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Alteração 13
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A União deve igualmente promover 
de forma eficaz a cooperação territorial 
entre as Regiões Ultraperiféricas e os 
Estados Vizinhos, uma vez que estas 
regiões devem ser consideradas postos 
avançados e privilegiados da UE, no 
reforço das relações entre a União 
Europeia e a América do Norte, a 
América Central, a América do Sul, a 
África e o Índico.

Or. pt

Alteração 14
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-B) Recorda que sem as Regiões 
Ultraperiféricas a União Europeia estaria 
desprovida destes «postos avançados»
junto de outros continentes, e a fronteira 
geográfica da União seria claramente 
mais limitada. A sua posição confere-lhes 
uma situação privilegiada para o 
aprofundamento das relações externas em 
benefício da afirmação da UE no mundo.
As RUP devem por isso integrar a Política 
Europeia de Vizinhança e utilizar os seus 
instrumentos, em particular, os de 
cooperação transfronteiriça.

Or. pt
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Alteração 15
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 4-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-C) Considera que a integração e 
abertura dessas regiões a espaços 
geográficos fora da UE não é - nem pode 
ser - apenas aferida pelo seu grande 
afastamento geográfico. A riqueza dos 
laços históricos, linguísticos e culturais 
que as ligam a diversos territórios do 
mundo conferem-lhes uma situação 
privilegiada para o aprofundamento 
dessas relações em benefício da afirmação 
da UE no mundo.

Or. pt

Alteração 16
François Alfonsi
em nome do Grupo Verts/ALE

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 e dos direitos das 
minorias, do Estado de direito, da boa 
governação e dos princípios da economia 
de mercado e do desenvolvimento 
sustentável.

Or. fr
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Alteração 17
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O apoio prestado ao abrigo do presente 
instrumento e do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional deve abranger 
os programas de cooperação 
transfronteiriça ao longo das fronteiras 
externas da União Europeia entre os países 
parceiros e os Estados-Membros, de modo 
a promover o desenvolvimento regional 
integrado e sustentável das regiões 
fronteiriças e a integração territorial 
harmoniosa em toda a União e com os 
países vizinhos.

(8) O apoio prestado ao abrigo do presente 
instrumento e do Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional deve abranger 
os programas de cooperação 
transfronteiriça ao longo das fronteiras 
externas da União Europeia entre os países 
parceiros e os Estados-Membros, de modo 
a promover o desenvolvimento regional 
integrado e sustentável das regiões 
fronteiriças e a integração territorial 
harmoniosa em toda a União e com os 
países vizinhos. A fim de assegurar uma 
aplicação eficaz da cooperação 
transfronteiriça nas fronteiras externas, é 
fundamental harmonizar as suas regras 
com as definidas para a cooperação 
territorial europeia.

Or. fr

Alteração 18
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Para assegurar a clareza das 
modalidades de execução dos programas 
de cooperação transfronteiriça e a 
flexibilidade exigida por estes programas, 
cumpre prever o agrupamento dos 
elementos que definem a cooperação 
transfronteiriça num mesmo pacote, em 
vez das normas comuns de execução que 
definem apenas de forma parcial os 
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procedimentos relativos à cooperação 
transfronteiriça.

Or. fi

Alteração 19
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Dada a evolução da bacia 
mediterrânica após a Primavera Árabe, é 
necessária uma política 
euro-mediterrânica integrada, 
nomeadamente para encorajar os 
investimentos, fomentar o crescimento e o 
emprego e assegurar o desenvolvimento 
equilibrado das regiões das duas margens 
do Mediterrâneo; 

Or. fr

Alteração 20
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) A União Europeia está empenhada 
na dimensão setentrional da parceria e 
deve, por conseguinte, desenvolver os 
instrumentos que possibilitem a 
participação na cooperação 
transfronteiriça. A fim de obter uma 
descrição pormenorizada da prossecução 
do financiamento da dimensão 
setentrional para o próximo período de 
programação, devem agrupar-se no 
presente regulamento as disposições 
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relacionadas com esta questão. 

