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Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Gisela Kallenbach

Alteração 14
Considerando 2

(2) O Conselho Europeu, reunido em 
Copenhaga, em 12 e 13 de Dezembro de 
2002, confirmou que o alargamento da 
União Europeia constituía uma excelente 
oportunidade para o aprofundamento das 
relações com os países vizinhos, com base 
em valores políticos e económicos comuns, 
e que a União continua determinada em 
evitar o surgimento de novas linhas 
divisórias na Europa e em promover a 
estabilidade e a prosperidade dentro e fora 
das suas novas fronteiras.

(2) O Conselho Europeu, reunido em 
Copenhaga, em 12 e 13 de Dezembro de 
2002, confirmou que o alargamento da 
União Europeia constituía uma excelente 
oportunidade para o aprofundamento das 
relações com os países vizinhos, com base 
em valores políticos e económicos comuns, 
e que a União continua determinada em 
evitar o surgimento de novas linhas 
divisórias na Europa e em promover a 
estabilidade, a prosperidade e o 
desenvolvimento sustentável dentro e fora 
das suas novas fronteiras.

Or. en
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Alteração apresentada por Riitta Myller

Alteração 15
Considerando 4

(4) A relação privilegiada entre a União 
Europeia e os seus países vizinhos assentará 
nos compromissos relativos aos seus valores 
comuns, nomeadamente a democracia, o 
Estado de Direito, a boa governação e o 
respeito dos direitos do Homem, assim como 
os princípios da economia de mercado, do 
comércio livre, do desenvolvimento 
sustentável e da luta contra a pobreza.

(4) A relação privilegiada entre a União 
Europeia e os seus países vizinhos assentará 
nos compromissos relativos aos seus valores 
comuns, nomeadamente a democracia, o 
Estado de Direito, a boa governação e o 
respeito dos direitos do Homem, assim como 
os princípios da economia de mercado, do 
comércio livre, do desenvolvimento 
sustentável, da coesão económica e social e 
da luta contra a pobreza.

Or. fi

Justificação

Conjuntamente com a redução da pobreza, a coesão económica e social deveria ser 
um dos princípios subjacentes às relações entre a União e os seus vizinhos.

Alteração apresentada por Paavo Väyrynen 

Alteração 16
Considerando 5

(5) Na Europa Oriental e no Cáucaso 
Meridional, os acordos de parceria e de 
cooperação constituem a base das relações 
contratuais. No que se refere ao 
Mediterrâneo, a Parceria Euromediterrânica 
(o denominado “Processo de Barcelona”) 
proporciona o enquadramento regional da 
cooperação, que é complementado por uma 
rede de acordos de associação.

(5) Na Europa Oriental e no Cáucaso 
Meridional, os acordos de parceria e de 
cooperação constituem a base das relações 
contratuais. No que se refere ao 
Mediterrâneo, a Parceria Euromediterrânica 
(o denominado “Processo de Barcelona”) 
proporciona o enquadramento regional da 
cooperação, que é complementado por uma 
rede de acordos de associação, por seu lado,  
a Dimensão Nórdica proporciona o 
enquadramento para a cooperação entre a 
União Europeia e os seus vizinhos 
nórdicos.

Or. en

Justificação

A proposta de regulamento não toma em consideração o papel dos países do EEE e 
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da Suíça, enquanto nossos parceiros na cooperação e co-doadores. Em particular, os 
nossos vizinhos e parceiros nórdicos, Noruega e Islândia, desempenham um papel 
activo na cooperação bilateral e multilateral nas regiões nórdicas. Ambos os países 
são membros de pleno direito do Conselho dos Estados do Mar Báltico, do Conselho 
Euro-Árctico do Mar de Barents e do Conselho Árctico. No desenvolvimento da 
Política Europeia de Vizinhança devem ser plenamente considerados os nossos 
vizinhos a sul, a oriente e a norte. Acresce que devem ser efectivamente utilizados os 
recursos económicos de países como a Noruega e a Suíça no co-financiamento da 
Política Europeia de Vizinhança.

Alteração apresentada por Gisela Kallenbach

Alteração 17
Considerando 6

(6) No âmbito da Política Europeia de 
Vizinhança, a União Europeia e os países 
parceiros definem conjuntamente as suas 
prioridades, que serão integradas numa série 
de planos de acção aprovados de comum 
acordo, e que abrangem vários sectores 
cruciais para acções específicas, 
nomeadamente o diálogo político e o 
processo de reforma, o comércio e a reforma 
económica, o desenvolvimento 
socioeconómico equitativo, a Justiça e os 
Assuntos Internos, a energia, os transportes, 
a sociedade da informação, o ambiente, a 
investigação e a inovação, assim como os 
contactos entre as populações. Os progressos 
registados na realização destas prioridades 
ajudarão a tirar pleno partido dos acordos de 
parceria e cooperação e dos acordos de 
associação. 

(6) No âmbito da Política Europeia de 
Vizinhança, a União Europeia e os países 
parceiros definem conjuntamente as suas 
prioridades, que serão integradas numa série 
de planos de acção aprovados de comum 
acordo, e que abrangem vários sectores 
cruciais para acções específicas, 
nomeadamente o diálogo político e o 
processo de reforma, o comércio e a reforma 
económica, o desenvolvimento 
socioeconómico equitativo, a Justiça e os 
Assuntos Internos, a energia, os transportes, 
a sociedade da informação, o ambiente, a 
investigação e a inovação, o 
desenvolvimento da sociedade civil, assim 
como os contactos entre as populações. Os 
progressos registados na realização destas 
prioridades ajudarão a tirar pleno partido dos 
acordos de parceria e cooperação e dos 
acordos de associação. 

Or. en

Alteração apresentada por Gisela Kallenbach

Alteração 18
Considerando 7

(7) A fim de apoiar o empenho dos países 
parceiros na defesa dos valores e princípios 

(7) A fim de apoiar o empenho dos países 
parceiros na defesa dos valores e princípios 
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comuns, assim como os esforços por eles 
envidados a fim de aplicarem os planos de 
acção, a Comunidade deve estar em 
condições de prestar assistência a estes 
países e de apoiar diferentes formas de 
cooperação entre eles, assim como entre eles 
e os Estados-Membros, com o objectivo de 
criar uma zona comum de estabilidade, 
segurança e prosperidade, dotada de um 
elevado nível de cooperação económica e de
integração política.

comuns, assim como os esforços por eles 
envidados a fim de aplicarem os planos de 
acção, a Comunidade deve estar em 
condições de prestar assistência a estes 
países e de apoiar diferentes formas de 
cooperação entre eles, assim como entre eles 
e os Estados-Membros, com o objectivo de 
criar uma zona comum de estabilidade, 
segurança e prosperidade, dotada de um 
elevado nível de cooperação nas áreas da 
economia e da sociedade civil, 
desenvolvimento sustentável e de integração 
política.

