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Alteração 14
Tomasz Piotr Poręba

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 
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.

(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, a 
proteção de minorias nacionais, étnicas, 
religiosas e linguísticas 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 deve ser reforçada.

Or. pl

Alteração 15
Derek Vaughan



PE488.041v01-00 4/11 AM\900920PT.doc

PT

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 
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.

(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, a 
promover a igualdade de género e a não 
discriminação e a enfrentar a corrupção e 
o crime organizado. 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 deve ser reforçada.

Or. en

Alteração 16
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 15
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Texto da Comissão Alteração

(15) Embora o Regulamento (UE) n.º .../... 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
... (a seguir designado «Regulamento de 
execução comum») estabeleça regras e 
procedimentos comuns para a 
implementação dos instrumentos da União 
para a ação externa, deveria também ser 
conferida à Comissão uma delegação de 
poderes para adotar regras mais 
pormenorizadas que estabeleçam condições 
uniformes para a aplicação do presente 
regulamento, em especial no que diz 
respeito às estruturas e procedimentos de 
gestão. Essas regras devem ter em conta os 
ensinamentos retirados da gestão e da 
execução da assistência de pré-adesão 
anterior e ser adaptadas em função da 
evolução da situação nos países 
beneficiários.

(15) Embora o Regulamento (UE) n.º .../... 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
... (a seguir designado «Regulamento de 
execução comum») estabeleça regras e 
procedimentos comuns para a 
implementação dos instrumentos da União 
para a ação externa, deveria também ser 
conferida à Comissão uma delegação de 
poderes para adotar regras mais 
pormenorizadas que estabeleçam condições 
uniformes para a aplicação do presente 
regulamento, em especial no que diz 
respeito às estruturas e procedimentos de 
gestão. Essas regras devem ter em conta os 
ensinamentos retirados da gestão e da 
execução da assistência de pré-adesão 
anterior e ser adaptadas em função da 
evolução da situação nos países 
beneficiários. Convém salientar, no 
entanto, que a Comissão deve recorrer a 
atos delegados apenas em caso de 
necessidade, salvaguardando assim o 
direito do Parlamento Europeu a 
pronunciar-se sobre as medidas propostas 
pela Comissão.

Or. pt

Alteração 17
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A assistência deve continuar a utilizar 
as estruturas e os instrumentos que tenham 
demonstrado a sua utilidade para o 
processo de pré-adesão. A transição da 
gestão direta dos fundos de pré-adesão 
pelos serviços da Comissão para uma 
gestão descentralizada delegada nos países 

(17) A assistência deve continuar a utilizar 
as estruturas e os instrumentos que tenham 
demonstrado a sua utilidade para o 
processo de pré-adesão. A transição da 
gestão direta dos fundos de pré-adesão 
pelos serviços da Comissão para uma 
gestão descentralizada delegada nos países 
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beneficiários deve ser progressiva e em 
função das capacidades de cada um desses 
países.

beneficiários deve ser progressiva e em 
função das capacidades de cada um desses 
países. A fim de combater a corrupção, 
deve-se reforçar a transparência, a boa 
gestão, a prevenção de irregularidades, o 
cumprimento e a monitorização, a 
responsabilização e o controlo, e devem 
ser adotadas medidas de auditoria mais 
eficazes durante este processo.

Or. en

Alteração 18
Derek Vaughand

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

Texto da Comissão Alteração

(iv) reforma da administração pública e
boa governação;

(iv) reforma da administração pública, boa 
governação e melhoria das capacidades 
institucionais;

Or. en

Alteração 19
Derek Vaughan

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(b) Apoio ao desenvolvimento económico, 
social e territorial com vista a um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, nomeadamente através das 
seguintes medidas:

(b) Apoio ao desenvolvimento económico, 
social e territorial com vista a um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo e a uma maior cooperação entre 
os Estados-Membros e os países 
candidatos ou potenciais países 
candidatos no sentido de incentivar o 
intercâmbio de experiência e 
conhecimentos sobre a legislação e a 
administração da União, nomeadamente 
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através das seguintes medidas:

Or. en

Alteração 20
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

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, 
melhoria das ligações com as
infraestruturas da União e com as redes 
regionais.

Or. en

Alteração 21
Derek Vaughan

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

Texto da Comissão Alteração

(v-A) desenvolvimento de projetos de 
infraestruturas para responder às 
necessidades regionais e nacionais em 
matéria de transportes, energia e 
comunicação.

