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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A Política Europeia de Vizinhança (PEV) tem por objetivo criar um espaço de prosperidade e 
boa vizinhança nas fronteiras da UE. No quadro da PEV, a UE oferece aos países vizinhos 
uma relação privilegiada, alicerçada num compromisso mútuo sobre valores como a 
democracia e os direitos humanos, o Estado de direito, a boa governação, os princípios da 
economia de mercado e o desenvolvimento sustentável. Prevê igualmente uma associação 
política e uma integração económica aprofundada, o aumento da mobilidade e a intensificação 
dos contactos entre as populações. 

A Política Europeia de Vizinhança (PEV) foi lançada em 2004 e abrange 16 países parceiros 
situados a Leste e a Sul das fronteiras da UE (Argélia, Arménia, Azerbaijão, Bielorrússia, 
Egito, Geórgia, Israel, Jordânia, Líbano, Líbia, República da Moldávia, Marrocos, Territórios 
Palestinianos Ocupados, Síria, Tunísia e Ucrânia). É financiada através do Instrumento 
Europeu de Vizinhança e Parceria (IEVP), que abrange os 16 países abarcados pela PEV e a 
Rússia.

As mudanças na relação da UE com os seus vizinhos e a evolução da situação nos países 
vizinhos, em particular com a ocorrência da Primavera Árabe, conduziram a UE a redefinir o 
seu enquadramento político estratégico para as relações com os países vizinhos. A nova 
abordagem pugna, nomeadamente, por um maior apoio aos países parceiros empenhados na 
construção de sociedades democráticas e na realização de reformas, em conformidade com os 
princípios de «mais por mais» e de «responsabilização mútua».

O Instrumento Europeu de Vizinhança acompanhou adequadamente a PEV, mas deve refletir 
as novas realidades e ser estruturada de modo a reforçar a aplicação dos princípios 
consagrados na nova política de vizinhança, como o princípio de «mais por mais». 

«Mais por mais»

O apoio destinado a cada país parceiro deve ser determinado quanto à forma e ao valor em 
função da determinação e dos progressos do país parceiro nos processos de democratização e 
nas reformas estruturais que garantam o respeito e o cumprimento dos princípios 
fundamentais de uma economia de mercado. 

Diferenciação

Os fundos utilizados pelo instrumento devem ser diferenciados quanto à forma e ao valor m 
função da situação económica e das necessidades de cada um dos vizinhos da UE, além da 
determinação demonstrada pelo país parceiro na realização de reformas e dos progressos 
alcançados na aplicação dessas reformas, em conformidade com o princípio de «mais por 
mais». 

Simplificação e maior eficiência

A relatora apoia as propostas da Comissão no sentido de se dispor de procedimentos mais 
simplificados e flexíveis. Simplifica-se o contexto regulamentar, melhora-se o acesso à 
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assistência da UE por parte das regiões, países parceiros, organizações da sociedade civil, 
PME, etc., facilita-se e encurta-se o processo de programação e acelera-se a adoção das 
medidas de execução e a prestação de assistência da UE.  

Objetivos específicos do apoio da União

O âmbito de aplicação do instrumento consiste na aplicação de acordos de parceria e de 
cooperação, acordos de associação, acordos de comércio livre abrangentes e aprofundados 
(ACLAA) ou outros acordos relevantes, na promoção da boa governação e no 
desenvolvimento social e económico equitativo. 

Convém racionalizar a lista de domínios temáticos específicos para refletir melhor os 
objetivos fundamentais e a abordagem da PEV. Neste contexto, a relatora partilha a 
abordagem da Comissão e propõe objetivos fundamentais para criar um espaço de 
prosperidade e boa vizinhança nas fronteiras da UE. 

A relatora propõe que o IEV fomente os princípios da economia de mercado, a abertura dos 
mercados de bens e serviços, a cooperação empresarial, o desenvolvimento do setor privado, 
particularmente através do apoio às PME e ao empreendedorismo, a segurança jurídica dos 
investimentos de ambas as partes, a empregabilidade dos trabalhadores, a luta contra a 
corrupção, a fraude fiscal e o branqueamento de capitais, as interligações das redes de energia 
e transportes, e o reforço das redes de segurança social. 

Suspensão

A União deve ser coerente e exigente na sua abordagem da política de vizinhança e da sua 
determinação em criar um espaço de prosperidade e democracia. A relatora propõe que 
infrações graves e repetidas da legislação da OMC ou dos acordos comerciais com a UE 
sejam motivo suficiente para a suspensão total ou parcial do apoio da União. 

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 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(3-A) O artigo 206.° do TFUE prevê que a 
União contribua, tendo em vista o 
interesse comum, para o desenvolvimento 
harmonioso do comércio mundial, a 
supressão progressiva das restrições às 
trocas internacionais e aos investimentos 
estrangeiros diretos, bem como para a 
redução das barreiras alfandegárias e de 
outro tipo. 

Or. es

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, dos princípios da 
economia de mercado, e da transição para 
economias de mercado eficazes, e do 
desenvolvimento sustentável.

