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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O presente projeto de regulamento é um dos elementos da política externa da UE. É inovador 
e difere dos instrumentos de desenvolvimento externo da UE. Visa, em especial, a parceria e a 
cooperação entre a UE e países que estão a sair da esfera da ajuda ao desenvolvimento para se 
tornarem parceiros de interesse económico da UE, tais como a China, a Rússia, a América 
Latina, etc. Pretende fazer progredir e promover os interesses da UE e enfrentar os grandes 
desafios globais, em sintonia com a Estratégia «Europa 2020». Este instrumento tem um 
orçamento limitado, estando previstos 1,131 mil milhões de euros para o período de 2014-
2020. Deste modo, os objetivos e os setores e países visados têm de ser bem definidos, sendo 
os mecanismos de coordenação já previstos no presente regulamento.

O Instrumento de Parceria deve permitir à UE promover outras agendas que não a cooperação 
para o desenvolvimento junto dos protagonistas globais, bem como defender os seus 
interesses de forma eficaz em todo o mundo e lidar com questões de natureza global, sempre 
que tal se revele necessário. O Instrumento de Parceria apoia medidas que respondam aos 
objetivos decorrentes das relações bilaterais, regionais ou multilaterais da União com países 
terceiros, bem como aos desafios de caráter global. Visa melhorar o acesso aos mercados e 
desenvolver o comércio, eliminar os obstáculos ao comércio e ao investimento, combater 
medidas protecionistas injustificadas e abrir novas oportunidades de negócio para as empresas 
europeias em todo o mundo, por meio quer de parcerias económicas quer da cooperação 
empresarial e em matéria regulamentar. 

Os valores da democracia, o Estado de direito, a universalidade, a indivisibilidade e o respeito 
pelos direitos humanos e as liberdades fundamentais, o respeito pela dignidade humana e os
princípios do direito internacional, que constituem os pilares fundadores da União, têm uma 
importância central no regulamento. Estes aspetos devem ser assegurados aquando da 
formulação da política de cooperação da União e dos seus planeamento e programação 
estratégicos e da aplicação de medidas. 

Uma cooperação mais eficaz e a coordenação de processos, tanto entre a União e os seus 
Estados-Membros como nas relações com outros doadores e intervenientes, são fundamentais 
para garantir a coerência e a pertinência das medidas. A presente proposta visa uma melhor 
coordenação, entre os legisladores dos Estados-Membros e da UE, das prioridades e ações 
que permitirão à União ter capacidade para responder de forma flexível e oportuna à evolução 
dos acontecimentos, a fim de se empenhar de forma mais eficaz na promoção dos seus 
interesses nas relações com os países terceiros. Os domínios de cooperação indicativos e as 
dotações financeiras indicativas e suas alterações serão objeto do procedimento previsto para 
os atos delegados.

Nesse sentido, propõe-se que os programas indicativos plurianuais devem definir a estratégia 
coordenada da União para a zona geográfica e o domínio de cooperação em causa. É assim 
proposto que a dotação financeira indicativa para o período de 2014-2020 seja referida no 
presente regulamento e estabelecida no anexo. A Comissão pode adotar atos delegados para 
reafetar verbas entre programas. Num quadro que defina prioridades em termos de zonas 
geográficas e domínios de cooperação estratégicos, a Comissão deve efetuar uma avaliação 
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ex-ante exaustiva, imparcial e sem preconceitos dos interesses da União, antes de decidir 
sobre os programas indicativos plurianuais.

Propõe-se também a redução da percentagem de alterações não substanciais aos programas 
indicativos plurianuais de 20% para 10% da dotação inicial. Esta proposta seria suficiente 
para garantir que estas alterações não afetem os domínios e objetivos prioritários definidos 
nos programas indicativos plurianuais. De igual modo, a proposta regulamenta o 
procedimento de adaptações que deve ser adotado pela Comissão em conformidade com o 
procedimento consultivo previsto no Regulamento de Execução Comum.

É previsto o mecanismo de revisão para a execução do regulamento. Assim, são propostas 
novas disposições em matéria de revisão. A Comissão apresentará ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho, até 30 de junho de 2017, um relatório de avaliação da execução do presente 
regulamento durante os primeiros três anos, apresentando as alterações necessárias, 
nomeadamente no que se refere às dotações financeiras indicativas estabelecidas no novo 
anexo I-A.

Todas estas alterações contribuirão para uma melhor orientação e coordenação do instrumento 
global da União para promover a parceria e a visibilidade da União a nível mundial. 