Or. en

Alteração 22
François Alfonsi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – travessão 1
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Texto da Comissão Alteração

– Os progressos no domínio da 
democracia, do Estado de direito, do 
respeito dos direitos humanos e das 
liberdades fundamentais, do sistema 
judiciário e do nível de capacidade 
administrativa;

– Os progressos no domínio da 
democracia, do Estado de direito, do 
respeito dos direitos humanos e das 
liberdades fundamentais e dos direitos das 
minorias, do sistema judiciário e do nível 
de capacidade administrativa;

Or. fr

Alteração 23
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Processo de transição com vista à 
adesão à União e reforço das capacidades;

(a) Processo de transição com vista à 
adesão à União, sensibilização dos 
cidadãos relativamente à União Europeia
e reforço das capacidades;

Or. en

Alteração 24
Petru Constantin Luhan

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

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Medidas para combater as 
alterações climáticas e prevenir 
catástrofes;

Or. ro
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Alteração 25
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Aquando da preparação, execução e 
acompanhamento da assistência ao abrigo 
do presente regulamento, a Comissão age, 
em princípio, em parceria com os países 
beneficiários. Essa parceria deve 
igualmente associar, sempre que 
adequado, as autoridades nacionais,
regionais e locais competentes, os 
parceiros económicos e sociais, a 
sociedade civil e os intervenientes não 
estatais.

5. Aquando da preparação, execução e 
acompanhamento da assistência ao abrigo 
do presente regulamento, a Comissão age, 
em princípio, em parceria com os países 
beneficiários. Essa parceria deve 
igualmente associar as autoridades 
nacionais, regionais e locais competentes, 
os parceiros económicos e sociais, a 
sociedade civil e os intervenientes não 
estatais.

Or. ro

Alteração 26
Dimitar Stoyanov

Proposta de regulamento
Artigo 5 - n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

а) Os critérios a utilizar para a afetação dos 
fundos aos países beneficiários, bem como 
as ações de cooperação territorial e 
plurinacional;

а) Os critérios a utilizar para a afetação dos 
fundos aos países beneficiários, bem como 
as ações de cooperação territorial, 
transfronteiras e plurinacional;

Or. bg

Alteração 27
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. O documento de estratégia de 
qualquer país próximo da adesão (pelo 
menos um ano antes da sua adesão à 
União) deve prever um período de 
transição entre a aplicação do 
Instrumento IPA e dos Fundos 
Estruturais e de Coesão.
Durante esse período, será criado um 
grupo de trabalho para a gestão dos 
fundos da União, encarregue de assistir a 
autoridade competente na definição do 
tipo de assistência técnica a prestar.

Or. en

Justificação

Deste modo, o país estará pronto a utilizar os fundos estruturais e de coesão da União 
imediatamente após a sua adesão à UE.

Alteração 28
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os documentos de estratégia serão 
objeto de um exame intercalar e, se 
necessário, revistos. Podem ser revistos a 
qualquer momento, por iniciativa da 
Comissão.

4. Os documentos de estratégia serão 
objeto de um exame intercalar e, se 
necessário, revistos. Podem ser revistos a 
qualquer momento, por iniciativa da 
Comissão.

O Parlamento Europeu terá competência 
para solicitar à Comissão a revisão dos 
documentos de estratégia.
Em caso de resposta negativa, a Comissão 
fornecerá explicações detalhadas.

Or. en
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Alteração 29
François Alfonsi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Quando adequado, o IPA pode 
contribuir para programas ou medidas 
que se apliquem no quadro de uma 
estratégia macro-regional em que os 
países beneficiários do IPA participem.

Or. fr

Alteração 30
Dimitar Stoyanov

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O montante de referência financeira para 
a execução do presente regulamento 
durante o período de 2014 a 2020 é de 
14 110 100 000 EUR (preços correntes). 
Uma percentagem máxima de 3 % do 
montante de referência financeira será 
afetada a programas de cooperação 
transfronteiriça entre os países 
beneficiários e os Estados-Membros da 
UE.

1. O montante de referência financeira para 
a execução do presente regulamento 
durante o período de 2014 a 2020 é de 
14 110 100 000 EUR (preços correntes). 
Uma percentagem compreendida entre 7% 
e 14% do montante de referência financeira 
será afetada a programas de cooperação 
transfronteiriça entre os países 
beneficiários e os Estados-Membros da 
UE. 

Or. bg