Or. en

Alteração apresentada por Paavo Väyrynen 

Alteração 19
Considerando 9

(9) A União Europeia e a Rússia decidiram 
desenvolver a sua parceria estratégica 
específica mediante a criação de quatro 
espaços comuns, sendo a assistência 
comunitária utilizada para apoiar o 
desenvolvimento desta parceria e para 
promover a cooperação transfronteiriça
entre a Rússia e os seus países limítrofes 
membros da União Europeia.

(9) A União Europeia e a Rússia decidiram 
desenvolver a sua parceria estratégica 
específica mediante a criação de quatro 
espaços comuns, sendo a assistência 
comunitária utilizada para apoiar o 
desenvolvimento desta parceria e para 
promover a cooperação entre a Rússia, os 
seus países limítrofes membros da União 
Europeia e a Noruega, bem como a 
cooperação multilateral no contexto do 
Conselho dos Estados do Mar Báltico, o
Conselho Euro-Árctico do Mar de Barents 
e o Conselho Árctico.

Or. en

Justificação

A proposta de regulamento não toma em consideração o papel dos países do EEE e 
da Suíça, enquanto nossos parceiros na cooperação e co-doadores. Em particular, os 
nossos vizinhos e parceiros nórdicos, Noruega e Islândia, desempenham um papel 
activo na cooperação bilateral e multilateral nas regiões nórdicas. Ambos os países 
são membros de pleno direito do Conselho dos Estados do Mar Báltico, do Conselho 
Euro-Árctico do Mar de Barents e do Conselho Árctico. No desenvolvimento da 
Política Europeia de Vizinhança devem ser plenamente considerados os nossos 
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vizinhos a sul, a oriente e a norte. Acresce que devem ser efectivamente utilizados os 
recursos económicos de países como a Noruega e a Suíça no co-financiamento da 
Política Europeia de Vizinhança.

Alteração apresentada por Riitta Myller

Alteração 20
Considerando 9

(9) A União Europeia e a Rússia decidiram 
desenvolver a sua parceria estratégica 
específica mediante a criação de quatro 
espaços comuns, sendo a assistência 
comunitária utilizada para apoiar o 
desenvolvimento desta parceria e para 
promover a cooperação transfronteiriça entre 
a Rússia e os seus países limítrofes membros 
da União Europeia.

(9) A União Europeia e a Rússia decidiram 
desenvolver a sua parceria estratégica 
específica mediante a criação de quatro 
espaços comuns, sendo a assistência 
comunitária utilizada para apoiar o 
desenvolvimento desta parceria e para 
promover a cooperação transfronteiriça entre 
a Rússia e os seus países limítrofes membros 
da União Europeia, bem como para realizar 
os objectivos da Dimensão Setentrional nas 
relações entre a União Europeia e os seus 
vizinhos do Norte.

Or. fi

Justificação

A Dimensão Setentrional é um factor importante para suscitar um desenvolvimento 
estável e sustentável nas regiões setentrionais adjacentes à União. A dimensão 
setentrional consolidou a sua posição na União e está na base de uma cada vez maior 
proporção de acções desenvolvidas conjuntamente pela UE e a Rússia. 

Alteração apresentada por Paavo Väyrynen 

Alteração 21
Considerando 13

(13) A fim de ajudar os países parceiros 
vizinhos a atingirem os seus objectivos e 
promover a cooperação entre eles e os 
Estados-Membros, é conveniente criar um 
instrumento de política único, que substitua 
uma série de instrumentos existentes, 
assegurando a coerência e simplificando a 

(13) A fim de ajudar os países parceiros 
vizinhos a atingirem os seus objectivos e 
promover a cooperação entre eles e os 
Estados-Membros, é conveniente criar um 
instrumento de política único, que substitua 
uma série de instrumentos existentes, 
assegurando a coerência e simplificando a 
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gestão e a programação da assistência. gestão e a programação da assistência. 
Outros doadores, em particular os 
Estados-membros do Espaço Económico 
Europeu e a Suíça, são convidados a 
participar nos projectos financiados pelo 
presente instrumento.

Or. en

Justificação

A proposta de regulamento não toma em consideração o papel dos países do EEE e 
da Suíça, enquanto nossos parceiros na cooperação e co-doadores. Em particular, os 
nossos vizinhos e parceiros nórdicos, Noruega e Islândia, desempenham um papel 
activo na cooperação bilateral e multilateral nas regiões nórdicas. Ambos os países 
são membros de pleno direito do Conselho dos Estados do Mar Báltico, do Conselho 
Euro-Árctico do Mar de Barents e do Conselho Árctico. No desenvolvimento da 
Política Europeia de Vizinhança devem ser plenamente considerados os nossos 
vizinhos a sul, a oriente e a norte. Acresce que devem ser efectivamente utilizados os 
recursos económicos de países como a Noruega e a Suíça no co-financiamento da 
Política Europeia de Vizinhança.

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 22
Considerando 14 bis (novo)

(14 bis) O presente instrumento destina-se 
igualmente a apoiar pequenos projectos 
(micro projectos), destinados à promoção 
da cooperação transfronteiriça entre povos 
(tipo people-to-people), cuja gestão será 
confiada directamente a iniciativas de 
cooperação transfronteiriça.

Or. en

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 23
Considerando 18

(18) Dado que os objectivos da acção (18) Dado que os objectivos da acção 
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prevista, que consistem em promover o 
aprofundamento da cooperação e a 
progressiva integração económica entre a 
União Europeia e os seus países vizinhos, 
não podem ser cabalmente realizados pelos 
Estados-Membros, podendo, atendendo à 
dimensão da acção, ser concretizados mais 
adequadamente a nível comunitário, a 
Comunidade pode adoptar medidas em 
conformidade com o princípio de 
subsidiariedade consagrado no nº 2 do artigo 
5º do Tratado CE. De acordo com o 
princípio da proporcionalidade previsto no 
mesmo artigo, o presente regulamento não 
excede o necessário para alcançar aqueles 
objectivos. 

prevista, que consistem em promover o 
aprofundamento da cooperação e a 
progressiva integração económica entre a 
União Europeia e os seus países vizinhos, 
não podem ser cabalmente realizados pelos 
Estados-Membros, podendo, atendendo à 
dimensão da acção, ser concretizados mais 
adequadamente a nível comunitário, a 
Comunidade pode adoptar medidas em 
conformidade com o princípio de 
subsidiariedade consagrado no nº 2 do artigo 
5º do Tratado CE. De acordo com o 
princípio da proporcionalidade previsto no 
mesmo artigo, o presente regulamento não 
deve exceder o necessário para alcançar 
aqueles objectivos. 

Or. en

Justificação

Consonância com o terceiro parágrafo do artigo 5º do Tratado CE.

Alteração apresentada por Paavo Väyrynen 

Alteração 24
Artigo 1, nº 1

1) O presente regulamento cria um 
Instrumento de Vizinhança e de Parceria
destinado a prestar assistência (a seguir 
denominada “assistência da Comunidade”) à 
criação progressiva de uma zona de 
prosperidade e de boa vizinhança que 
englobe a União Europeia e os países 
enumerados no Anexo 1 (a seguir 
denominados “países parceiros”). 

