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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O artigo 49.º do TFUE prevê que qualquer Estado europeu que respeite os valores da UE e esteja 
empenhado em promovê-los pode pedir a adesão à União. Os alargamentos da UE foram 
benéficos para os seus cidadãos e deixaram-na mais bem preparada para enfrentar os desafios 
atuais e futuros. 

A proposta da Comissão relativa a um novo Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA II) 
visa a criação de uma ferramenta para a assistência técnica e financeira aos países candidatos, a 
fim de ajudá-los a cumprir os critérios necessários à adesão à UE. O seu antecessor (IPA), que 
expirará no final de 2013, foi útil na medida em que ajudou os países candidatos a ultrapassar as 
suas dificuldades e a desenvolver-se de modo sustentável.

O relator saúda a ambição da Comissão de tornar a futura assistência de pré-adesão ainda mais 
estratégica, eficaz e específica do que até à data, visando obter resultados mais sustentáveis na 
melhoria do grau de preparação dos países candidatos para a adesão. O novo instrumento deverá 
prosseguir o objetivo político geral de apoiar os países candidatos e os países potencialmente
candidatos nos seus preparativos para a adesão à UE e no alinhamento progressivo das suas 
instituições e economias pelas normas e políticas da União Europeia. 

O relator defende que o desenvolvimento económico deve ser acompanhado de reformas 
políticas, considerando que a prosperidade económica é um instrumento fundamental para 
realizar as mudanças institucionais e políticas necessárias. O relator considera que a proposta da 
Comissão não dá o devido destaque às questões relativas ao desenvolvimento económico e 
propõe alterações para preencher essa lacuna. Nomeadamente, o relator considera ser de extrema 
importância incluir o desenvolvimento económico e a cooperação comercial nos domínios 
políticos objeto de assistência ao abrigo do Regulamento IPA II.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Comércio Internacional 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 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 

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

Or. en

Alteração 2

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 cooperar com
os países beneficiários durante a prestação 
da assistência ao abrigo deste 
Regulamento, a fim de apoiar os seus 
esforços para reformar os seus sistemas e 
de os alinhar 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

Justificação

A utilização adequada da assistência de pré-adesão é uma condição prévia para o seu êxito. 
Por conseguinte, interessa aos países beneficiários, bem como à UE, trabalharem em estreita 
cooperação durante o processo de prestação da assistência. 
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Alteração 3

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, nos domínios da 
proteção do investimento, da concorrência 
e dos concursos públicos, e das normas 
sanitárias e fitossanitárias, 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

Justificação

A proteção adequada do investimento, a concorrência eficaz e transparente e a legislação 
aplicável aos concursos públicos, bem como a consequente aproximação às normas 
sanitárias e fitossanitárias da UE são elementos-chave para o aumento da competitividade 
das economias dos Estados beneficiários. O apoio da UE neste contexto é, por conseguinte, 
fundamental.

Alteração 4

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

Texto da Comissão Alteração

(ii-A) quando aplicável, a assistência 
destinada a permitir que os países 
beneficiários se tornem membros da 
Organização Mundial do Comércio;

Or. en

Justificação

Por enquanto, três países dos Balcãs Ocidentais (Sérvia, Bósnia e Herzegovina, e 
Montenegro) detêm o estatuto de observadores na OMC. É extremamente importante 
encorajar estes países a tornarem-se membros da OMC e prestar-lhes a assistência 
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necessária a esse nível.

Alteração 5

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). desenvolvimento do capital físico, 
particularmente das infraestruturas de 
transporte, e melhoria das ligações com as 
redes da União e com as redes regionais.

Or. en

Justificação

A existência de infraestruturas de transporte adequadas é uma condição básica para o 
desenvolvimento económico. Por isso, o relator considera ser necessário destacar esse 
elemento do capital físico. 

Alteração 6

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, 
designadamente a capacidade 
institucional e administrativa, 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;

Or. en
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Justificação

Cumpre melhorar e apoiar a capacidade institucional e administrativa dos países 
beneficiários para a realização das reformas necessárias ao cumprimento dos critérios de 
adesão. É, por conseguinte, importante orientar a assistência da UE para o reforço dessa 
capacidade.

Alteração 7

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 
progressos no sentido de um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, 
designadamente através de investimentos 
públicos apoiados pelo IPA;

– 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; progresso 
com vista à criação de um espírito 
empresarial favorável;

Or. en

Justificação

Um dos principais objetivos das reformas económicas consiste na criação de um espírito 
empresarial previsível, transparente e justo. O desenvolvimento neste domínio deve, portanto, 
fazer parte dos indicadores de progresso com vista ao cumprimento dos objetivos específicos 
da assistência de pré-adesão. 

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) desenvolvimento económico e 
cooperação comercial;

Or. en
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Justificação

Um dos objetivos específicos da assistência previstos no Regulamento IPA II consiste no 
apoio ao desenvolvimento económico, social e territorial para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo. Contudo, o artigo 3.º da proposta da Comissão não indica o 
desenvolvimento económico e a cooperação comercial como domínios políticos abrangidos 
pela assistência. O relator considera esse facto uma enorme discrepância interna da 
proposta da Comissão, pelo que propõe a inclusão do desenvolvimento económico e da 
cooperação comercial nos domínios políticos abrangidos pela assistência.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea (b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Os tipos de ações que podem ser 
financiadas pelo IPA;

(b) Os tipos de ações que podem ser 
financiadas pelo IPA e os resultados 
esperados;

Or. en

Justificação

De acordo com o princípio da condicionalidade, a assistência de pré-adesão deve ser 
orientada para os resultados. Logo, é importante definir quais os resultados que os países 
beneficiários devem atingir. 

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Na eventualidade de a avaliação 
intercalar dos documentos de estratégia 
determinar que os fundos atribuídos a um 
domínio político não estão a ser 
utilizados, até 20% desses fundos poderão 
ser atribuídos a outro domínio político.

Or. en
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Justificação

A flexibilidade na atribuição dos fundos é importante para que estes sejam melhor utilizados 
e para motivar o recurso à assistência de forma adequada. O relator propõe, então, a 
eventual redistribuição desses fundos pelos diversos domínios políticos com base na 
avaliação intercalar dos documentos de estratégia. 


