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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 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O conjunto de regras e procedimentos 
comuns deve ser coerente com as normas 
financeiras aplicáveis ao orçamento anual 
da União estabelecidas num regulamento 
do Parlamento Europeu e do Conselho, a 
seguir designado «Regulamento 
Financeiro», considerando-se que a 
referência a tal regulamento diz sempre 
respeito à sua última versão em vigor, 
incluindo as regras adotadas pela Comissão 
para execução do Regulamento Financeiro.

(7) O conjunto de regras e procedimentos 
comuns deve ser coerente com as normas 
financeiras aplicáveis ao orçamento anual 
da União estabelecidas num regulamento 
do Parlamento Europeu e do Conselho, a 
seguir designado «Regulamento 
Financeiro», incluindo as regras adotadas 
pela Comissão para execução do 
Regulamento Financeiro.

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve assegurar que as ações 
sejam executadas de acordo com os 
objetivos do instrumento aplicável e em 
consonância com uma proteção efetiva dos 
interesses financeiros da União. A 
assistência financeira prestada com base 
nos instrumentos deve ser coerente com as 
regras e procedimentos previstos no 
Regulamento Financeiro, que prevê o 
quadro financeiro e jurídico de base para a 

2. A Comissão deve assegurar que as ações 
sejam executadas de forma eficaz e 
eficiente de acordo com os objetivos do 
instrumento aplicável e em consonância 
com uma proteção efetiva dos interesses 
financeiros da União. A assistência 
financeira prestada com base nos 
instrumentos deve ser coerente com as 
regras e procedimentos previstos no 
Regulamento Financeiro, que prevê o 
quadro financeiro e jurídico de base para a 
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sua execução. sua execução.

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Na aplicação do presente regulamento, 
a Comissão deve, se possível e adequado 
em função da natureza das ações, 
favorecer a utilização dos procedimentos 
mais flexíveis, a fim de assegurar uma 
execução eficaz e eficiente. 

Suprimido

Or. en

Justificação

Relacionado com a alteração ao artigo 1.º, n.º 2.

Alteração 4

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

Texto da Comissão Alteração

A título excecional, nomeadamente nos 
casos em que um programa de ação ainda 
não tenha sido adotado, a Comissão pode, 
com base nos documentos de programação 
indicativa, adotar medidas individuais de 
acordo com as mesmas regras e 
procedimentos que os programas de ação.

A título excecional, nos casos em que um 
programa de ação ainda não tenha sido 
adotado, a Comissão pode, com base nos 
documentos de programação indicativa, 
adotar medidas individuais de acordo com 
as mesmas regras e procedimentos que os 
programas de ação.

Or. en
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Alteração 5

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

Texto da Comissão Alteração

O referido procedimento não é exigido 
para os programas de ação e para as 
medidas cujo montante seja inferior aos 
limiares acima mencionados, nem para 
alterações não substanciais a tais 
programas e medidas. As alterações não 
substanciais consistem em adaptações 
técnicas, tais como a prorrogação do prazo 
de execução, a reafetação de fundos no 
âmbito do orçamento previsional ou o 
aumento ou redução do orçamento em 
menos de 20% do orçamento inicial, desde 
que estas alterações não afetem de forma 
substancial os objetivos do programa de 
ação ou da medida iniciais. Nesse caso, os 
programas de ação e as medidas, bem 
como as alterações não substanciais neles 
introduzidas, devem ser comunicados ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho no 
prazo de um mês a contar da sua adoção.

O referido procedimento não é exigido 
para os programas de ação e para as 
medidas cujo montante seja inferior aos 
limiares acima mencionados, nem para 
alterações não substanciais a tais 
programas e medidas. As alterações não 
substanciais consistem em adaptações 
técnicas, tais como a prorrogação do prazo 
de execução, a reafetação de fundos no 
âmbito do orçamento previsional ou o 
aumento ou redução do orçamento em 
menos de 10% do orçamento inicial, desde 
que estas alterações não afetem de forma 
substancial os objetivos do programa de 
ação ou da medida iniciais. Nesse caso, os 
programas de ação e as medidas, bem 
como as alterações não substanciais neles 
introduzidas, devem ser comunicados ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho no 
prazo de um mês a contar da sua adoção.