1) O presente regulamento cria um 
Instrumento de Vizinhança e de Parceria
destinado a prestar assistência (a seguir 
denominada “assistência da Comunidade”) à 
criação progressiva de uma zona de 
prosperidade e de boa vizinhança que 
englobe a União Europeia e os países 
enumerados no Anexo 1 (a seguir 
denominados “países parceiros”) e os 
Estados-membros do Espaço Económico 
Europeu (doravante "parceiros EEE").

Or. en

Justificação

A proposta de regulamento não toma em consideração o papel dos países do EEE e 
da Suíça, enquanto nossos parceiros na cooperação e co-doadores. Em particular, os 
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nossos vizinhos e parceiros nórdicos, Noruega e Islândia, desempenham um papel 
activo na cooperação bilateral e  multilateral nas regiões nórdicas. Ambos os países 
são membros de pleno direito do Conselho dos Estados do Mar Báltico, do Conselho 
Euro-Árctico do Mar de Barents e do Conselho Árctico. No desenvolvimento da 
Política Europeia de Vizinhança devem ser plenamente considerados os nossos 
vizinhos a sul, a oriente e a norte. Acresce que devem ser efectivamente utilizados os 
recursos económicos de países como a Noruega e a Suíça no co-financiamento da 
Política Europeia de Vizinhança.

Alteração apresentada por Gisela Kallenbach

Alteração 25
Artigo 1, nº 1

1) O presente regulamento cria um 
Instrumento de Vizinhança e de Parceria
destinado a prestar assistência (a seguir 
denominada “assistência da Comunidade”) à 
criação progressiva de uma zona de 
prosperidade e de boa vizinhança que 
englobe a União Europeia e os países 
enumerados no Anexo 1 (a seguir 
denominados “países parceiros”).

1) O presente regulamento cria um 
Instrumento de Vizinhança e de Parceria
destinado a prestar assistência (a seguir 
denominada “assistência da Comunidade”) à 
criação progressiva e sustentável de uma 
zona de prosperidade e de boa vizinhança 
que englobe a União Europeia e os países 
enumerados no Anexo 1 (a seguir 
denominados “países parceiros”).

Or. en

Alteração apresentada por Paavo Väyrynen 

Alteração 26
Artigo 1, nº 2

2) A assistência da Comunidade será 
utilizada em benefício dos países parceiros. 
Essa assistência poderá ser utilizada em 
benefício comum dos Estados-Membros e 
dos países parceiros, com o objectivo de 
promover a cooperação transfronteiriça e 
trans-regional, tal como definida no artigo 
6º.

2) A assistência da Comunidade será 
utilizada em benefício dos países parceiros 
(supressão) mas também poderá ser 
utilizada em benefício comum dos países 
parceiros, Estados-Membros e países 
parceiros EEE (supressão), com o objectivo 
de promover a cooperação transfronteiriça e 
trans-regional, tal como definida no artigo 
6º.

Or. en
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Justificação

A proposta de regulamento não toma em consideração o papel dos países do EEE e 
da Suíça, enquanto nossos parceiros na cooperação e co-doadores. Em particular, os 
nossos vizinhos e parceiros nórdicos, Noruega e Islândia, desempenham um papel 
activo na cooperação bilateral e  multilateral nas regiões nórdicas. Ambos os países 
são membros de pleno direito do Conselho dos Estados do Mar Báltico, do Conselho 
Euro-Árctico do Mar de Barents e do Conselho Árctico. No desenvolvimento da 
Política Europeia de Vizinhança devem ser plenamente considerados os nossos 
vizinhos a sul, a oriente e a norte. Acresce que devem ser efectivamente utilizados os 
recursos económicos de países como a Noruega e a Suíça no co-financiamento da 
Política Europeia de Vizinhança

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 27
Artigo 1, nº 2

2) A assistência da Comunidade será 
utilizada em benefício dos países parceiros. 
Essa assistência poderá ser utilizada em 
benefício comum dos Estados-Membros e 
dos países parceiros, com o objectivo de 
promover a cooperação transfronteiriça e 
trans-regional, tal como definida no artigo 
6º.

2) A assistência da Comunidade será 
utilizada em benefício dos países parceiros. 
Essa assistência poderá ser utilizada em 
benefício comum dos Estados-Membros e 
dos países parceiros, com o objectivo de 
promover a cooperação transfronteiriça, 
trans-regional e a cooperação numa base 
individual, tal como definida no artigo 6º.

Or. en

Alteração apresentada por Gisela Kallenbach

Alteração 28
Artigo 2, nº 1

1) A assistência concedida pela Comunidade 
ao abrigo do Instrumento de Vizinhança e de 
Parceria terá por objectivo promover o 
aprofundamento da cooperação e a 
integração económica progressiva entre a 
União Europeia e os países parceiros e, 
nomeadamente, a aplicação dos acordos de 
parceria e de cooperação, dos acordos de 
associação e de outros acordos, actuais ou 
futuros. 

1) A assistência concedida pela Comunidade 
ao abrigo do Instrumento de Vizinhança e de 
Parceria terá por objectivo promover o 
aprofundamento da cooperação e a 
integração económica, social e ambiental 
progressiva entre a União Europeia e os 
países parceiros e, nomeadamente, 
a aplicação dos acordos de parceria e de 
cooperação, dos acordos de associação e de 
outros acordos, actuais ou futuros. 
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Or. en

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 29
Artigo 2, nº 2, alínea c)

c) Consolidar as instituições e os organismos 
nacionais responsáveis pela elaboração e 
aplicação efectiva de políticas nos domínios 
abrangidos pelos acordos de associação, 
acordos de parceria e de cooperação ou 
outros acordos análogos futuros;

c) Consolidar as instituições e os organismos 
nacionais responsáveis pela elaboração e 
aplicação efectiva de políticas nos domínios
abrangidos pelos acordos de associação, 
acordos de parceria e de cooperação ou 
outros acordos actuais ou futuros;

Or. en

Justificação

Consonância com os artigos 2º, nº 1, e 3º da presente proposta.

Alteração apresentada por Riitta Myller

Alteração 30
Artigo 2, nº 2, alínea e)

e) Promover a protecção do ambiente e a boa 
gestão dos recursos naturais;

e) Promover a protecção do ambiente e a boa 
gestão dos recursos naturais, como a água 
potável, e das fontes de energia renováveis;

Or. fi

Justificação

O intuito é o de colmatar uma lacuna. A promoção da protecção do ambiente implica 
que a gestão deve cobrir tanto os recursos naturais como as fontes de energia 
renováveis e que ambos devem ser considerados em conjunto.

Alteração apresentada por Riitta Myller

Alteração 31
Artigo 2, nº 2, alínea f bis) (nova)

f bis) Apoiar os esforços de 
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desenvolvimento locais e regionais tendo 
em vista eliminar os desequilíbrios 
regionais e a impulsionar as capacidades 
de desenvolvimento potenciais;

Or. fi

Justificação

É necessário mencionar estes objectivos a fim de se criarem melhores oportunidades 
para os países beneficiários combaterem as desigualdades regionais e as causas das 
mesmas.

