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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A assistência técnica e financeira prestada aos países do alargamento através do Instrumento 
de Assistência de Pré-Adesão (IPA) ajuda-os, no âmbito do quadro financeiro plurianual em 
vigor, a transitar do estatuto de potenciais candidatos ao de candidatos, na expectativa de uma 
eventual adesão à União Europeia; contribui para a promoção da estabilidade, da segurança e 
da prosperidade. A relatora de parecer considera que o texto do regulamento, tal como é 
proposto pela Comissão (COM(2011)838), atinge o seu objetivo de uma forma geral, ou seja, 
reforçar a eficácia da assistência técnica e financeira através da melhoria do funcionamento do 
instrumento e da diminuição dos encargos administrativos. A relatora apresentou, contudo, 
diversas alterações à proposta de um novo regulamento relativo ao Instrumento de Assistência 
de Pré-Adesão (IPA II). Estas alterações referem-se às questões descritas nos parágrafos que 
se seguem.

Os programas de cooperação transfronteiriça financiados pelo instrumento em questão são 
excecionais do ponto de vista da política de desenvolvimento regional. O seu objetivo é 
fomentar a competitividade e a excelência, reforçar a prosperidade económica das regiões 
fronteiriças, bem como a sua estabilidade política, e facilitar o processo de integração 
europeia. Segundo a relatora de parecer, é essencial atenuar as diferenças existentes entre os 
níveis de desenvolvimento das regiões fronteiriças e melhorar a cooperação entre 
comunidades a nível regional e local nos domínios social, cultural e científico. Para o efeito, e 
depois de consultar a Comissão, considera-se necessário e justificado atribuir uma parte mais 
importante dos fundos do IPA ao incentivo da cooperação transfronteiriça, em particular do 
ponto vista, já mencionado, da coesão política da UE. 

De um modo mais geral, devem ser envidados esforços permanentes para consolidar a 
democracia e os direitos humanos. Impõe-se, contudo, o aditamento de um novo considerando 
sobre a essência da democracia. Na opinião da relatora de parecer, a Europa deve reiterar a 
sua abordagem de promoção da democracia, de respeito do Estado de direito, dos direitos 
humanos e das liberdades fundamentais. Por conseguinte, há que instituir instrumentos e 
mecanismos financeiros mais flexíveis e mais eficazes para reforçar os instrumentos de apoio 
à democracia de que se serve a política externa da UE. 

A relatora de parecer chama a atenção para o facto de os critérios de atribuição de fundos no 
âmbito do IPA necessitarem de uma adaptação. O IPA segue os princípios da cooperação 
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territorial europeia, pelo que o seu financiamento depende fortemente do critério da 
população, facto que pode parecer discriminatório em relação às regiões pouco povoadas, 
como é o caso dos países dos Balcãs Ocidentais.

Além disso, o IPA visa apoiar o processo de transição e o reforço das capacidades 
institucionais para a sua aplicação. No, entanto, a proposta da Comissão parte do princípio de 
que quanto maior for a capacidade administrativa e de absorção do país, mais fundos recebe. 
Ora, as capacidades dos países dos Balcãs Ocidentais são reduzidas devido a fatores que os 
Estados da região não controlam. Por conseguinte, é fácil perceber que estes países poderão 
receber menos fundos do que outros países candidatos. Assim, a relatora de parecer sugere 
que sejam definidos critérios de financiamento mais pormenorizados, no que se refere aos 
artigos 6.º e 9.º da proposta da Comissão.

Deve, por outro lado, ser incentivada uma maior cooperação entre os países beneficiários e os 
Estados-Membros. O artigo 2.º, alínea b), da proposta deve, portanto, conter uma definição 
mais abrangente de cooperação entre os Estados-Membros e os países candidatos/candidatos 
potenciais. Por conseguinte, a relatora de parecer gostaria de incorporar a definição de 
"geminação" no texto, instrumento que visa ajudar os países beneficiários a desenvolver uma 
administração moderna e eficiente, dotada de estruturas, recursos humanos e competências de 
gestão comparáveis às dos Estados-Membros da UE. Este aditamento reforça igualmente a 
dimensão local e regional do processo de pré-adesão, abordagem que é importante do ponto 
de vista da política de desenvolvimento regional.

Ainda no âmbito desta abordagem, a UE deverá prosseguir os seus esforços no sentido de 
melhorar a situação das minorias nacionais nos países em fase de pré-adesão. A discriminação 
e, em alguns casos, a violência contra as minorias são ainda situações correntes. Além disso, 
nestes países, o financiamento oficial das medidas de proteção das minorias permanece 
insuficiente. Por esta razão, há que manter uma ação concertada para reforçar os mecanismos 
destinados a assegurar proteção e assistência às minorias no exercício dos seus direitos. O 
considerando 8 da proposta deverá, portanto, referir claramente a proteção das minorias 
nacionais. 