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 17-A (novo)  

Texto da Comissão Alteração

(17-A) A conclusão de acordos de 
comércio livre abrangentes e 
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aprofundados (ACLAA) entre a UE e os 
países vizinhos constitui uma prioridade 
que deve assegurar a abertura gradual e 
equilibrada dos mercados de bens e 
serviços de ambas as partes e a adoção 
por parte dos países parceiros de normas 
fitossanitárias e ambientais equivalentes 
às da UE, bem como de um mínimo de 
normas sociais. 

Or. es

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 17-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-B) A abertura dos mercados de 
contratos públicos e a garantia da 
segurança jurídica dos investimentos de 
ambas as partes devem ser objetivos 
fundamentais da política de vizinhança da 
União.

Or. es

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) O apoio externo da União Europeia 
tem necessidades crescentes de 
financiamento, mas a situação económica e 
orçamental da União limita os recursos 
disponíveis para esse efeito. Por 
conseguinte, a Comissão deve procurar 
uma utilização mais eficaz dos recursos 
disponíveis, mediante a utilização de 
instrumentos financeiros com efeito de 

(19) O apoio externo da União Europeia 
tem necessidades crescentes de 
financiamento, mas a situação económica e
orçamental da União limita os recursos 
disponíveis para esse efeito. Por 
conseguinte, a Comissão deve procurar 
uma utilização mais eficaz dos recursos 
disponíveis, mediante a utilização de 
instrumentos financeiros com efeito de 
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alavanca. O efeito poderá ser aumentado se 
for permitida a utilização e a reutilização 
dos fundos investidos e gerados pelos 
instrumentos financeiros.

alavanca. O efeito poderá ser aumentado, 
com um recurso acrescido à capacidade 
de alavancagem do Banco Europeu de 
Investimento (BEI) e do Banco Europeu 
para a Reconstrução e o Desenvolvimento 
(BERD), se for permitida a utilização e a 
reutilização dos fundos investidos e 
gerados pelos instrumentos financeiros.

Or. es

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Nas relações com os seus parceiros em 
todo o mundo, a União está empenhada em 
promover condições de trabalho dignas, 
bem como a ratificação e a aplicação 
efetiva das normas laborais 
internacionalmente reconhecidas e dos 
acordos multilaterais sobre o ambiente.

(22) Nas relações com os seus parceiros em 
todo o mundo, a União está empenhada em 
promover condições de trabalho dignas, 
bem como a ratificação e a aplicação 
efetiva das normas laborais 
internacionalmente reconhecidas e dos 
acordos multilaterais sobre o ambiente, a 
boa governação e a luta contra a 
corrupção, a fraude fiscal e o 
branqueamento de capitais.

Or. es

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O apoio a conceder ao abrigo do 
presente regulamento tem por objetivo 
promover o aprofundamento da cooperação 
e da integração económica progressiva 
entre a União Europeia e os países 
parceiros, nomeadamente a aplicação dos 

4. O apoio a conceder ao abrigo do 
presente regulamento tem por objetivo 
promover o aprofundamento da cooperação 
e da integração económica progressiva 
entre a União Europeia e os países 
parceiros, nomeadamente a aplicação dos 



PE488.009v01-00 8/13 PA\900717PT.doc

PT

acordos de parceria e de cooperação, dos 
acordos de associação e de outros acordos, 
atuais ou futuros, bem como dos planos de 
ação definidos conjuntamente.

acordos de parceria e de cooperação, dos 
acordos de associação, dos acordos de 
comércio livre abrangentes e 
aprofundados (ACLAA) e de outros 
acordos, atuais ou futuros, bem como dos 
planos de ação definidos conjuntamente.

Or. es

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 5 – 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, o 
estabelecimento de uma democracia plena 
e sustentável, os princípios da economia
de mercado, a promoção da boa 
governação, a luta contra a corrupção, a 
fraude fiscal e o branqueamento de 
capitais, e o desenvolvimento de uma 
sociedade civil dinâmica, incluindo a 
participação dos parceiros sociais;

Or. es

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – 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 

b) A integração progressiva no mercado 
interno da União e o reforço da cooperação 
setorial e intersetorial, incluindo através da 
abertura dos mercados de bens e serviços, 
e da aproximação legislativa e da 
convergência regulamentar com a União e 
com outras normas internacionais 
relevantes, da criação de capacidade 
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interligações; institucional e do investimento, 
nomeadamente em interligações de redes 
de energia e transportes;

Or. es

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 5 – 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 e a 
promoção dos contactos entre as 
populações e da cooperação empresarial;

Or. es

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 5 – 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, através do reforço das redes 
de segurança social, a melhoria da 
empregabilidade dos trabalhadores e o 
desenvolvimento do setor privado, em 
particular através do apoio às PME e ao 
empreendedorismo; a promoção da coesão 
económica, social e territorial interna, o 
desenvolvimento rural, a ação climática e a 
capacidade de resistência às catástrofes;

Or. es
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Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 5 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Estabelecer um quadro propício ao 
investimento externo direto que garanta a 
segurança jurídica dos investimentos de 
ambas as partes; 

Or. es

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

6) 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.