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 32
Artigo 2, nº 2, alínea g)

g) Apoiar políticas de promoção do 
desenvolvimento social e da igualdade entre 
os géneros, do emprego e da protecção 
social, nomeadamente o diálogo social e o 
respeito dos direitos sindicais e das normas 
laborais fundamentais;

g) Apoiar políticas de promoção do 
desenvolvimento social e da igualdade entre 
os géneros, do emprego e da protecção 
social, nomeadamente o diálogo social e o 
respeito dos direitos sindicais e das normas 
laborais fundamentais, em conformidade 
com as normas da Organização 
Internacional do Trabalho;

Or. en

Justificação

A alteração proposta visa estabelecer um enquadramento geral para o tipo de 
normas laborais aplicáveis que devem ser aceites pelas diferentes partes a fim de 
evitar o denominado "dumping social".

Alteração apresentada por Riitta Myller

Alteração 33
Artigo 2, nº 2, alínea i bis) (nova)

i bis) Promover a boa governação, a 
transparência da administração e o Estado 
de direito, bem como a luta contra a 
corrupção;
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Or. fi

Justificação

Decorre do próprio texto.

Alteração apresentada por Jan Olbrycht

Alteração 34
Artigo 2, nº 2, alínea k)

k) Promover o desenvolvimento de uma 
economia de mercado, incluindo medidas de 
apoio ao sector privado, de promoção dos 
investimentos e de promoção do comércio 
global; 

k) Promover o desenvolvimento de uma 
economia de mercado, incluindo medidas de 
apoio ao sector privado e o desenvolvimento 
de pequenas e médias empresas, de 
promoção dos investimentos e de promoção 
do comércio global; 

Or. en

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 35
Artigo 2, nº 2, alínea k)

k) Promover o desenvolvimento de uma 
economia de mercado, incluindo medidas de 
apoio ao sector privado, de promoção dos 
investimentos e de promoção do comércio 
global; 

k) Promover o desenvolvimento de uma 
economia de mercado, incluindo medidas de 
apoio ao sector privado, de promoção dos 
investimentos e de promoção do comércio 
global e sustentável;

Or. en

Justificação

Em consonância com a Agenda de Desenvolvimento de Doha da Organização 
Mundial do Comércio.

Alteração apresentada por Gisela Kallenbach

Alteração 36
Artigo 2, nº 2, alínea k)
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k) Promover o desenvolvimento de uma 
economia de mercado, incluindo medidas de 
apoio ao sector privado, de promoção dos 
investimentos e de promoção do comércio 
global; 

k) Promover o desenvolvimento de uma 
economia social de mercado, incluindo 
medidas de apoio ao sector privado, de 
promoção dos investimentos e de promoção 
do comércio global; 

Or. en

Alteração apresentada por Gisela Kallenbach

Alteração 37
Artigo 2, nº 2, alínea l)

l) Incentivar a cooperação nos sectores da 
energia, das telecomunicações e dos 
transportes, nomeadamente em matéria de 
interconexões, redes e sua exploração, assim 
como a segurança dos transportes 
internacionais e da exploração da energia, as 
fontes de energia renováveis, a eficácia 
energética e os transportes não poluentes;

l) Incentivar a cooperação nos sectores da 
energia, das telecomunicações e dos 
transportes, nomeadamente em matéria de 
interconexões, redes e sua exploração, assim 
como a segurança dos transportes 
internacionais e da exploração da energia, as 
fontes de energia renováveis, a eficácia 
energética e os transportes sustentáveis;

Or. en

Alteração apresentada por Riitta Myller

Alteração 38
Artigo 2, nº 2, alínea o)

o) Promover a cooperação no domínio da 
Justiça e dos Assuntos Internos, 
nomeadamente em matéria de direito de 
asilo e de migração, de prevenção e de luta 
contra o terrorismo e a criminalidade 
organizada, nomeadamente os seus aspectos 
financeiros, o branqueamento de capitais e a 
fraude fiscal;

o) Promover a cooperação no domínio da 
Justiça e dos Assuntos Internos, 
nomeadamente em matéria de direito de 
asilo e de migração, de tráfico de pessoas, 
de prevenção e de luta contra o terrorismo e 
a criminalidade organizada, nomeadamente 
os seus aspectos financeiros, o 
branqueamento de capitais e a fraude fiscal;

Or. fi

Justificação

Do ponto de vista dos direitos humanos, o tráfico de pessoas constitui actualmente 
um desafio cada vez maior, que exige acções abrangentes extensivas a diversos 
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domínios e níveis da administração dos Estados. 

Alteração apresentada por Gisela Kallenbach

Alteração 39
Artigo 2, nº 2, alínea s)

s) Promover a compreensão intercultural, os 
contactos entre as populações, a cooperação 
entre as sociedades civis, assim como o 
intercâmbio de jovens;

s) Promover a compreensão intercultural, os 
contactos entre as populações, a cooperação 
entre as sociedades civis, o intercâmbio de 
jovens e a cooperação cultural;

Or. en

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 40
Artigo 2, nº 2, alínea s bis) (nova)

s bis) Apoiar micro projectos com recursos 
limitados destinados a  promover a 
cooperação transfronteiriça numa base 
individual (do tipo people-to-people) e a 
comunicação entre cidadãos, organizações 
privadas ou voluntárias, administrações e 
instituições, a fim de desenvolver as 
relações subjacentes à cooperação 
transfronteiriça em regiões raianas.

Or. en

Alteração apresentada por Gisela Kallenbach

Alteração 41
Artigo 2, nº 2, alínea u bis) (nova)

u bis) Promover a cooperação na área do 
desenvolvimento urbano sustentável.

Or. en
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Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 42
Artigo 2, nº 2, alínea v)

v) Promover a cooperação e a integração 
regionais;

v) Promover a cooperação e a integração 
regionais e sub-regionais;

Or. en

Justificação

Em consonância com a cooperação transfronteiriça e trans-regional tal como 
definidas no artigo 6º da presente proposta.

Alteração apresentada por Gisela Kallenbach

Alteração 43
Artigo 3

O enquadramento político global para a 
programação da assistência a conceder nos 
termos do presente regulamento é 
constituído pelos acordos de parceria e de 
cooperação, os acordos de associação ou os 
outros acordos existentes ou futuros que 
estabeleçam relações com os países 
parceiros, assim como pelas comunicações 
pertinentes da Comissão e pelas conclusões 
do Conselho que definem as orientações 
políticas da União Europeia relativamente a 
estes países. Os planos de acção acordados 
conjuntamente ou outros documentos 
análogos constituirão a referência essencial 
para a definição das prioridades da 
assistência.

O enquadramento político global para a 
programação da assistência a conceder nos 
termos do presente regulamento é 
constituído pelos acordos de parceria e de 
cooperação, os acordos de associação ou os 
outros acordos existentes ou futuros que 
estabeleçam relações com os países 
parceiros, assim como pelas comunicações 
pertinentes da Comissão, pelas conclusões 
do Conselho que definem as orientações 
políticas da União Europeia relativamente a 
estes países e pelos actos do Parlamento 
Europeu. Os planos de acção acordados 
conjuntamente ou outros documentos 
análogos constituirão a referência essencial 
para a definição das prioridades da 
assistência.