A relatora de parecer está firmemente convencida de que a sociedade civil e as suas 
organizações, habitualmente designadas não governamentais (ONG), necessitam de todos os 
apoios possíveis. É oportuno observar que, em alguns dos países beneficiários, a sociedade 
civil é tratada como um instrumento de reforço das capacidades administrativas. No entanto, é 
igualmente necessário que a sociedade civil participe na consolidação da democracia 
independentemente do governo. Uma alteração ao artigo 3.º, n.º 1, da proposta da Comissão 
visa precisamente estes objetivos.

A relatora de parecer considera que o âmbito de aplicação e as condições de financiamento do 
IPA, bem como as regras de participação e elegibilidade, devem ser desenvolvidos e 
clarificados.
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ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional 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-A (novo)

Texto da Comissão Alteração 1

(7-A) É oportuno salientar a importância 
da consolidação da democracia e dos 
direitos humanos e tomar iniciativas para 
criar novos mecanismos sólidos e novas 
dotações com vista a apoiar uma forma 
igualitária de governo em que todos os 
cidadãos de uma nação determinem, em 
conjunto, as políticas públicas, as leis e as 
ações do seu Estado, devendo todos os 
cidadãos ter igual oportunidade igual de 
expressar sua opinião.

Or. en

Justificação

A relatora de parecer considera que são necessários instrumentos suplementares para apoiar 
os processos democráticos nos países em transição a fim de colmatar a lacuna existente na 
política externa da UE.

Alteração 2

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 

(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 
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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.

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, a 
proteger as minorias nacionais e a 
fomentar 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.

Or. en

Justificação

A proteção das minorias nacionais e dos direitos humanos tem grande importância na UE, 
mas parece situar-se ainda a um nível superficial nas políticas europeias. No que se refere ao 
processo de alargamento, os países com menos problemas de minorias nacionais no seu 
território serão certamente os primeiros a aderir à União Europeia. É importante que a não 
discriminação, inclusive no que se refere às minorias nacionais, seja reconhecida como um 
objetivo da política europeia nos países candidatos e nos países potencialmente candidatos.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A fim de garantir a coerência entre o 
processo de adesão e a assistência técnica e 
financeira prestada ao abrigo do presente 
regulamento e de atingir os objetivos da 
agenda de adesão, a Comissão deverá 

(11) A fim de garantir a coerência entre o 
processo de adesão e a assistência técnica e 
financeira prestada ao abrigo do presente 
regulamento e de atingir os objetivos da 
agenda de adesão, a Comissão deverá 
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estabelecer um quadro estratégico comum 
para a utilização do Instrumento de Pré-
Adesão. Este quadro deverá definir, 
nomeadamente, a lista das principais ações 
suscetíveis de beneficiar de apoio ao abrigo 
do presente regulamento e os critérios para 
a atribuição dos fundos. O quadro 
estratégico comum deverá constituir o 
quadro de referência para os documentos 
de estratégia nacionais e plurinacionais.

estabelecer um quadro estratégico comum 
para a utilização do Instrumento de Pré-
Adesão. Este quadro deverá definir, 
nomeadamente, a lista das principais ações 
suscetíveis de beneficiar de apoio ao abrigo 
do presente regulamento e critérios mais 
pormenorizados para a atribuição dos 
fundos. O quadro estratégico comum 
deverá constituir o quadro de referência 
para os documentos de estratégia nacionais 
e plurinacionais.

Or. en

Justificação

É indispensável dispor de critérios claros e inequívocos para a atribuição dos fundos de pré-
adesão. Uma vez que se considera que a atual formulação do regulamento é 
insuficientemente clara e pormenorizada, é oportuno indicar que, em princípio, deve ser 
aprofundada.