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 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A União baseia-se nos valores da 
democracia, do Estado de direito, da 
universalidade, indivisibilidade e respeito 
pelos direitos humanos e as liberdades 
fundamentais, no respeito pela dignidade 
humana e nos princípios do direito 
internacional. Procura desenvolver e 
consolidar a adesão a estes valores dos 
países e regiões parceiros através do 
diálogo e da cooperação. A União visa 
também garantir a coerência com os 
outros domínios da sua ação externa. 
Estes aspetos devem ser assegurados 
aquando da formulação da política de 
cooperação da União e dos seus 
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planeamento e programação estratégicos 
e da aplicação de medidas. Uma 
cooperação mais eficaz e a coordenação 
de processos, tanto entre a União e os 
seus Estados-Membros como nas relações 
com outros doadores e intervenientes, são 
fundamentais para garantir a coerência e 
a pertinência das medidas. A União e os 
Estados-Membros devem aumentar a 
coerência e a complementaridade das 
respetivas políticas em matéria de 
cooperação. A fim de assegurar que as 
políticas da União e dos 
Estados-Membros em matéria de 
cooperação se complementam e reforçam 
mutuamente, convém prever 
procedimentos de programação conjunta, 
que deverão ser aplicados sempre que tal 
seja possível e pertinente.

Or. en

Alteração 2

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 
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 

(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 a Organização 
Mundial do Comércio (OMC) e 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 
novos protagonistas da cena internacional, 
a fim de apoiar uma ordem internacional 
estável e inclusiva, promover bens públicos 
mundiais comuns, defender os interesses 
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União nesses países. vitais da UE e aumentar o conhecimento da 
União nesses países.

Or. en

Alteração 3

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 desenvolvidos e em 
desenvolvimento em que a União tenha 
interesses significativos, em conformidade 
com os objetivos do presente regulamento.

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

   10-A. As medidas de cooperação 
destinadas a melhorar o acesso aos 
mercados e desenvolver as oportunidades 
de comércio, investimento e negócio 
devem ter em conta os interesses da União 
e garantir benefícios a longo prazo para o 
seu crescimento através do reforço da 
segurança económica e da criação 
contínua de novos e competitivos postos 
de trabalho na UE, e, ao mesmo tempo, 
promover o progresso e o desenvolvimento 
nos países parceiros, permitir melhorar a 
cooperação regional, promover o 
investimento e melhorar a governação 
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económica, reforçar as relações 
económicas e comerciais com os parceiros 
estratégicos e conseguir um acesso efetivo 
aos mercados em condições de 
reciprocidade. As medidas de cooperação 
devem dar uma resposta às necessidades 
específicas das microempresas e PME da 
União, de modo a aumentar a sua 
competitividade. Importa procurar uma 
maior coerência entre as normas e 
práticas da União e as dos seus parceiros 
principais, sem baixar o nível de 
exigência das normas e práticas de 
certificação da União e procurando uma 
maior aceitação das normas e práticas 
multilaterais vigentes, apoiando medidas 
que visem uma convergência 
regulamentar com os seus principais 
parceiros comerciais e a cooperação 
regulamentar em geral, de modo a 
promover a equivalência e a convergência 
das normas internacionais, e limitando 
assim os litígios e os custos comerciais 
associados.

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Nas relações que mantém com os seus 
parceiros de todo o mundo, a União está 
empenhada em promover o trabalho digno 
para todos, bem como a ratificação e a 
aplicação efetiva das normas laborais 
reconhecidas a nível internacional e dos 
acordos multilaterais no domínio do 
ambiente.

(11) Nas relações que mantém com os seus 
parceiros de todo o mundo, a União está 
empenhada em promover o 
desenvolvimento sustentável, o comércio 
livre e justo e o trabalho digno para todos, 
bem como a ratificação e a aplicação 
efetiva das normas laborais reconhecidas a 
nível internacional e dos acordos 
multilaterais no domínio do ambiente. O 
presente regulamento deve servir de 
instrumento de apoio à competitividade 
internacional e contribuir para a redução 
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do risco do protecionismo, promovendo os 
valores europeus e os interesses 
comerciais, bem como de instrumento em 
prol do comércio livre e justo, capaz de 
generalizar a prática da inclusão e da 
aplicação eficazes das normas sociais e 
ambientais juntamente com os países 
parceiros, incluindo a promoção de novas 
formas de políticas de emprego e a 
criação de postos de trabalho que 
observem as normas da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) em 
matéria de trabalho digno, e de gerar 
oportunidades de crescimento para as 
indústrias e PME europeias.