Or. en

Alteração apresentada por Gisela Kallenbach

Alteração 44
Artigo 4, nº 2
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2) A assistência prevista a título do presente 
regulamento inscrever-se-á, em princípio, no 
âmbito de uma parceria entre a Comissão e 
os beneficiários. Essa parceria deverá 
associar igualmente, sempre que adequado, 
as autoridades nacionais, regionais e locais 
competentes, os parceiros económicos e 
sociais, a sociedade civil e outros 
organismos pertinentes.

2) A assistência prevista a título do presente 
regulamento inscrever-se-á, em princípio, no 
âmbito de uma parceria entre a Comissão e 
os beneficiários. Essa parceria deverá 
associar igualmente, sempre que adequado, 
as autoridades nacionais, regionais e locais 
competentes, os parceiros económicos e 
sociais, a sociedade civil, as ONG activas 
na área da inclusão social e do ambiente, 
os parceiros promotores da igualdade entre 
homens e mulheres e outros organismos 
pertinentes.

Or. en

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 45
Artigo 4, nº 2

2) A assistência prevista a título do presente 
regulamento inscrever-se-á, em princípio, no 
âmbito de uma parceria entre a Comissão e 
os beneficiários. Essa parceria deverá 
associar igualmente, sempre que adequado, 
as autoridades nacionais, regionais e locais 
competentes, os parceiros económicos e 
sociais, a sociedade civil e outros 
organismos pertinentes.

2) A assistência prevista a título do presente 
regulamento inscrever-se-á, em princípio, no 
âmbito de uma parceria entre a Comissão e 
os beneficiários. Essa parceria deverá 
associar igualmente, sempre que adequado, 
as autoridades nacionais, regionais e locais 
competentes, os parceiros económicos e 
sociais, a sociedade civil e outros 
organismos pertinentes sempre na 
prossecução do reforço de tipos de gestão 
descentralizada multiníveis a fim de atingir 
uma maior eficácia.

Or. en

Justificação

A utilização de tipos de governação descentralizada multiníveis poderia, em 
princípio, contribuir para uma maior eficácia na gestão do programa.

Alteração apresentada por Gisela Kallenbach

Alteração 46
Artigo 4, nº 3
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3) Os países beneficiários procurarão 
associar à preparação, execução e 
acompanhamento dos vários programas e 
projectos, os parceiros eventualmente 
interessados, nomeadamente a nível 
regional e local.

3) Os países beneficiários procurarão 
associar à preparação, execução e 
acompanhamento dos vários programas e 
projectos, os parceiros pertinentes, 
nomeadamente a nível regional e local.

Or. en

Alteração apresentada por Jan Olbrycht

Alteração 47
Artigo 4, nº 4 bis (novo)

4 bis) Em casos devidamente justificados e 
tendo em conta a prioridade do apoio à 
sociedade civil, à democratização, à 
promoção do respeito dos direitos 
humanos, a assistência comunitária pode 
ser concedida sem o co-financiamento 
pelos países beneficiários.

Or. en

Alteração apresentada por Riitta Myller

Alteração 48
Artigo 5, nº 2

2) A Comissão e os Estados-Membros 
devem assegurar a coerência entre a 
assistência concedida pela Comunidade no 
âmbito do presente regulamento e a 
assistência financeira fornecida pela 
Comunidade e pelos Estados-Membros 
através de outros instrumentos financeiros 
internos e externos, assim como pelo Banco 
Europeu de Investimento. 

2) A Comissão e os Estados-Membros 
devem assegurar a coerência entre a 
assistência concedida no âmbito do presente 
regulamento pela Comunidade e pelas 
instituições financeiras comunitárias, como 
o Banco Europeu de Investimento e o 
Fundo Europeu de Investimento, e a 
assistência financeira fornecida pela 
Comunidade e pelos Estados-Membros 
através de outros instrumentos financeiros 
internos e externos. 

Or. fi

Justificação

A presente alteração clarifica a posição das instituições comunitárias e, tendo em 
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conta os poderes do Fundo Europeu de Investimento, permitirá a esta instituição 
demonstrar as suas capacidades.

Alteração apresentada por Paavo Väyrynen 

Alteração 49
Artigo 6, nº 1, alínea a)

a) Programas nacionais ou multinacionais, 
que abranjam a assistência a um país 
parceiro ou a cooperação regional e 
sub-regional entre dois ou mais países 
parceiros e em que podem participar os 
Estados-Membros;

a) Programas nacionais ou multinacionais, 
que abranjam a assistência a um país 
parceiro ou a cooperação regional e 
sub-regional entre dois ou mais países 
parceiros e em que podem participar os 
Estados-Membros e os parceiros EEE;

Or. en

Justificação

A proposta de regulamento não toma em consideração o papel dos países do EEE e 
da Suíça, enquanto nossos parceiros na cooperação e co-doadores. Em particular, os 
nossos vizinhos e parceiros nórdicos, Noruega e Islândia, desempenham um papel 
activo na cooperação bilateral e multilateral nas regiões nórdicas. Ambos os países 
são membros de pleno direito do Conselho dos Estados do Mar Báltico, do Conselho 
Euro-Árctico do Mar de Barents e do Conselho Árctico. No desenvolvimento da 
Política Europeia de Vizinhança devem ser plenamente considerados os nossos 
vizinhos a sul, a oriente e a norte. Acresce que devem ser efectivamente utilizados os 
recursos económicos de países como a Noruega e a Suíça no co-financiamento da 
Política Europeia de Vizinhança.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 50
Artigo 6, nº 1, alínea a)

a) Programas nacionais ou multinacionais, 
que abranjam a assistência a um país 
parceiro ou a cooperação regional e 
sub-regional entre dois ou mais países 
parceiros e em que podem participar os 
Estados-Membros;

a) Programas nacionais ou multinacionais, 
que abranjam a assistência a um país 
parceiro ou a cooperação regional e 
sub-regional entre dois ou mais países 
parceiros e em que podem participar os 
Estados-Membros e os parceiros EEE;

Or. en
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Justificação

A proposta de regulamento não toma em consideração o papel dos países do EEE e 
da Suíça, enquanto nossos parceiros na cooperação e co-doadores. Em particular, os 
nossos vizinhos e parceiros nórdicos, Noruega e Islândia, desempenham um papel 
activo na cooperação bilateral e multilateral nas regiões nórdicas. Ambos os países 
são membros de pleno direito do Conselho dos Estados do Mar Báltico, do Conselho 
Euro-Árctico do Mar de Barents e do Conselho Árctico.