Alteração 4

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

Texto da Comissão Alteração

iii) luta contra a corrupção e a 
criminalidade organizada;

iii) luta contra a corrupção e a 
criminalidade organizada colocando a 
tónica na aplicação da lei, nos controlos 
nas fronteiras e na gestão das mesmas, 
bem como nos controlos da imigração;

Or. en

Justificação

Estão a ser realizados progressos com vista à erradicação da corrupção e da criminalidade 
organizada. No entanto, as organizações criminosas operam essencialmente a nível 
transfronteiriço: tráfico de droga, imigração clandestina, contrafação. Para que a ajuda da 
UE seja mais eficaz na resolução destes problemas, é indispensável melhorar a governação 
judicial, combater o crime, controlar as fronteiras e dedicar uma maior atenção à circulação 
das pessoas nas fronteiras.
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Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b) – frase 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, melhoria da cooperação entre 
os Estados-Membros e os países 
candidatos e potencialmente candidatos, 
bem como entre estes países,
nomeadamente através das seguintes 
medidas

Or. en

Justificação

Este instrumento de reforços das capacidades institucionais tem diversas vantagens. 
Salientam-se as mais importantes: desenvolvimento de uma administração moderna e 
eficiente a nível central, regional e local, intercâmbio direto de experiências e conhecimentos 
no que diz respeito à legislação da UE, implementação das boas práticas da administração 
da UE, formação e melhoria das capacidades profissionais, mudança das práticas e da 
cultura organizacionais , melhoria da comunicação e da coordenação, etc.

Alteração 6

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

Texto da Comissão Alteração

v-a) geminação, que permite a duas 
comunidades cooperar de forma sem 
precedentes a fim de criar uma 
administração pública moderna e 
eficiente – dotada de estruturas sólidas, 
pessoal qualificado e competências 
adequadas – apta a atingir as normas que 
vigoram nos Estados-Membros.

Or. en
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Justificação

Este instrumento de reforços das capacidades institucionais tem diversas vantagens. 
Salientam-se as mais importantes: desenvolvimento de uma administração moderna e 
eficiente a nível central, regional e local, intercâmbio direto de experiências e conhecimentos 
no que diz respeito à legislação da UE, implementação das boas práticas da administração 
da UE, formação e melhoria das capacidades profissionais, mudança das práticas e da 
cultura organizacionais , melhoria da comunicação e da coordenação, etc.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Desenvolvimento das organizações 
da sociedade civil e das organizações não 
governamentais e apoio às suas atividades 
de consolidação democrática da 
sociedade.

Or. en

Justificação

Em alguns países a sociedade civil é tratada como um instrumento de reforço das 
capacidades administrativas. É oportuno salientar que é igualmente necessária que a 
sociedade civil participe no reforço dos valores democráticos e que a sua atividade 
independente do governo seja apoiada.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 4.º – 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 

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 os seguintes parceiros:
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sociedade civil e os intervenientes não 
estatais.

i) autoridades regionais, locais, urbanas 
ou outras autoridades públicas 
competentes;
ii) parceiros económicos e sociais;
iii) órgãos que representem a sociedade 
civil, organizações não governamentais, e 
órgãos responsáveis pela promoção da 
igualdade e da não discriminação; e
iv) intervenientes não estatais.

Os parceiros devem participar nos comités 
de monitorização dos programas.
A participação destes parceiros deve 
respeitar o código de conduta europeu. 

Or. en

Justificação

A participação da sociedade civil é um elemento importante da consolidação democrática. O 
desenvolvimento de uma administração moderna e eficiente a nível central, regional e local, 
o intercâmbio direto de experiências e conhecimentos, a implementação de boas práticas, a 
formação e a melhoria das capacidades profissionais, mudanças nas práticas e na cultura 
organizacionais, melhoria da comunicação e da coordenação, bem como, e não menos 
importante, a implementação de políticas estruturais, requerem um reconhecimento firme, 
claro e pormenorizado do princípio da parceria.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 6.º – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A assistência ao abrigo do presente 
regulamento é prestada com base em 
documentos de estratégia indicativos 
nacionais ou plurinacionais (a seguir 
designados "documentos de estratégia"), 
elaborados para o período de vigência do 
quadro financeiro plurianual da União pela 
Comissão, em parceria com o país ou os 
países beneficiários em causa.

1. A assistência ao abrigo do presente 
regulamento é prestada com base em 
documentos de estratégia indicativos 
nacionais ou plurinacionais (a seguir 
designados "documentos de estratégia"), 
elaborados para o período de vigência do 
quadro financeiro plurianual da União pela 
Comissão, em parceria com o país ou os 
países beneficiários e o Estado-Membro 
ou Estados-Membros em causa e após 
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uma ampla consulta do Parlamento 
Europeu.