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Será efetuada, a nível dos projetos, uma 
análise ambiental adequada, 
designadamente uma análise dos 
impactos sobre as alterações climáticas e 
a biodiversidade, que incluirá, quando 
aplicável, uma análise de impacto 
ambiental (AIA) nos projetos sensíveis do 
ponto de vista ambiental, em especial no 
que se refere a grandes infraestruturas 

4. Será efetuada, a nível dos projetos, uma 
análise ambiental adequada, que incluirá, 
quando aplicável, uma análise de impacto 
ambiental (AIA) nos projetos sensíveis do 
ponto de vista ambiental, em especial no 
que se refere a grandes infraestruturas 
novas. Caso seja pertinente, serão 
utilizadas avaliações ambientais 
estratégicas (AAE) na execução dos 
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novas. Caso seja pertinente, serão 
utilizadas avaliações ambientais 
estratégicas (AAE) na execução dos 
programas setoriais. Serão assegurados a 
participação das partes interessadas nas 
avaliações ambientais e o acesso do 
público aos resultados.

programas setoriais. Serão assegurados a 
participação das principais partes 
interessadas nas avaliações ambientais e o 
acesso do público aos resultados.

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A assistência financeira da União pode 
ser prestada, nomeadamente, através dos 
seguintes tipos de financiamento previstos 
pelo Regulamento Financeiro:

1. A assistência financeira da União pode 
ser prestada através dos seguintes tipos de 
financiamento previstos pelo Regulamento 
Financeiro:

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em caso de cofinanciamento paralelo, uma 
ação é dividida em várias componentes 
claramente identificáveis, cada uma das 
quais é financiada por um dos diferentes 
parceiros que asseguram o 
cofinanciamento de forma a que seja 
sempre possível identificar o destino do 
financiamento.

Em caso de cofinanciamento paralelo, uma 
ação será dividida em várias componentes 
claramente identificáveis, cada uma das 
quais é financiada por um dos diferentes 
parceiros que asseguram o 
cofinanciamento de forma a que seja 
sempre possível identificar o destino do 
financiamento.

Or. en
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Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Em caso de cofinanciamento conjunto, o 
custo total de uma ação é repartido entre os 
parceiros que asseguram o 
cofinanciamento, sendo os recursos 
agregados, de forma a que deixa de ser 
possível identificar a fonte de 
financiamento de uma atividade específica 
no âmbito da ação.

Em caso de cofinanciamento conjunto, o 
custo total de uma ação será repartido entre 
os parceiros que asseguram o 
cofinanciamento, sendo os recursos 
agregados, de forma a que deixa de ser 
possível identificar a fonte de 
financiamento de uma atividade específica 
no âmbito da ação.

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 9 – ponto 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Relativamente ao IP, países que 
desempenham um papel de relevo na 
economia e comércio internacionais, em 
fóruns multilaterais, na governação 
global e na resposta a desafios de 
importância global, e onde a União tem 
interesses significativos;

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão transmite os relatórios de 
avaliação ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, para informação. Os 

2. A Comissão transmite os relatórios de 
avaliação ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, para informação. Os resultados 
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Estados-Membros podem solicitar que 
certas avaliações sejam examinadas pelos
Comités a que se refere o artigo 15.º. Os 
resultados devem ser tidos em conta na 
conceção dos programas e na afetação dos 
fundos.

devem ser tidos em conta na conceção dos 
programas e na afetação dos fundos.

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão associará na medida 
adequada todas as partes interessadas à 
fase de avaliação da assistência da União 
prestada ao abrigo do presente 
regulamento.

3. A Comissão associará todas as 
principais partes interessadas à fase de 
avaliação da assistência da União prestada 
ao abrigo do presente regulamento.

Or. en

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 13 – título

Texto da Comissão Alteração

Relatório bienal Relatório anual

Or. en

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão analisa os progressos 1. A Comissão analisa os progressos 
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realizados na execução das medidas de 
assistência financeira adotadas no âmbito 
da ação externa e apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, de dois em dois 
anos, a partir de 2016, um relatório sobre 
a execução e os resultados e, na medida do 
possível, sobre as principais consequências 
e impacto da assistência financeira da 
União. O relatório é igualmente 
apresentado ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões.

realizados na execução das medidas de 
assistência financeira adotadas no âmbito 
da ação externa e apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, anualmente, um 
relatório sobre a execução e os resultados 
e, na medida do possível, sobre as 
principais consequências e impacto da 
assistência financeira da União. O relatório 
é igualmente apresentado ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões.