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 51
Artigo 6, nº 1, alínea a)

a) Programas nacionais ou multinacionais, 
que abranjam a assistência a um país 
parceiro ou a cooperação regional e 
sub-regional entre dois ou mais países 
parceiros e em que podem participar os 
Estados-Membros;

a) Programas nacionais ou multinacionais, 
que abranjam a assistência a um país 
parceiro ou a cooperação regional e 
sub-regional entre dois ou mais países 
parceiros e em que participem os 
Estados-Membros ou as suas regiões;

Or. en

Justificação

Tendo em conta a organização política e administrativa dos Estados-Membros e num 
intuito de coerência com a elegibilidade para efeitos de assistência ao abrigo da 
cooperação transfronteiriça ou trans-regional.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 52
Artigo 6, nº 1, alínea b)

b) Programas temáticos, que abordem um ou 
mais problemas específicos comuns a vários 
países parceiros e que possam revestir-se de 
interesse para um ou mais 
Estados-Membros;

b) Programas temáticos, que abordem um ou 
mais problemas específicos comuns a vários 
países parceiros e que possam revestir-se de 
interesse para um ou mais 
Estados-Membros, em matérias tais como 
os direitos humanos e o ambiente;

Or. en

Justificação

Os programas temáticos são por norma utilizados para abordar, de modo visível e 
reconhecível, desafios globais que se revestem de particular importância ou, quando 
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adequado, a projecção externa das políticas internas da União. Esta questão reveste-
se de uma importância particular porquanto a simplificação dos instrumentos 
financeiros significa que instrumentos tais como o "LIFE países terceiros" cessarão a 
sua existência ao abrigo de uma base jurídica separada. Será possível associar 
Estados-Membros aos programas temáticos mediante a cooperação trans-regional. O 
ambiente e as questões que incidem sobre os contactos entre comunidades, incluindo 
o desenvolvimento da sociedade civil, encontram-se identificados na comunicação da 
Comissão sobre a Política Europeia de Vizinhança (documento de estratégia), como 
parte das prioridades para a cooperação regional. Acresce que a possibilidade de 
criar programas temáticos sobre estas questões é mencionada no anexo da proposta 
(pág. 44) mas deve igualmente de ser integrada no texto do novo regulamento de 
forma a tornar-se vinculativa.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 53
Artigo 6, nº 1, alínea c)

c) Programas de cooperação transfronteiriça, 
que abranjam a cooperação entre um ou 
mais Estados-Membros e um ou mais países 
parceiros, levados a efeito em regiões 
adjacentes à parte comum da fronteira 
externa da União Europeia.

c) Programas de cooperação transfronteiriça 
e transnacional, que abranjam a cooperação 
entre um ou mais Estados-Membros 
(supressão) um ou mais países parceiros e 
um ou mais países pertencentes ao EEE, 
levados a efeito em regiões adjacentes à 
parte comum da fronteira externa da União 
Europeia.

Or. en

Justificação

A proposta de regulamento não toma em consideração o papel dos países do EEE e 
da Suíça, enquanto nossos parceiros na cooperação e co-doadores. Em particular, os 
nossos vizinhos e parceiros nórdicos, Noruega e Islândia, desempenham um papel 
activo quer na cooperação bilateral quer na multilateral nas regiões nórdicas. Ambos 
os países são membros de pleno direito do Conselho dos Estados do Mar Báltico, do 
Conselho Euro-Árctico do Mar de Barents e do Conselho Árctico.

Alteração apresentada por Paavo Väyrynen 

Alteração 54
Artigo 6, nº 1, alínea c)

c) Programas de cooperação transfronteiriça, 
que abranjam a cooperação entre um ou 
mais Estados-Membros e um ou mais países 
parceiros, levados a efeito em regiões 

c) Programas de cooperação transfronteiriça, 
que abranjam a cooperação entre um ou 
mais Estados-Membros e um ou mais 
parceiros EEE e países parceiros, levados a 
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adjacentes à parte comum da fronteira 
externa da União Europeia.

efeito em regiões adjacentes à parte comum 
da fronteira externa da União Europeia.

Or. en

Justificação

A proposta de regulamento não toma em consideração o papel dos países do EEE e 
da Suíça, enquanto nossos parceiros na cooperação e co-doadores. Em particular, os 
nossos vizinhos e parceiros nórdicos, Noruega e Islândia, desempenham um papel 
activo na cooperação bilateral e  multilateral nas regiões nórdicas. Ambos os países 
são membros de pleno direito do Conselho dos Estados do Mar Báltico, do Conselho 
Euro-Árctico do Mar de Barents e do Conselho Árctico. No desenvolvimento da 
Política Europeia de Vizinhança devem ser plenamente considerados os nossos 
vizinhos a sul, a oriente e a norte. Acresce que devem ser efectivamente utilizados os 
recursos económicos de países como a Noruega e a Suíça no co-financiamento da 
Política Europeia de Vizinhança.

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 55
Artigo 6, nº 1, alínea c)

c) Programas de cooperação transfronteiriça, 
que abranjam a cooperação entre um ou 
mais Estados-Membros e um ou mais países 
parceiros, levados a efeito em regiões 
adjacentes à parte comum da fronteira 
externa da União Europeia.

c) Programas de cooperação transfronteiriça, 
que abranjam a cooperação entre um ou 
mais Estados-Membros e um ou mais países 
parceiros, levados a efeito em regiões 
próximas à parte comum da fronteira 
externa da União Europeia.

Or. en

Justificação

A alteração proposta visa permitir uma maior participação de outras regiões da 
União Europeia susceptíveis de ficarem excluídas devido à natureza restrita da 
definição apresentada pela Comissão Europeia. Por outro lado, estabelece-se assim a 
consonância com o considerando 11.

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 56
Artigo 6, nº 1, alínea c bis) (nova)

c bis) Micro projectos com recursos 
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limitados destinados a promover a 
cooperação transfronteiriça entre os povos 
(do tipo people-to-people) e a comunicação 
entre cidadãos, organizações privadas ou 
voluntárias, e as administrações e 
instituições cuja gestão será directamente 
confiada a iniciativas de cooperação 
transfronteiriça.

Or. en

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 57
Artigo 6, nº 2

2) A assistência comunitária a título do 
presente regulamento poderá abranger a 
cooperação trans-regional entre os países 
parceiros e os Estados-Membros, no âmbito 
de programas temáticos e de programas 
plurinacionais que incidam na cooperação 
regional e sub-regional. 

2) A assistência comunitária a título do 
presente regulamento abrangerá a 
cooperação trans-regional entre os países 
parceiros e os Estados-Membros, no âmbito 
de programas temáticos e de programas 
plurinacionais que incidam na cooperação 
regional e sub-regional na medida em que 
contribua para realizar os objectivos da 
assistência comunitária. 

Or. en

Justificação

De acordo com o preceituado no nº 2 do artigo 1º, a assistência comunitária 
proporcionada ao abrigo do Instrumento de Vizinhança e de Parceria tem como 
objectivo "promover a cooperação transfronteiriça e trans-regional".

Alteração apresentada por Adam Jerzy Bielan e Mieczysław Edmund Janowski

Alteração 58
Artigo 6, nº 2 bis (novo)

2 bis. As regiões fronteiriças elegíveis dos 
Estados-Membros da UE serão abrangidas 
pelos programas específicos de cooperação 
transfronteiriça estabelecidos no quadro do 
presente regulamento. Os 
Estados-Membros podem, igualmente, 
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participar em programas temáticos e/ou 
plurinacionais, através da cooperação 
transregional. 