Or. fi

Justificação

A dimensão setentrional possui uma forte especificidade regional; além disso, os países 
participantes intervêm na cooperação no quadro dos programas de cooperação 
transfronteiriça, no âmbito do Instrumento Europeu de Vizinhança e Parceria.

Alteração 21
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A União e os seus Estados-Membros
deverão reforçar a coerência e a 
complementaridade das respetivas políticas 
de cooperação com os países vizinhos. Para 
garantir que a cooperação da União e dos 
Estados-Membros se completam e 
reforçam mutuamente, convém efetuar uma 
programação conjunta, que deverá ser 
aplicada sempre que tal seja possível e 
relevante.

(15) A União e os seus Estados-Membros
deverão reforçar a coerência, a eficácia e a 
complementaridade das respetivas políticas 
de cooperação com os países vizinhos. Para 
garantir que a cooperação da União e dos 
Estados-Membros se completam e 
reforçam mutuamente, em especial em 
áreas como a energia, os transportes, a 
educação e a investigação, convém efetuar 
uma programação e um financiamento 
conjuntos, que deverão ser aplicados 
sempre que tal seja possível e relevante.

Or. fr

Alteração 22
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio concedido pela União ao abrigo 
do presente regulamento deve ser utilizado 
em benefício dos países parceiros, podendo 
igualmente ser utilizado em benefício 

2. O apoio concedido pela União ao abrigo 
do presente regulamento deve ser utilizado 
em benefício dos países parceiros, devendo
igualmente ser utilizado em benefício 
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mútuo da UE e dos países parceiros. mútuo da UE e dos países parceiros.

Or. fr

Alteração 23
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. 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 
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.

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

Or. pl

Alteração 24
François Alfonsi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – 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, dos 
direitos das minorias 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;
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Or. fr

Alteração 25
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – 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; neste contexto, convém 
promover o desenvolvimento da 
Universidade euro-mediterrânica 
(EMUNI), bem como os intercâmbios 
académicos e de estudantes. Além disso, 
convém realçar o papel determinante da 
cooperação das cidades e dos parceiros 
sociais da União Europeia e dos seus 
vizinhos, à imagem da colaboração com a 
Assembleia Regional e Local 
Euro-Mediterrânica (ARLEM);

Or. fr

Alteração 26
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – 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, incluindo, nomeadamente, 
ações nos domínios da cultura e do 
desporto;

Or. pl
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Alteração 27
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – 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, nomeadamente através do 
desenvolvimento do setor privado; a 
promoção da coesão económica, social e 
territorial interna, reforçando a busca do 
benefício comum dos países participantes, 
o desenvolvimento rural, a ação climática e 
a capacidade de resistência às catástrofes;

Or. en

Alteração 28
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) O reforço da cooperação a nível 
sub-regional e regional, da colaboração 
com os países vizinhos, bem como da 
cooperação transfronteiriça.

(f) Reforço da cooperação a nível 
sub-regional e regional, da colaboração 
com os países vizinhos, bem como da 
cooperação transfronteiriça; convém, 
nomeadamente, desenvolver as redes 
transeuropeias, as infraestruturas de 
transportes e, em particular, as 
autoestradas do mar, com vista ao 
aumento das trocas e à promoção da 
mobilidade entre as regiões europeias e as 
regiões vizinhas;  

Or. fr

Alteração 29
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f -A) A promoção da criação de sinergias 
e o reforço da coordenação entre os 
diferentes fundos e programas do 
mecanismo de pré-adesão e da política de 
vizinhança.

Or. fr

Alteração 30
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) O reforço dos controlos nas 
fronteiras externas da União Europeia; 

Or. fr

Alteração 31
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Este apoio não vincula, de forma 
alguma, a União Europeia quanto a um 
eventual pedido de adesão por parte dos 
países em causa.

Or. fr
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Alteração 32
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. 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. 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 em relação 
ao desenvolvimento, 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.

