração dos 
atos delegados, a Comissão deve assegurar 
ainda a transmissão simultânea, oportuna e 
adequada dos documentos pertinentes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

(16) No que diz respeito a estes atos 
delegados, é de especial importância que a 
Comissão proceda às consultas adequadas 
durante os trabalhos preparatórios, 
nomeadamente a nível dos peritos. Durante 
a fase de preparação e de elaboração dos 
atos delegados, a Comissão deve assegurar 
ainda a transmissão simultânea, oportuna e 
adequada dos documentos pertinentes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, para 
que estas instituições possam exercer 
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plenamente os seus direitos, incluindo o 
seu direito de vetar um ato delegado ou 
revogar a delegação;

Or. en

Alteração 20
Paul Murphy

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

Texto da Comissão Alteração

(i) reforço das instituições democráticas e 
do Estado de direito, incluindo a sua 
aplicação;

i) reforço das instituições democráticas e 
do Estado de direito, incluindo a sua 
aplicação; envolvimento dos sindicatos e
de outras organizações da sociedade civil 
e das autoridades locais e regionais na 
preparação, execução, acompanhamento 
e avaliação;

Or. en

Alteração 21
Maria Eleni Koppa

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. el
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Alteração 22
Paul Murphy

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

Texto da Comissão Alteração

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

ii) promoção e proteção dos direitos 
democráticos, humanos e dos 
trabalhadores e das liberdades 
fundamentais, reforço do respeito dos 
direitos das minorias, incluindo do direito 
à autodeterminação, promoção e 
integração da igualdade de género, da
efetiva implementação dos princípios da
não-discriminação em razão do género, da 
origem étnica, da religião ou convicção, 
da deficiência, da idade ou da orientação 
sexual, incluindo a igualdade entre 
mulheres e homens e os direitos de todas 
as pessoas, incluindo das pessoas com 
deficiência e dos idosos, a garantia da 
proteção de dados, o reforço dos direitos 
da criança e o combate à violência e ao 
assédio contra as mulheres, as crianças, 
as minorias e outras pessoas vulneráveis; 
a promoção e proteção da liberdade de 
imprensa, bem como promoção das boas 
relações de vizinhança;

Or. en

Alteração 23
Maria Eleni Koppa

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

Texto da Comissão Alteração

(v) desenvolvimento da sociedade civil e 
do diálogo social;

(v) desenvolvimento da sociedade civil e
lançamento e reforço do diálogo social;
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Or. el

Alteração 24
Maria Eleni Koppa

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

Texto da Comissão Alteração

(i) cumprimento das normas da União em 
matéria de economia e de governação 
económica;

(i) cumprimento das normas da União em 
matéria de economia e de governação 
económica e luta contra a corrupção e a 
fraude, tendo igualmente em conta as 
necessidades e os desafios gerados pela 
crise económica;

Or. el

Alteração 25
Franziska Keller

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 e orçamentais
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;

Or. en

Alteração 26
Paul Murphy

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

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

ii) democratização da economia, a mesmo 
tempo que são substancialmente 
reforçados os objetivos sociais e 
ambientais;

Or. en

Alteração 27
Franziska Keller

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, do emprego 
condigno e do desenvolvimento do capital 
humano;

Or. en

Alteração 28
Maria Eleni Koppa

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) combate ao desemprego, promoção do 
emprego e desenvolvimento do capital 
humano;

Or. el

Alteração 29
Paul Murphy
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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) criação de postos de trabalho e 
investimento público na educação;

Or. en

Alteração 30
Paul Murphy

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

Texto da Comissão Alteração

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

iv) inclusão social e económica, em 
especial das minorias e dos grupos 
vulneráveis; pleno respeito pelos direitos 
dos sindicatos;

Or. en

Alteração 31
Maria Eleni Koppa

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

Texto da Comissão Alteração

(v) desenvolvimento do capital físico, 
melhoria das ligações com as redes da 
União e com as redes regionais.

(v) proteção dos recursos naturais, gestão 
sustentável dos metais de terras raras,
desenvolvimento do capital físico, 
segurança nuclear, melhoria das ligações 
com as redes da União e com as redes 
regionais.

Or. el
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Alteração 32
Paul Murphy

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 33
Maria Eleni Koppa

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Emprego, políticas sociais e 
desenvolvimento dos recursos humanos;

(c) Combate ao desemprego, 
nomeadamente ao desemprego dos 
jovens; emprego, políticas sociais e 
desenvolvimento dos recursos humanos;

Or. el