Or. pl

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 59
Artigo 6, nº 2 bis (novo)

2 bis). As regiões de fronteira, elegíveis,  
dos Estados-Membros da União Europeia 
serão abrangidas pelos programas de 
cooperação transfronteiriça estabelecidos 
ao abrigo do presente regulamento. 
Sobretudo, será possível associar 
Estados-Membros a programas temáticos 
e/ou multinacionais através da cooperação 
transnacional.

Or. en

Justificação

É importante sublinhar que os programas de cooperação transfronteiriça abrangem a 
elegibilidade de regiões raianas. Convém enfatizar uma abordagem descentralizada 
na elaboração e execução destes programas. Nos programas vocacionados para as 
questões regionais e locais, é importante que as autoridades regionais e locais da 
União Europeia estejam plenamente envolvidas no desenvolvimento e na execução 
nos programas de cooperação transfronteiriça.

Alteração apresentada por Constanze Angela Krehl

Alteração 60
Artigo 7, nº 1

1) No que respeita aos programas nacionais 
ou plurinacionais e aos programas temáticos, 
devem ser adoptados documentos de 
estratégia, em conformidade com o 
procedimento previsto no nº 2 do artigo 26º. 
Esses documentos de estratégia devem 
reflectir o enquadramento de política e os
planos de acção referidos no artigo 3º. Serão 

1) No que respeita aos programas nacionais 
ou plurinacionais e aos programas temáticos, 
devem ser adoptados documentos de 
estratégia, em conformidade com o 
procedimento previsto no nº 2 do artigo 26º. 
Esses documentos de estratégia devem 
reflectir o enquadramento de política e os 
planos de acção referidos no artigo 3º. Serão 
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elaborados para um período compatível com 
as prioridades definidas no âmbito do 
enquadramento de política e contemplarão 
programas indicativos plurianuais, incluindo 
dotações financeiras indicativas igualmente
plurianuais. Os documentos de estratégia 
deverão ser reexaminados sempre que 
necessário, podendo ser revistos em 
conformidade com o procedimento previsto 
no nº 2 do artigo 26º.

elaborados para um período compatível com 
as prioridades definidas no âmbito do 
enquadramento de política e contemplarão 
programas indicativos plurianuais, incluindo 
dotações financeiras indicativas igualmente 
plurianuais. Os documentos de estratégia 
deverão ser reexaminados sempre que 
necessário, podendo ser revistos em 
conformidade com o procedimento previsto 
no nº 2 do artigo 26º.

Os micro-projectos cujo enquadramento 
financeiro é inferior a 5.000 podem ser 
tratados mediante um procedimento 
simplificado e descentralizado.

Or. de

Justificação

Uma aplicação do procedimento geral a projectos cujo enquadramento financeiro é 
inferior a 5.000 euros implicaria, custos administrativos proporcionalmente muito 
elevados no próprio projecto. Por outro lado, estes micro-projectos constituem uma 
boa oportunidade para as pequenas associações e federações regionais de se 
envolverem em desenvolvimentos e projectos à escala europeia e devem poder aceder 
de um modo rápido e não burocrático ao novo Instrumento de Vizinhança e Parceria.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 61
Artigo 7, nº 1

1) No que respeita aos programas nacionais 
ou plurinacionais e aos programas temáticos, 
devem ser adoptados documentos de 
estratégia, em conformidade com o 
procedimento previsto no nº 2 do artigo 26º. 
Esses documentos de estratégia devem 
reflectir o enquadramento de política e os 
planos de acção referidos no artigo 3º. Serão 
elaborados para um período compatível com 
as prioridades definidas no âmbito do 
enquadramento de política e contemplarão 
programas indicativos plurianuais, incluindo 
dotações financeiras indicativas igualmente 
plurianuais. Os documentos de estratégia 
deverão ser reexaminados sempre que 

1) No que respeita aos programas nacionais 
ou plurinacionais e aos programas temáticos, 
devem ser adoptados documentos de 
estratégia, em conformidade com o 
procedimento previsto no nº 2 do artigo 26º. 
Esses documentos de estratégia devem 
reflectir o enquadramento de política e os 
planos de acção referidos no artigo 3º. Deve 
ser garantida uma participação efectiva dos 
agentes não estatais na elaboração dos 
documentos de estratégia, em particular à 
escala regional e local. Serão elaborados 
para um período compatível com as 
prioridades definidas no âmbito do 
enquadramento de política e contemplarão 
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necessário, podendo ser revistos em 
conformidade com o procedimento previsto 
no nº 2 do artigo 26º.

programas indicativos plurianuais, incluindo 
dotações financeiras indicativas igualmente 
plurianuais. Os documentos de estratégia 
deverão ser reexaminados sempre que 
necessário, podendo ser revistos em 
conformidade com o procedimento previsto 
no nº 2 do artigo 26º.

Or. en

Justificação

Na cooperação transfronteiriça é garantido, sobretudo, o envolvimento dos parceiros 
regionais e locais. Além disso, a participação dos parceiros sociais e outros agentes 
não estatais deve ser apoiada sempre que possível.

Alteração apresentada por Jan Olbrycht

Alteração 62
Artigo 7, nº 2

2) Ao elaborar os programas nacionais ou 
multinacionais, a Comissão determinará as 
dotações consagradas aos diversos 
programas, tendo em consideração as 
características específicas e as necessidades 
do país ou região em causa, o grau de 
ambição da parceria da União Europeia com 
determinado país, assim como as suas 
capacidades de gestão e o seu potencial de 
absorção de fundos.

2) Ao elaborar os programas nacionais ou 
multinacionais, a Comissão determinará as 
dotações consagradas aos diversos 
programas, utilizando critérios objectivos, 
tendo em consideração as características 
específicas e as necessidades do país ou 
região em causa, o grau de ambição da
parceria da União Europeia com 
determinado país, a progressão no sentido 
da execução dos objectivos incluindo, em 
particular, os do Instrumento Europeu de 
Vizinhança e os planos de acção acordados 
relativos aos progressos registados na 
prossecução da reforma democrática e 
económica, assim como as suas capacidades 
de gestão e o seu potencial de absorção de 
fundos.

Or. en

Alteração apresentada por Vladimír Železný

Alteração 63
Artigo 7, nº 3
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3) Unicamente para efeitos da cooperação 
transfronteiriça e a fim de definir a lista de 
programas conjuntos referidos no nº 1 do 
artigo 9º, as dotações indicativas plurianuais 
e as unidades territoriais elegíveis para 
participar nos diferentes programas, poderá 
ser adoptado um ou, se for caso disso, vários 
documentos de estratégia específicos em 
conformidade com o procedimento previsto 
no nº 2 do artigo 26º. Esses documentos de 
estratégia específicos abrangerão, em 
princípio, um período de sete anos 
compreendido entre 1 de Janeiro de 2007 e 
31 de Dezembro de 2013.