Or. fi

Alteração 33
Evgeni Kirilov

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A aplicação eficaz do princípio da 
parceria referido no n.º 2 exige apoio ao 
reforço das capacidades e melhoria da 
situação dos parceiros relevantes, que 
podem ser facultados através de medidas 
institucionais de reforço das capacidades, 
apoiadas pelo presente instrumento.

Or. en



AM\900921PT.doc 13/22 PE488.042v01-00

PT

Alteração 34
Petru Constantin Luhan

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 e pelo Banco Europeu 
de Investimento. A sinergia entre esses 
programas é fundamental para atingir e 
consolidar, de forma recíproca, os 
objetivos a nível regional e 
transfronteiriço.

Or. ro

Alteração 35
Dimitar Stoyanov

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Programas de cooperação 
transfronteiriça relativos à cooperação 
entre um ou mais Estados-Membros, por 
um lado, e um ou mais países parceiros 
e/ou a Federação da Rússia, por outro, e 
que incidem sobre partes comuns da 
fronteira externa da UE.

c) Programas de cooperação 
transfronteiriça e de cooperação entre 
regiões de um Estado-Membro relativos à 
cooperação entre um ou mais 
Estados-Membros, por um lado, e um ou 
mais países parceiros e/ou a Federação da 
Rússia, por outro, e que incidem sobre 
partes comuns da fronteira externa da UE.

Or. bg

Alteração 36
Luís Paulo Alves
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Fronteiras marítimas, abrangendo as 
unidades territoriais de nível NUTS 3 ou 
equivalente situadas ao longo das fronteiras 
marítimas entre os Estados-Membros e os 
países parceiros e/ou a Federação da 
Rússia, separadas por uma distância 
máxima de 150 quilómetros, sem prejuízo 
de eventuais ajustamentos necessários para 
assegurar a coerência e a continuidade das 
acções de cooperação;

(b) Fronteiras marítimas, abrangendo as 
unidades territoriais de nível NUTS 3 ou 
equivalente situadas ao longo das fronteiras 
marítimas entre os Estados-Membros e os 
países parceiros e/ou a Federação da 
Rússia, separadas por uma distância 
máxima de 150 quilómetros, à excepção 
das Regiões Ultraperiféricas onde esta 
restrição não tem aplicação, sem prejuízo 
de eventuais ajustamentos necessários para 
assegurar a coerência e a continuidade das 
acções de cooperação;

Or. pt

Alteração 37
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) As contribuições para os programas 
transnacionais estabelecidos em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de […] sobre as disposições 
específicas relativas ao apoio do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional 
para o objetivo da cooperação territorial 
europeia, a fim de que os países parceiros 
e/ou a Federação da Rússia participem.

g) As contribuições para as estratégias 
macrorregionais presentes e futuras e 
para os programas transnacionais 
estabelecidos em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º […] do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de […]  sobre as 
disposições específicas relativas ao apoio 
do Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional para o objetivo da cooperação 
territorial europeia, a fim de que os países 
parceiros e/ou a Federação da Rússia 
participem.

Or. fr
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Alteração 38
François Alfonsi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) As contribuições para os programas 
nacionais estabelecidos no âmbito de uma 
estratégia macrorregional alargada aos 
países parceiros da Política Europeia de 
Vizinhança e/ou da Federação da Rússia.

Or. fr

Alteração 39
Evgeni Kirilov

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As dotações indicativas de fundos para 
os programas operacionais conjuntos 
devem basear-se primeiramente na 
população de áreas elegíveis. Para 
determinar as dotações indicativas, podem 
ser introduzidos ajustamentos que reflitam 
a necessidade de equilíbrio entre as 
contribuições do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional e do orçamento 
do presente instrumento, bem como outros 
fatores que afetam a intensidade da 
cooperação, tais como as características 
específicas das zonas fronteiriças e a
capacidade para gerir e absorver o apoio da 
União.

4. As dotações indicativas de fundos para 
os programas operacionais conjuntos 
devem basear-se em critérios pertinentes 
para as áreas elegíveis. Para determinar as 
dotações indicativas, podem ser 
introduzidos ajustamentos que reflitam a 
necessidade de equilíbrio entre as 
contribuições do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional e do orçamento 
do presente instrumento, bem como outros 
fatores que afetam a intensidade da 
cooperação, tais como as características 
específicas das zonas fronteiriças e a 
capacidade para gerir e absorver o apoio da 
União.

