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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato.)

Alterações a um projeto de ato

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 
As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 
e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 
coluna da direita.

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 
passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 
a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 
comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 
respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa.

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 
consolidado

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 
suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 
assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 
rasurando, o texto substituído.
Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 
serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a posição do Conselho em primeira leitura com vista à adoção do Regulamento do 
Parlamento Europeu e do Conselho que cria o Instrumento de Assistência de Pré-
Adesão (IPA III)
(06604/1/2021 – C9-0352/2021 – 2018/0247(COD))

(Processo legislativo ordinário: segunda leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a posição do Conselho em primeira leitura (XXXX/1/2021 – C9-
0352/2021),

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de 12 de dezembro 
de 20181,

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões, de 6 de dezembro de 20182,

– Tendo em conta a sua posição em primeira leitura3 sobre a proposta da Comissão ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho (COM(2018)0465),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 7, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o acordo provisório aprovado pela comissão competente, nos termos do 
artigo 74.º, n.º 4, do seu Regimento,

– Tendo em conta o artigo 67.º do seu Regimento,

– Tendo em conta a recomendação para segunda leitura da Comissão dos Assuntos 
Externos (A9-XXXX/2021),

1. Aprova a posição do Conselho em primeira leitura;

2. Aprova as suas declarações anexas à presente resolução, que será publicada na série C 
do Jornal Oficial da União Europeia;

3. Toma conhecimento das declarações da Comissão anexas à presente resolução, que será 
publicada na série C do Jornal Oficial da União Europeia;

4. Verifica que o presente ato é adotado em conformidade com a posição do Conselho;

5. Encarrega o seu Presidente de assinar o referido ato, conjuntamente com o Presidente 
do Conselho, nos termos do artigo 297.º, n.º 1, do Tratado sobre o Funcionamento da 

1 JO C 110 de 22.3.2019, p. 156.
2 JO C 86 de 7.3.2019, p. 305.
3 JO C 108 de 26.3.2021, p. 409.
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União Europeia;

6. Encarrega o seu secretário-geral de assinar o ato em causa, após verificação do 
cumprimento de todos os trâmites previstos e de, em concordância com o 
Secretário-Geral do Conselho, proceder à respetiva publicação, juntamente com todas as 
declarações anexas à presente resolução, no Jornal Oficial da União Europeia;

7. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos parlamentos nacionais.
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ANEXO À PROPOSTA DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA  

Declaração do Parlamento Europeu sobre a suspensão da assistência concedida ao 
abrigo do Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA III) 

O Parlamento Europeu observa que o Regulamento (UE) 2021/... que cria o Instrumento de 
Assistência de Pré-Adesão (IPA III) contém uma referência geral à possibilidade de suspender 
a assistência sem especificar a base concreta de tal decisão. Essa suspensão da assistência 
deve ser implementada em caso de degradação da democracia, dos direitos humanos ou do 
Estado de direito por parte de um beneficiário enumerado no anexo I.

O Parlamento Europeu considera que qualquer suspensão da assistência ao abrigo desse 
instrumento alteraria o regime financeiro global acordado ao abrigo do processo legislativo 
ordinário. Enquanto colegislador e um dos ramos da autoridade orçamental, o Parlamento 
Europeu pode, por conseguinte, exercer plenamente as suas prerrogativas a esse respeito, caso 
tal decisão venha a ser tomada.

Declaração do Parlamento Europeu sobre a Decisão 2010/427/UE do Conselho e a 
coordenação estratégica 

O Parlamento Europeu observa que as referências aos instrumentos de ação externa da União 
no artigo 9.º da Decisão 2010/427/UE do Conselho são obsoletas considerando, em 
consequência, que, por razões de clareza jurídica, este artigo deve ser atualizado em 
conformidade com o procedimento previsto no artigo 27.º, n.º 3, do Tratado da União 
Europeia, a fim de ter em conta os instrumentos de assistência externa da União aplicáveis 
durante o QFP 2021-2027, nomeadamente o Instrumento de Vizinhança, de Cooperação para 
o Desenvolvimento e de Cooperação Internacional – Europa Global, o Instrumento de 
Assistência de Pré-Adesão, o Instrumento Europeu para a Cooperação Nuclear Internacional e 
a Decisão sobre a Associação Ultramarina, que inclui a Gronelândia.