Or. en

Alteração 6

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 
aumentar a parcela do orçamento da União 
relativa aos aspetos climáticos para pelo 
menos 20%, o presente regulamento deve 
contribuir para esse objetivo.

(12) Mais especificamente, o combate às 
alterações climáticas é reconhecido como 
um dos grandes desafios que se colocam à 
União e à comunidade internacional, 
sendo este o domínio onde é necessária 
uma ação urgente a nível internacional, 
tendo em conta que os objetivos da União 
neste domínio só podem ser alcançados 
através da cooperação com os seus 
principais parceiros comerciais. De 
acordo com a intenção declarada na 
Comunicação da Comissão «Um 
orçamento para a Europa 2020» de 
aumentar a parcela do orçamento da União 
relativa aos aspetos climáticos, o presente 
regulamento deve contribuir para esse 
objetivo.

Or. en
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Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A promoção de iniciativas 
diversificadas de cooperação e parceria no 
âmbito de um único instrumento deve, 
ademais, possibilitar economias de escala, 
efeitos de sinergia, uma maior eficácia, 
processos de decisão e gestão mais 
simplificados e um elevado nível de 
visibilidade da ação externa da União.

(15) A promoção de iniciativas 
diversificadas de cooperação e parceria no 
âmbito de um único instrumento deve, 
ademais, possibilitar uma estratégia 
inovadora e virada para o futuro em 
matéria de comércio e investimento, que 
tenha em conta os novos desafios que se 
colocam à União e permita economias de 
escala, efeitos de sinergia, uma maior 
eficácia, processos de decisão e gestão 
mais simplificados e um elevado nível de 
visibilidade da ação externa da União.

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Para alcançar os objetivos do presente 
regulamento, é necessário adotar uma 
abordagem diferenciada e flexível através 
do desenvolvimento de modelos de 
cooperação com os principais países 
parceiros que tenham em consideração os 
respetivos contextos económicos, sociais e 
políticos, assim como os interesses 
específicos, as prioridades e estratégias da 
União, mantendo simultaneamente a sua 
capacidade de intervir em todo o mundo, 
onde quer que seja necessário.

(16) Para alcançar os objetivos do presente 
regulamento, é necessário adotar uma 
abordagem diferenciada e flexível através 
do desenvolvimento de modelos de 
cooperação com os principais países 
parceiros que tenham em consideração os 
respetivos contextos económicos, sociais e 
políticos, assim como os interesses 
específicos, as prioridades e estratégias da 
União, mantendo simultaneamente a sua 
capacidade de intervir em todo o mundo, 
onde quer que seja necessário. A União 
deve adotar uma abordagem integrada na 
sua política comercial, externa, de 
desenvolvimento, agrícola, ambiental e de 
investigação.
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Or. en

Alteração 9

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) Importa prever adequadamente uma 
programação, um planeamento e medidas 
de aplicação efetiva, bem como uma 
cooperação interinstitucional, para 
garantir que a União tenha 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.

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A fim de adaptar o âmbito do presente 
regulamento à rápida evolução da situação 
nos países terceiros, é conveniente delegar 
na Comissão o poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia no que se refere aos domínios 
específicos da cooperação enumerados no 
Anexo. É particularmente importante que a 
Comissão proceda a consultas adequadas 
no decurso dos seus trabalhos 
preparatórios, incluindo a nível de peritos. 
No contexto da preparação e elaboração de 

(19) As alterações no quadro dos 
domínios específicos da cooperação, a 
adoção dos programas indicativos 
plurianuais e as adaptações da dotação 
financeira indicativa constituem 
elementos não essenciais do presente 
regulamento. Consequentemente, a fim de 
adaptar o âmbito do presente regulamento 
à rápida evolução da situação nos países 
terceiros, é conveniente delegar na 
Comissão o poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
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atos delegados, a Comissão deve garantir a 
transmissão simultânea e atempada da 
documentação pertinente ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Europeia no que se refere aos domínios 
específicos da cooperação enumerados no 
Anexo, à adoção dos programas 
indicativos plurianuais tal como é 
definida no artigo 5.º e às dotações 
indicativas por programa estabelecidas no 
anexo I-A. É particularmente importante 
que a Comissão proceda a consultas 
adequadas no decurso dos seus trabalhos 
preparatórios, incluindo a nível de peritos. 
No contexto da preparação e elaboração de 
atos delegados, a Comissão deve garantir a 
transmissão simultânea e atempada da 
documentação pertinente ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A fim de garantir condições uniformes 
de execução do presente regulamento, 
devem ser conferidas à Comissão 
competências de execução. Estas 
competências devem ser exercidas em 
conformidade com o Regulamento 
n.º 182/2011, de 16 de fevereiro de 2011, 
que estabelece as regras e os princípios 
gerais relativos aos mecanismos de 
controlo pelos Estados-Membros do 
exercício das competências de execução 
pela Comissão. Atendendo à natureza 
destes atos de execução, nomeadamente o 
seu caráter de orientação estratégica ou
as suas implicações financeiras, deve, em 
princípio, ser utilizado o processo de 
exame para a sua adoção, exceto se 
estiverem em causa medidas técnicas de 
execução de limitado impacto financeiro.