Or. en
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Alteração 40
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As dotações indicativas de fundos para 
os programas operacionais conjuntos 
devem basear-se primeiramente na 
população de áreas elegíveis. Para 
determinar as dotações indicativas, podem 
ser introduzidos ajustamentos que reflitam 
a necessidade de equilíbrio entre as 
contribuições do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional e do orçamento 
do presente instrumento, bem como outros 
fatores que afetam a intensidade da
cooperação, tais como as características 
específicas das zonas fronteiriças e a 
capacidade para gerir e absorver o apoio da 
União.

4. As dotações indicativas de fundos para 
os programas operacionais conjuntos 
devem basear-se primeiramente na 
população de áreas elegíveis. Para 
determinar as dotações indicativas, podem 
ser introduzidos ajustamentos que reflitam 
a necessidade de equilíbrio entre as 
contribuições do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional e do orçamento 
do presente instrumento, bem como outros 
fatores que afetam a intensidade da 
cooperação, tais como as características 
específicas das zonas fronteiriças e a 
capacidade para gerir e absorver o apoio da 
União. Deve definir-se de forma mais 
precisa a atribuição dos financiamentos 
com base em quaisquer outros critérios.  

Or. fi

Alteração 41
Evgeni Kirilov

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os critérios pertinentes referidos no 
n.º 4 devem ser adotados através de um 
ato delegado.

Or. en

Alteração 42
Evgeni Kirilov
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Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. No prazo de um ano a contar da 
aprovação dos documentos de 
programação referidos no artigo 9.º, os 
países participantes devem apresentar 
conjuntamente à Comissão propostas de 
programas operacionais conjuntos. A 
Comissão aprova cada programa 
operacional conjunto após ter verificado a 
sua compatibilidade com o presente 
regulamento, com o documento de 
programação e com as normas de 
execução.

4. No prazo de um ano a contar da 
aprovação dos documentos de 
programação referidos no artigo 9.º, os 
países participantes devem apresentar 
conjuntamente à Comissão propostas de 
programas operacionais conjuntos. A 
Comissão aprova cada programa 
operacional conjunto após ter verificado a 
sua compatibilidade com o presente 
regulamento, com o documento de 
programação e com as normas de 
execução, no prazo de três meses após a 
sua apresentação pelos países 
participantes.

Or. en

Alteração 43
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Se um país participante se 
comprometer a cofinanciar conjuntamente 
um programa, o programa operacional 
conjunto deve clarificar as modalidades de 
concessão, utilização e acompanhamento 
do cofinanciamento. O respetivo acordo de 
financiamento deve ser assinado por todos 
os países participantes.

10. Se um país participante se 
comprometer a cofinanciar conjuntamente 
um programa, o programa operacional 
conjunto deve clarificar as modalidades de 
concessão, utilização e acompanhamento 
do cofinanciamento.

Or. fr

Alteração 44
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid



PE488.042v01-00 18/22 AM\900921PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A fim de permitir a preparação adequada 
da execução dos programas operacionais 
conjuntos, as despesas efetuadas após a 
apresentação à Comissão dos programas 
operacionais conjuntos são elegíveis a 
partir de 1 de janeiro de 2014.

3. A fim de permitir a preparação adequada 
da execução dos programas operacionais 
conjuntos, as despesas efetuadas são 
elegíveis a partir da data de apresentação 
do programa operacional à Comissão ou a 
partir de 1 de janeiro de 2014, se esta data 
for anterior à primeira.

Or. fr

Alteração 45
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As normas de execução que estabelecem 
disposições específicas para a aplicação do 
presente título devem ser adotadas através 
de um ato delegado, em conformidade com 
o artigo 14.º.