O Parlamento Europeu insta a Comissão e o Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE) a 
criarem uma estrutura de coordenação estratégica composta por todos os serviços competentes 
da Comissão e pelo SEAE, a fim de assegurar a coerência, a sinergia, a transparência e a 
responsabilização, em conformidade com o artigo 5.º do Regulamento (UE) 2021/947 que 
cria o Instrumento de Vizinhança, de Cooperação para o Desenvolvimento e de Cooperação 
Internacional – Europa Global1.

Declaração do Parlamento Europeu sobre os nomes dos beneficiários

O Parlamento Europeu observa que o anexo I do Regulamento (UE) 2021/... que cria o 
Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA III) refere-se a beneficiários elegíveis para 
financiamento ao abrigo desse instrumento. O Parlamento Europeu considera que os nomes 

1 Regulamento (UE) 2021/947 do Parlamento Europeu e do Conselho de 9 de junho de 2021 que cria o 
Instrumento de Vizinhança, de Cooperação para o Desenvolvimento e de Cooperação Internacional - Europa 
Global, e que altera e revoga a Decisão n.º 466/2014/UE e revoga o Regulamento (UE) 2017/1601 e o 
Regulamento (CE, Euratom) n.º 480/2009 do Conselho (JO L 209 de 14.6.2021, p. 1).
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constitucionais devem ser utilizados para os beneficiários enumerados e que o Kosovo deve 
ser designado como República do Kosovo.

Declaração da Comissão Europeia sobre um diálogo geopolítico com o Parlamento 
Europeu sobre o Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA III)

A Comissão Europeia, ciente das funções de controlo político do Parlamento Europeu 
previstas no artigo 14.º do Tratado da União Europeia, compromete-se a conduzir um diálogo 
geopolítico de alto nível entre as duas instituições sobre a aplicação do Regulamento (UE) n.º 
2021/XXX do Parlamento Europeu e do Conselho que cria o Instrumento de Assistência de 
Pré-Adesão (IPA III). Este diálogo deverá permitir a troca de pontos de vista com o 
Parlamento Europeu, cujas posições sobre a execução do IPA III serão plenamente tidas em 
conta, no pleno respeito da capacidade da Comissão para executar o instrumento, em 
conformidade com as suas responsabilidades institucionais.

O diálogo geopolítico incidirá sobre as orientações gerais da execução do IPA III, 
nomeadamente sobre a programação antes da adoção do quadro de programação do IPA III e 
dos documentos de programação, e no que respeita a temas específicos como a suspensão da 
assistência a um beneficiário quando este persista em não respeitar os princípios da 
democracia, do Estado de direito, da boa governação, os direitos humanos e as liberdades 
fundamentais.

O diálogo geopolítico será estruturado da seguinte forma:
i) Um diálogo de alto nível entre o Comissário responsável pela Política de Vizinhança e 

Alargamento, em nome da Comissão, e o Parlamento Europeu.
ii) Um diálogo permanente a nível de altos funcionários com os grupos de trabalho da 

comissão AFET, a fim de assegurar uma preparação e um acompanhamento 
adequados do diálogo de alto nível.

O diálogo de alto nível terá lugar pelo menos duas vezes por ano. Uma das reuniões pode 
coincidir com a apresentação pela Comissão do projeto de orçamento anual.

Declaração da Comissão Europeia sobre a modulação/suspensão da assistência prevista 
no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 2021/XXX/ do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de XX/XX de 2021, que cria o Instrumento de Assistência de Pré-Adesão
 (IPA III)

A Comissão Europeia considera que o disposto no artigo 8.º, n.º 5, respeita as competências 
da Comissão na execução dos programas da União, e do orçamento da União em geral, na 
medida em que não prejudique os poderes que lhe são conferidos pelos Tratados e pelo 
Regulamento Financeiro para suspender a assistência da União prestada a países terceiros