Or. en

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O relatório bienal deve conter 
informações relativas ao ano anterior sobre 
as medidas financiadas, os resultados dos 
exercícios de controlo e avaliação, a 
participação dos parceiros relevantes e a 
execução orçamental em termos de 
autorizações e pagamentos. O relatório 
avalia os resultados da assistência 
financeira da União, utilizando para o 
efeito, na medida do possível, indicadores 
precisos e quantificáveis do seu contributo 
para a realização dos objetivos dos 
instrumentos.

2. O relatório anual deve conter 
informações relativas ao ano anterior sobre 
as medidas financiadas, os resultados dos 
exercícios de controlo e avaliação, a 
participação dos parceiros relevantes e a 
execução orçamental em termos de 
autorizações e pagamentos. O relatório 
avalia os resultados da assistência 
financeira da União, utilizando para o 
efeito, na medida do possível, indicadores 
precisos e quantificáveis do seu contributo 
para a realização dos objetivos dos 
instrumentos.

Or. en



PE489.414v01-00 10/12 PA\901453PT.doc

PT

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

O financiamento atribuído no contexto dos 
instrumentos fica sujeito a um sistema de 
acompanhamento anual baseado na 
metodologia da OCDE («marcadores do 
Rio»), o qual é integrado na metodologia 
existente de gestão do desempenho dos 
programas da UE para quantificar as 
despesas relacionadas com a ação climática 
e a biodiversidade a nível dos programas 
de ação e das medidas individuais e 
especiais referidas no artigo 2.º, n.º 1, e 
registadas no âmbito das avaliações e 
relatórios bienais. Será efetuada uma 
estimativa anual da despesa global 
relacionada com a ação climática e a 
biodiversidade com base nos documentos 
de programação indicativa adotados.

O financiamento atribuído no contexto dos 
instrumentos fica sujeito a um sistema de 
acompanhamento anual baseado na 
metodologia da OCDE («marcadores do 
Rio»), o qual é integrado na metodologia 
existente de gestão do desempenho dos 
programas da UE para quantificar as 
despesas relacionadas com a ação climática 
e a biodiversidade a nível dos programas 
de ação e das medidas individuais e 
especiais referidas no artigo 2.º, n.º 1, e 
registadas no âmbito das avaliações e 
relatórios anuais. Será efetuada uma 
estimativa anual da despesa global 
relacionada com a ação climática e a 
biodiversidade com base nos documentos 
de programação indicativa adotados.

Or. en

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de dezembro de 2017, a 
Comissão deve elaborar um relatório sobre 
a realização dos objetivos de cada um dos 
instrumentos, por meio de indicadores de 
resultados e de impacto, que quantifiquem 
a eficácia da utilização dos recursos e o 
valor acrescentado europeu dos 
instrumentos, tendo em vista uma decisão 
sobre a renovação, alteração ou suspensão 
dos tipos de ações executadas no âmbito 
dos instrumentos. O relatório examina, 
além disso, as possibilidades de 

1. Até 30 de junho de 2017, a Comissão 
deve elaborar um relatório sobre a 
realização dos objetivos de cada um dos 
instrumentos, por meio de indicadores de 
resultados e de impacto, que quantifiquem 
a eficácia da utilização dos recursos e o 
valor acrescentado europeu dos 
instrumentos, tendo em vista uma decisão 
sobre a renovação, alteração ou suspensão 
dos tipos de ações executadas no âmbito 
dos instrumentos. O relatório examina, 
além disso, as possibilidades de 
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simplificação, a coerência interna e 
externa, a manutenção da pertinência de 
todos os objetivos, assim como a 
contribuição das medidas para as 
prioridades da União em termos de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. Deve ter em conta eventuais 
resultados e conclusões sobre o impacto a 
longo prazo dos instrumentos. 

simplificação, a coerência interna e 
externa, a manutenção da pertinência de 
todos os objetivos, assim como a 
contribuição das medidas para as 
prioridades da União em termos de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. Deve ter em conta eventuais 
resultados e conclusões sobre o impacto a 
longo prazo dos instrumentos.

Or. en

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento entra em vigor no 
terceiro dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia.

O presente regulamento entra em vigor no 
terceiro dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia. O 
presente regulamento é aplicável a partir 
de 1 de janeiro de 2014 e até 31 de 
dezembro de 2020.

Or. en

Justificação

Relacionado com a alteração ao artigo 17.º, n.º 3.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento é aplicável a 
partir de 1 de janeiro de 2014.

Suprimido

Or. en
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Justificação

Relacionado com a alteração ao artigo 17.º, n.º 1.