6) 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 e de 
investimento, indicadores que permitam 
medir as disparidades económicas internas, 
incluindo os níveis de emprego.

Or. es
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Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O enquadramento político global para a 
programação e execução da assistência a 
conceder nos termos do presente 
regulamento é constituído pelos acordos de 
parceria e de cooperação, pelos acordos de 
associação e por outros acordos atuais ou 
futuros que estabeleçam relações com os 
países parceiros, bem como pelas 
comunicações pertinentes da Comissão e 
pelas conclusões das reuniões ministeriais 
com os países parceiros.

1. O enquadramento político global para a 
programação e execução da assistência a 
conceder nos termos do presente 
regulamento é constituído pelos acordos de 
parceria e de cooperação, pelos acordos de 
associação, pelos acordos de comércio 
livre abrangentes e aprofundados 
(ACLAA) e por outros acordos atuais ou 
futuros que estabeleçam relações com os 
países parceiros, bem como pelas 
comunicações pertinentes da Comissão e 
pelas conclusões das reuniões ministeriais 
com os países parceiros.

Or. es

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Diferenciação, parceria e 
cofinanciamento O apoio concedido pela 
União ao abrigo do presente regulamento a 
cada país parceiro será diferenciado quanto 
à forma e ao valor, em função da 
determinação demonstrada pelo país 
parceiro na realização de reformas e dos 
progressos alcançados na aplicação dessas 
reformas. Esta diferenciação deve refletir o 
nível de ambição da parceria desse país 
com a União, os progressos obtidos no 
desenvolvimento de uma democracia plena 
e sustentável, a evolução da realização dos 
objetivos de reforma acordados, as 
necessidades e capacidades do país e o 
impacto potencial do apoio da União.

1. Diferenciação, parceria e 
cofinanciamento O apoio concedido pela 
União ao abrigo do presente regulamento a 
cada país parceiro será diferenciado quanto 
à forma e ao valor, em função da 
determinação demonstrada pelo país 
parceiro na realização de reformas e dos 
progressos alcançados na aplicação dessas 
reformas. Esta diferenciação deve refletir o 
nível de ambição da parceria desse país 
com a União, os progressos obtidos no 
desenvolvimento de uma democracia plena 
e sustentável, o respeito e o cumprimento 
dos princípios fundamentais de uma 
economia de mercado, a evolução da 
realização dos objetivos de reforma 
acordados, as necessidades e capacidades 
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do país e o impacto potencial do apoio da 
União.

Or. es

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão, os Estados-Membros e o 
Banco Europeu de Investimento (BEI) 
devem assegurar a coerência entre o apoio 
previsto no presente regulamento e outros 
apoios concedidos pela União, pelos 
Estados-Membros e pelo Banco Europeu 
de Investimento.

2. A Comissão, os Estados-Membros e o 
Banco Europeu de Investimento (BEI) 
devem assegurar a coerência entre o apoio 
previsto no presente regulamento e outros 
apoios concedidos pela União, pelos 
Estados-Membros, pelo Banco Europeu de 
Investimento e pelo Banco Europeu para 
a Reconstrução e o Desenvolvimento.

Or. es

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Em caso de crise ou de ameaças à 
democracia, ao Estado de direito, aos 
direitos humanos ou às liberdades 
fundamentais, ou de catástrofes naturais ou 
provocadas pelo homem, pode realizar-se 
um reexame ad hoc dos documentos de 
programação. Este reexame de emergência 
deve garantir a coerência entre o apoio 
prestado pela União no âmbito do presente 
regulamento e dos outros instrumentos 
financeiros da União. O reexame de 
emergência pode conduzir à adoção de 
documentos de programação revistos. 
Nesse caso, a Comissão deve enviar os 

9. Em caso de crise ou de ameaças à 
democracia, ao Estado de direito, aos 
direitos humanos ou às liberdades 
fundamentais, de infrações graves e 
repetidas da legislação da Organização 
Mundial do Comércio (OMC) ou dos 
acordos comerciais com a União, ou de 
catástrofes naturais ou provocadas pelo 
homem, pode realizar-se um reexame ad 
hoc dos documentos de programação. Este 
reexame de emergência deve garantir a 
coerência entre o apoio prestado pela 
União no âmbito do presente regulamento 
e dos outros instrumentos financeiros da 
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documentos de programação revistos ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, a título 
de informação, no prazo de um mês a 
contar da sua adoção.

União. O reexame de emergência pode 
conduzir à adoção de documentos de 
programação revistos. Nesse caso, a 
Comissão deve enviar os documentos de 
programação revistos ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, a título de 
informação, no prazo de um mês a contar 
da sua adoção.

Or. es

Alteração 18

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.° 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 
liberdades fundamentais, ou não cumprir 
de forma grave e repetida a legislação da 
OMC ou os acordos comerciais com a 
União, 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.° 1, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, que 
podem incluir a suspensão parcial ou total 
do apoio da União.

Or. es