1. As normas de execução que estabelecem 
disposições específicas para a aplicação do 
presente título devem ser adotadas através 
de um ato delegado, em conformidade com 
o artigo 14.º. O presente regulamento, 
com os instrumentos de financiamento da 
Política Europeia de Vizinhança no 
âmbito das modalidades de execução da 
cooperação transfronteiriça, cria um 
quadro flexível, aplicável aos 
instrumentos de financiamento da política 
de vizinhança, para a execução dos 
programas de cooperação 
transfronteiriça. A Comissão deve 
analisar, no que respeita à cooperação 
transfronteiriça, a possibilidade de 
agrupar as disposições distintas para 
evitar o risco de uma incompatibilidade 
entre as regras de execução dos 
programas de cooperação transfronteiriça 
e as modalidades de execução comum em 
matéria de relações externas ou as 
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disposições nacionais dos países 
participantes;

Or. fi

Alteração 46
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O ponto de partida deve ser a gestão 
partilhada e a harmonização com as 
práticas da cooperação territorial 
europeia, bem como uma verdadeira 
cooperação. A base regulamentar deve 
criar espaço para diferentes modos de 
gestão a acordar com os países 
participantes.

Or. en

Justificação

Os programas de CTF do IEVP ao longo da fronteira externa funcionam em ambientes muito 
diferentes: uns centram-se mais na cooperação com participação substancial do país 
parceiro; outros assemelham-se sobretudo a programas de assistência técnica.

Alteração 47
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. As normas de execução devem incluir 
disposições sobre:

2. As normas de execução devem incluir, 
entre outras, disposições sobre:

Or. fr



PE488.042v01-00 20/22 AM\900921PT.doc

PT

Alteração 48
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A elaboração, alteração e encerramento 
dos programas operacionais conjuntos;

(b) O conteúdo, elaboração, alteração e 
encerramento dos programas operacionais 
conjuntos;

Or. fr

Alteração 49
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O papel e a função das estruturas do 
programa: o comité misto de 
acompanhamento, a autoridade de gestão e 
respetivo secretariado técnico comum, os 
comités mistos de seleção, incluindo a sua 
composição efetiva, secretariado 
permanente, a obrigação de prestar contas e 
responsabilidade, a descrição dos sistemas 
de gestão e controlo e as condições 
relativas à gestão técnica e financeira do 
apoio da União, incluindo a elegibilidade 
das despesas;

(c) O papel e a função das estruturas do 
programa: o comité de acompanhamento 
conjunto, a autoridade de gestão e 
respetivo secretariado técnico comum, o 
comité de seleção dos projetos, incluindo a 
sua composição efetiva, secretariado 
permanente, a obrigação de prestar contas e 
responsabilidade, a descrição dos sistemas 
de gestão e controlo e as condições 
relativas à gestão técnica e financeira do 
apoio da União, incluindo a elegibilidade 
das despesas e os procedimentos de 
recuperação;

Or. fr

Alteração 50
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

(d) Os procedimentos de recuperação,  o 
acompanhamento e a avaliação;

(d) O acompanhamento e a avaliação dos 
programas operacionais conjuntos;

Or. fr

Alteração 51
François Alfonsi
em nome do Grupo Verts/ALE

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, direitos 
das minorias 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. Essas medidas podem 
incluir a suspensão parcial ou total da 
ajuda.

Or. fr
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Alteração 52
Dimitar Stoyanov

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A dotação financeira disponível para a 
execução do presente regulamento durante 
o período de 2014 a 2020 tem o valor de 
18 182 300 000 EUR (a preços correntes). 
Um valor até 5 % da dotação financeira 
será atribuído aos programas de 
cooperação transfronteiriça referidos no 
artigo 6.º, n.º 1, alínea c).

1. A dotação financeira disponível para a 
execução do presente regulamento durante 
o período de 2014 a 2020 tem o valor de 
18 182 300 000 EUR (a preços correntes). 
Um valor até 7 % da dotação financeira 
será atribuído aos programas de 
cooperação transfronteiriça e de 
cooperação entre regiões de um 
Estado-Membro referidos no artigo 6.º, 
n.º 1, alínea c).

Or. bg