(20) A fim de garantir condições uniformes 
de execução do presente regulamento, 
devem ser conferidas à Comissão 
competências de execução. Estas 
competências devem ser exercidas em 
conformidade com o Regulamento 
n.º 182/2011, de 16 de fevereiro de 2011, 
que estabelece as regras e os princípios 
gerais relativos aos mecanismos de 
controlo pelos Estados-Membros do 
exercício das competências de execução 
pela Comissão. Atendendo à natureza 
destes atos de execução, nomeadamente as 
suas implicações financeiras, deve, em 
princípio, ser utilizado o processo 
consultivo para a sua adoção.

Or. en
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Alteração 12

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 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, regiões e territórios, bem 
como aos desafios de caráter global.

Or. en

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 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 interregional 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», apoiando as 
estratégias de parceria para a cooperação 
bilateral, regional e interregional 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 e na sua influência na 
formulação das políticas desses países;
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Or. en

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 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 e 
desenvolver o comércio, eliminar os 
obstáculos ao comércio e ao investimento 
e combater medidas protecionistas 
injustificadas, proporcionando um 
ambiente seguro para o investimento e 
novas oportunidades de negócio às
empresas europeias em todo o mundo, 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 todos os países 
parceiros especificamente visados por 
ações, programas e medidas ao abrigo do 
presente regulamento;

Or. en

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Reforçar a perceção geral e a 
visibilidade da UE e do seu papel na cena 
mundial, por intermédio da diplomacia 
pública, da cooperação académica e no 
domínio da educação e de atividades de 
sensibilização para promoção dos valores e 
interesses da União Europeia. A 
consecução deste objetivo poderá ser 

c) Reforçar a perceção geral e a 
visibilidade da UE e do seu papel na cena 
mundial, por intermédio da diplomacia 
pública, da cooperação académica e no 
domínio da educação e de atividades de 
sensibilização para promoção dos valores e 
interesses da União Europeia. A 
consecução deste objetivo poderá ser 
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avaliada, inter alia, com base em
inquéritos de opinião ou avaliações.

avaliada com base numa melhor perceção 
e num maior conhecimento mútuo da 
União nos principais países parceiros, 
demonstrados, inter alia, por inquéritos de 
opinião ou avaliações.

Or. en

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A União esforça-se por promover, 
desenvolver e consolidar os princípios da 
liberdade, da democracia, do respeito pelos 
direitos humanos e liberdades 
fundamentais e do Estado de Direito em 
que se baseia, mediante o diálogo e a 
cooperação com os países terceiros.

1. A União esforça-se por promover, 
desenvolver e consolidar os princípios da 
liberdade, da democracia, do respeito pelos 
direitos humanos e liberdades 
fundamentais e do Estado de Direito em 
que se baseia, mediante o diálogo e a 
cooperação com os países terceiros, 
regiões e territórios.

Or. en

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A fim de reforçar o impacto da ajuda da 
UE, será adotada, se for caso disso, uma 
abordagem diferenciada e flexível na 
conceção da cooperação com os países 
parceiros, a fim de ter em conta os 
respetivos contextos económicos, sociais e 
políticos, bem como os interesses 
específicos, as prioridades e as estratégias 
da União.

2. A fim de reforçar o impacto da ajuda da 
UE, será adotada, se for caso disso, uma 
abordagem diferenciada e flexível na 
conceção da cooperação com os países 
parceiros, regiões e territórios, a fim de ter 
em conta os respetivos contextos 
económicos, sociais e políticos, bem como 
os interesses específicos, as prioridades e 
as estratégias da União.