Declaração da Comissão Europeia sobre o caráter consultivo dos conselhos estratégicos 
nos termos do artigo 12.º do Regulamento n.º 2021/XXX do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de XX/XX de 2021, que cria o Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA 
III
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A Comissão Europeia recorda que, tal como previsto no artigo 12.º do Regulamento IPA III, o 
conselho estratégico do Quadro de Investimento para os Balcãs Ocidentais (WBIF) é um 
órgão consultivo da Comissão. Tal está em consonância com o artigo 33.º do regulamento 
IVCDCI - Europa Global (Regulamento (UE) 2021/947 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 9 de junho de 2021) que faz referência aos conselhos estratégicos do WBIF e do 
FEDS +. Estes conselhos estratégicos não têm poderes de decisão no contexto da execução do 
orçamento da UE. O regulamento interno do conselho estratégico do WBIF será estabelecido 
nessa base. 
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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Desde 2007 que o Instrumento de Assistência de Pré-Adesão tem sido o principal instrumento 
financeiro de apoio às reformas relacionadas com a UE nos países candidatos e potenciais 
candidatos, ou seja, os seis países dos Balcãs Ocidentais e a Turquia. 

A terceira geração do IPA reforça o apoio ao processo de adesão, preparando os beneficiários 
para as obrigações decorrentes da adesão à UE. Irá ajudar a reforçar as capacidades e a 
transformar os países, a fim de se tornarem membros da UE. A assistência será programada 
no âmbito de cinco vertentes temáticas prioritárias que abrangem: 1) o Estado de direito, os 
direitos fundamentais e a democracia; 2) boa governação, alinhamento normativo, relações de 
boa vizinhança e comunicação estratégica; 3) agenda verde e conectividade sustentável; 4) 
competitividade e crescimento inclusivo; e 5) cooperação territorial e transfronteiriça.

O instrumento prevê um objetivo reforçado de 30 % para a ação climática, juntamente com 
um objetivo adicional em matéria de biodiversidade, a fim de contribuir para os objetivos 
globais do QFP em matéria de biodiversidade. Também irá contribuir para os objetivos 
horizontais de direitos humanos e de igualdade de género, intensificando igualmente os 
esforços em matéria de visibilidade e de comunicação estratégica. O IPA III prevê uma 
melhor coordenação dos doadores e uma maior consulta das organizações da sociedade civil e 
dos órgãos de poder local e regional.

Um dos principais sucessos das negociações interinstitucionais é uma melhor governação e 
um maior controlo do Instrumento pelo Parlamento. A Comissão irá adotar um ato delegado 
de pré-programação que determinará os objetivos específicos e as prioridades temáticas para a 
assistência nos domínios do Estado de direito, direitos humanos, democracia, educação, 
emprego, ambiente, alterações climáticas, investigação e inovação. O acordo político 
alcançado nas negociações também incluiu uma declaração da Comissão que institui um 
diálogo geopolítico de alto nível entre os comissários e o Parlamento Europeu, a realizar pelo 
menos duas vezes por ano, proporcionando ao Parlamento um nível adicional de orientações 
estratégicas sobre a execução do Instrumento. 

O enquadramento financeiro para a execução do IPA III para o período 2021-2027 é de 
14,162 mil milhões de EUR, a preços correntes. Será mobilizado financiamento adicional 
através de garantias do IPA. O instrumento de pré-adesão melhorado prevê a modulação e a 
suspensão da assistência em casos de retrocesso em matéria de democracia, direitos humanos 
ou Estado de direito, reforçando a abordagem de «prioridade aos aspetos fundamentais» e a 
condicionalidade da política de alargamento. Os indicadores reforçados de desempenho irão 
assegurar uma melhor avaliação dos progressos realizados na implantação das regras e 
obrigações da UE.

As negociações interinstitucionais foram concluídas a nível político em 2 de junho de 2021. 
Os resultados foram aprovados pelo Conselho a nível do Comité de Representantes 
Permanentes (COREPER II), em 28 de junho de 2021, e aprovados pelo Parlamento numa 
reunião da Comissão dos Assuntos Externos, em 1 de julho de 2021. Uma vez que a posição 
do Conselho em primeira leitura, adotada em 7 de setembro de 2021, reflete plenamente o 
acordo alcançado em segunda leitura antecipada, recomenda-se a aprovação, em segunda 
leitura, da posição do Conselho.
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