Or. en

Justificação

A relatora de parecer rejeita uma abordagem de modelo único, pois as capacidades 
administrativas e de absorção e as estruturas setoriais diferem consideravelmente entre os 
países candidatos e potencialmente candidatos.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 6.º – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os documentos de estratégia irão 
estabelecer a repartição indicativa dos 
fundos da União por domínio de 
intervenção, conforme aplicável, 
discriminados por ano, em conformidade 
com os critérios definidos no quadro 
estratégico comum do IPA referido no 
artigo 5.º. A repartição indicativa dos 
fundos deve tomar devidamente em conta 
as necessidades, a capacidade de absorção 
e a capacidade administrativa dos países 
beneficiários. Deve também permitir 
abordar as necessidades emergentes e 
incluir incentivos para melhorar o 
desempenho dos países beneficiários no 
que diz respeito aos objetivos fixados nas 
estratégias indicativas plurianuais.

3. Os documentos de estratégia irão 
estabelecer a repartição indicativa dos 
fundos da União por domínio de 
intervenção, conforme aplicável, 
discriminados por ano, em conformidade 
com os critérios definidos no quadro 
estratégico comum do IPA referido no 
artigo 5.º. A repartição indicativa dos 
fundos deve tomar devidamente em conta 
as necessidades, bem como, de forma 
razoável, a capacidade de absorção e a 
capacidade administrativa dos países 
beneficiários. Deve também permitir 
abordar as necessidades emergentes e 
incluir incentivos para melhorar o 
desempenho dos países beneficiários no 
que diz respeito aos objetivos fixados nas 
estratégias indicativas plurianuais.

Or. en

Justificação

A relatora de parecer rejeita uma abordagem de modelo único, pois as capacidades 
administrativas e de absorção e as estruturas setoriais diferem consideravelmente entre os 
países candidatos e potencialmente candidatos.
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Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 9.º – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em casos devidamente justificados, e a 
fim de assegurar a coerência e a eficácia do 
financiamento da União ou de promover a 
cooperação regional, a Comissão poderá 
decidir alargar a elegibilidade dos 
programas e medidas referidos no artigo 7.º 
a países, territórios e regiões que, de outra 
forma, não seriam elegíveis para 
financiamento em conformidade com o 
artigo 1.º, sempre que o programa ou 
medida a executar seja de natureza global, 
regional ou transfronteiriça.

1. Em casos devidamente justificados, 
definidos num ato delegado adotado nos 
ternos do artigo 11.º, e a fim de assegurar 
a coerência e a eficácia do financiamento 
da União ou de promover a cooperação 
regional, a Comissão poderá decidir alargar 
a elegibilidade dos programas e medidas 
referidos no artigo 7.º a países, territórios e 
regiões que, de outra forma, não seriam 
elegíveis para financiamento em 
conformidade com o artigo 1.º, sempre que 
o programa ou medida a executar seja de 
natureza global, regional ou 
transfronteiriça.

Or. en

Justificação

A relatora de parecer considera que é necessário conferir maior precisão à expressão "em 
casos devidamente justificados", que permite o recurso a diversos tipos de fundos da UE para 
a ação externa (IEVP, IPA, Fundo Europeu para a Democracia, fundos para ajuda ao 
desenvolvimento para o "terceiro mundo"), praticamente à total discrição das autoridades 
responsáveis pela execução.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A cooperação transfronteiriça deve 
ser implementada em conformidade com 
os n.ºs 1, 2 e 3, recorrendo aos 
instrumentos adequados. Estes 
instrumentos devem incluir 
especificamente o agrupamento europeu 
de cooperação territorial, nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 1082/2006 do 
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Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 
de julho de 20061.
_________________
1 JO L 210 de 31.7.2006, p. 19.

Or. en

Justificação

O agrupamento europeu de cooperação territorial (AECT) já mostrou ser indispensável como 
forma de cooperação territorial (transfronteiriça, transregional e transnacional) na União 
Europeia. Por conseguinte, uma vez que a alteração do Regulamento n.º 1082/2006 estende o 
seu âmbito de aplicação às partes não estabelecidas num Estado-Membro, é oportuno que o 
AECT seja aplicado à política de alargamento da União Europeia na sua vertente "coesão 
externa".

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 14.º – 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 máxima de 7 % do 
montante de referência financeira será 
afetada a programas de cooperação 
transfronteiriça entre os países 
beneficiários e os Estados-Membros da 
UE.

Or. en

Justificação

Uma vez que a cooperação transfronteiriça é uma prioridade fundamental da política da UE 
e visa contribuir para a promoção do desenvolvimento económico e social nas regiões dos 
dois lados das fronteiras comuns, fazer face a desafios em domínios como o ambiente, a 
saúde pública e a prevenção e luta contra o crime organizado crime, garantir a eficácia e a 
segurança das fronteiras e promover ações transfronteiras locais entre comunidades, é 
essencial um aumento substancial dos fundos atribuídos a este instrumento.
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