Or. en
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Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(3) No âmbito das respetivas esferas de 
competência, a União e os 
Estados-Membros promovem uma 
abordagem multilateral dos desafios 
globais e fomentam a cooperação com as 
organizações e organismos internacionais 
ou regionais, nomeadamente as instituições 
financeiras internacionais, as agências, 
fundos e programas da Organização das 
Nações Unidas, a OCDE, o Grupo de Vinte 
Ministros das Finanças e Governadores de 
Bancos Centrais (G20) e outros doadores 
bilaterais.

3. No âmbito das respetivas esferas de 
competência, a União e os 
Estados-Membros promovem uma 
abordagem multilateral dos desafios 
globais e fomentam a cooperação com as 
organizações e organismos internacionais 
ou regionais, nomeadamente as instituições 
financeiras internacionais, a Organização 
Mundial do Comércio (OMC), as 
agências, fundos e programas da 
Organização das Nações Unidas, a OCDE, 
o Grupo de Vinte Ministros das Finanças e 
Governadores de Bancos Centrais (G20) e 
outros doadores bilaterais.

Or. en

Alteração 19

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, 
deve ser garantida a coerência com outros 
domínios da ação externa da União, 
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. A União deve 
assegurar-se de que o ambiente, a energia 
sustentável, as questões sociais, o 
emprego e outros valores ligados ao 
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bem-estar são devidamente considerados 
ao nível da programação e da aplicação.

Or. en

Alteração 20

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, regiões e territórios em causa, 
devendo visar a melhoria da sua 
capacidade de execução, com base nas 
decisões, interesses específicos, prioridades 
e estratégias da União. A estratégia da 
União para promover o comércio, o 
investimento e a cooperação económica 
deve basear-se numa análise aprofundada 
das tendências atuais do comércio 
mundial, no desenvolvimento interno e 
externo da União e na diversidade, no 
saber-fazer e avanços tecnológicos das 
empresas europeias.

Or. en

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

  1-A. Num quadro que defina prioridades 
em termos de zonas geográficas e 
domínios de cooperação estratégicos, a 
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Comissão deve efetuar uma avaliação ex-
ante exaustiva, imparcial e sem 
preconceitos dos interesses da União, 
antes de decidir sobre os programas 
indicativos plurianuais.

Or. en

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A Comissão adota programas 
indicativos plurianuais em conformidade 
com o procedimento de exame referido no 
artigo 15.º, n.º 3, do Regulamento de 
Execução Comum. Este procedimento 
aplica-se igualmente a revisões 
substanciais que conduzam a uma alteração 
significativa da estratégia ou da sua 
programação.

1. A Comissão tem poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 7.º, para adotar programas 
indicativos plurianuais. Este procedimento 
aplica-se igualmente a revisões ou 
adaptações substanciais que conduzam a 
uma alteração significativa da estratégia ou 
da sua programação.

Or. en

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Os programas indicativos plurianuais 
definem os interesses e as prioridades 
estratégicos da União e/ou mútuos, os 
objetivos específicos e os resultados 
esperados. Relativamente aos países ou 
regiões para os quais tenha sido elaborado 
um documento-quadro conjunto que 

2. Os programas indicativos plurianuais 
definem a estratégia da União para a zona 
geográfica e o domínio de cooperação em 
causa, os interesses e as prioridades 
estratégicos da União e/ou mútuos, os 
objetivos específicos, os resultados 
esperados e os indicadores de 
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estabelece uma estratégia global da UE, os 
programas indicativos plurianuais baseiam-
se nesse documento.

desempenho. Relativamente aos países ou 
regiões para os quais tenha sido elaborado 
um documento-quadro conjunto que 
estabelece uma estratégia global da UE, os 
programas indicativos plurianuais baseiam-
se nesse documento.

Or. en

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão e os Estados-Membros 
devem consultar-se entre si e consultar os 
outros doadores e intervenientes, 
incluindo as partes interessadas e as 
autoridades locais, na fase inicial do 
processo de programação, de modo a 
promover a complementaridade entre as 
atividades de cooperação. Essa consulta 
poderá conduzir a uma programação 
conjunta entre a União e os seus 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Os programas indicativos plurianuais 
podem incluir uma reserva de fundos não 
afetados. A afetação destes fundos é 
decidida em conformidade com o 
Regulamento de Execução Comum.

5. Os programas indicativos plurianuais 
podem incluir uma reserva de fundos não 
afetados não superior a 5%. A afetação 
destes fundos é decidida em conformidade 
com o Regulamento de Execução Comum.

Or. en
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Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O procedimento de exame referido no 
n.º 1 não se aplica a alterações não 
substanciais dos programas indicativos 
plurianuais, tais como adaptações técnicas, 
reafetação de verbas no âmbito das 
dotações indicativas por domínio 
prioritário ou um aumento ou diminuição 
da dotação global inicial inferior a 20%, 
desde que essas alterações não afetem os 
domínios prioritários e os objetivos 
definidos nos programas indicativos 
plurianuais. Estas adaptações devem ser 
comunicadas no prazo de um mês ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

6. O procedimento referido no n.º 1 não se 
aplica a alterações não substanciais dos 
programas indicativos plurianuais, tais 
como adaptações técnicas, reafetação de 
verbas no âmbito das dotações indicativas 
por domínio prioritário ou um aumento ou 
diminuição da dotação inicial inferior a 
10%, desde que essas alterações não 
afetem os domínios prioritários e os 
objetivos definidos nos programas 
indicativos plurianuais. Estas adaptações 
devem ser adotadas pela Comissão em 
conformidade com o procedimento 
consultivo previsto no artigo 15.º, n.º 2, do 
Regulamento de Execução Comum e
comunicadas no prazo de um mês ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. en

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O procedimento previsto no artigo 15.º, 
n.º 4, do Regulamento de Execução 
Comum pode ser aplicado para a alteração 
dos programas indicativos plurianuais nos 
casos em que seja necessária uma resposta 
rápida por parte da UE.

7. O procedimento previsto no artigo 15.º, 
n.º 4, do Regulamento de Execução 
Comum pode ser aplicado para a alteração 
dos programas indicativos plurianuais por 
imperativos de urgência devidamente 
justificados, nos casos em que seja 
necessária uma resposta rápida por parte da 
UE.
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Or. en

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A delegação de poderes referida no 
artigo 4.º é conferida pelo período de 
vigência do presente regulamento.

1. A delegação de poderes referida nos 
artigos 4.º, 5.º, n.º 1, e 8.º, n.º 1, é 
conferida pelo período de vigência do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O montante de referência financeira para 
a execução do presente regulamento 
durante o período 2014-2020 é de 1 131 
000 000 EUR. As dotações anuais são 
decididas pela autoridade orçamental no 
âmbito do processo orçamental anual e 
dentro dos limites do Quadro Financeiro 
Plurianual.

1. O montante de referência financeira para 
a execução do presente regulamento 
durante o período 2014-2020 é de 1 131 
000 000 EUR. A dotação financeira 
indicativa para o período de 2014-2020 é 
definida no anexo I-A. A Comissão tem 
poderes para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 7.º, a fim de 
alterar ou completar o anexo I-A ou 
reafetar verbas entre os programas. As 
dotações anuais são decididas pela 
autoridade orçamental no âmbito do 
processo orçamental anual e dentro dos 
limites do Quadro Financeiro Plurianual.

Or. en
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Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A
Revisão

A Comissão apresentará ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, até 30 de junho 
de 2017, um relatório de avaliação da 
execução do presente regulamento 
durante os primeiros três anos, 
acompanhado, se for caso disso, de uma 
proposta legislativa que nele introduza as 
alterações necessárias, nomeadamente as 
relativas às dotações financeiras 
indicativas estabelecidas no anexo I-A.

Or. en

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento entra em vigor 
no terceiro dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia. É aplicável a partir de 1 de 
janeiro de 2014.

1. 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
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Alteração 32

Proposta de regulamento
Anexo – 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 
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, aproximação da 
regulamentação técnica e normalização, 
direitos de propriedade intelectual, 
proteção de dados pessoais e melhores 
práticas nos domínios económico, 
comercial, fiscal e financeiro;

Or. en

Alteração 33

Proposta de regulamento
Anexo – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Melhoria dos instrumentos de 
combate à corrupção e das ações 
orientadas para a transparência, e reforço 
da sua aplicação;

Or. en

Alteração 34

Proposta de regulamento
Anexo – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Promoção de iniciativas e ações do f) Promoção de iniciativas e ações do 
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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;

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 e as 
questões financeiras e estatísticas, que se 
inscrevam nos interesses específicos da 
União ou sejam de interesse mútuo para a 
União e os países terceiros;

Or. en

Alteração 35

Proposta de regulamento
Anexo I-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»): 53%;
Objetivo n.º 2 (Melhorar o acesso aos 
mercados e desenvolver as oportunidades 
de comércio, de investimento e de negócio 



PE489.443v01-00 24/24 PA\901598PT.doc

PT

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