3) Unicamente para efeitos da cooperação 
transfronteiriça e a fim de definir a lista de 
programas conjuntos referidos no nº 1 do 
artigo 9º, as dotações indicativas plurianuais  
e os Estados-Membros da União Europeia, 
os países potenciais candidatos e as regiões 
fronteiriças entre os mesmos elegíveis para 
participar nos diferentes programas, poderá 
ser adoptado um ou, se for caso disso, 
poderão ser adoptados vários documentos 
de estratégia em conformidade com o 
procedimento previsto no nº 2 do artigo 26º, 
sem aumentar a burocracia. Esses 
documentos de estratégia específicos

abrangerão, em princípio, um período de 
sete anos compreendido entre 1 de Janeiro 
de 2007 e 31 de Dezembro de 2013.

Or. en

Justificação

É necessário definir claramente quais as unidades territorias que serão elegíveis 
para participar em qualquer programa financiado ao abrigo do IEVP.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 64
Artigo 7, nº 3

3) Unicamente para efeitos da cooperação 
transfronteiriça e a fim de definir a lista de 
programas conjuntos referidos no nº 1 do 
artigo 9º, as dotações indicativas plurianuais 
e as unidades territoriais elegíveis para 
participar nos diferentes programas, poderá 
ser adoptado um ou, se for caso disso, vários 
documentos de estratégia específicos em 
conformidade com o procedimento previsto 
no nº 2 do artigo 26º. Esses documentos de 
estratégia específicos abrangerão, em 
princípio, um período de sete anos 
compreendido entre 1 de Janeiro de 2007 e 
31 de Dezembro de 2013.

3) Unicamente para efeitos da cooperação 
transfronteiriça e a fim de definir a lista de 
programas conjuntos referidos no nº 1 do 
artigo 9º, as dotações indicativas plurianuais, 
os países, as regiões fronteiriças da UE e os 
parceiros dos países candidatos elegíveis 
para participar nos diferentes programas, 
poderá ser adoptado um ou, se for caso 
disso, poderão ser adoptados vários 
documentos de estratégia em conformidade 
com o procedimento previsto no nº 2 do 
artigo 26º. Esses documentos de estratégia 
serão elaborados tendo em conta os 
princípios e modalidades estabelecidos nos 
artigos 4º e 5º e abrangerão, em princípio, 
um período de sete anos compreendido entre 
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1 de Janeiro de 2007 e 31 de Dezembro de 
2013.

Or. en

Justificação

É necessário definir claramente quais as unidades territorias elegíveis para 
participar nos programas. Os documentos de estratégia não devem dar origem a 
burocracias adicionais, a fim de salvaguardar as possibilidades de realização. 
Embora se faça referência, nas disposições do regulamento, a uma melhor 
coordenação e harmonização dos procedimentos, não é feita qualquer referência aos 
procedimentos administrativos a que os parceiros se devem submeter. 

Alteração apresentada por Riitta Myller

Alteração 65
Artigo 7, nº 3 bis (novo)

3 bis) A Comissão determinará a afectação 
de fundos para os programas de 
cooperação das zonas fronteiriças tendo em 
conta a população das regiões elegíveis e 
outros factores que afectem a intensidade 
da cooperação, tais como as características 
específicas de uma região transfronteiriça, 
e a capacidade de gerir e de absorver a 
assistência. 

Or. fi

Justificação

Os princípios que governam a repartição das dotações a serem atribuídas para 
programas de cooperação fronteiriça devem ser estabelecidos no texto do 
regulamento. Para além do factor demográfico, critério objectivo e justo, devem ser 
tidos em conta vários factores de incerteza.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 66
Artigo 7, nº 4

4) O Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional contribuirá para os programas de 

4) O Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional contribuirá para os programas de 



PE 360.354v01-00 28/51 AM\575634PT.doc

PT

cooperação transfronteiriça elaborados e 
executados de acordo com o disposto no 
presente regulamento. O orçamento global a 
atribuir aos programas de cooperação 
transfronteiriça, incluindo a contribuição do 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional para as fronteiras com os países 
parceiros, será, no mínimo, equivalente ao 
dobro do montante previsto nas disposições 
aplicáveis do Regulamento (CE) nº […] que 
estabelece as disposições gerais no que 
respeita ao Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social 
Europeu e ao Fundo de Coesão para as 
fronteiras com os países parceiros. 

cooperação transfronteiriça, assegurando o 
envolvimento das autoridades regionais e 
locais da União Europeia em programas 
temáticos e programas plurinacionais 
elaborados e executados de acordo com o 
disposto no presente regulamento. O 
orçamento global a atribuir aos programas 
de cooperação transfronteiriça, incluindo a 
contribuição do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional para as fronteiras 
com os países parceiros, será, no mínimo, 
equivalente ao dobro do montante previsto 
nas disposições aplicáveis do Regulamento 
(CE) nº […] que estabelece as disposições 
gerais no que respeita ao Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social 
Europeu e ao Fundo de Coesão para as 
fronteiras com os países parceiros. 

Or. en

Justificação

Se as autoridades regionais e locais da UE têm de utilizar este programa para levar a 
cabo, para além das iniciativas transfronteiriças, iniciativas de cooperação 
transregionais com as suas congéneres vizinhas europeias, os fundos terão de ser 
disponibilizados a partir do FEDER. 

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 67
Título III

COOPERAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA COOPERAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA E 
INTER-REGIONAL

Or. en

Justificação

Uma referência às regiões do nível NUTS II justifica um título abrangente alargado à 
cooperação transnacional. A Comissão deverá clarificar de que tipo de cooperação 
se trata. 



AM\575634PT.doc 29/51 PE 360.354v01-00

PT

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 68
Artigo 8, nº 1, parágrafo introdutório

1) Os programas de cooperação 
transfronteiriça referidos no nº 1, alínea c), 
do artigo 6º podem abranger todas as 
fronteiras terrestres e todas as zonas 
marítimas ribeirinhas de uma bacia 
marítima comum. Podem beneficiar da 
assistência prevista no presente título as 
seguintes unidades territoriais: 

1) Os programas de cooperação 
transfronteiriça referidos no nº 1, alínea c), 
do artigo 6º podem abranger todas as 
fronteiras terrestres e marítimas. Podem 
beneficiar da assistência prevista no presente 
artigo as seguintes unidades territoriais: 

Or. en

Justificação

Para mais clareza e tendo em vista a realização dos objectivos da cooperação 
transfronteiriça, como estabelecida no presente regulamento, é preferível fazer 
apenas referência às fronteiras marítimas; além disso, as disposições correspondem 
a um artigo e não a um título. 

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 69
Artigo 8, nº 1, alínea b)

b) Todas as unidades territoriais 
correspondentes ao nível NUTS III ou 
equivalente, situadas ao longo de travessias 
marítimas de importância significativa;

b) Todas as unidades territoriais 
correspondentes ao nível NUTS III ou 
equivalente, situadas ao longo de travessias 
marítimas inferiores a 150 kms;

Or. en

Justificação

É importante ajustar as disposições do presente regulamento com as do regulamento 
geral relativo ao FEDER, ao FSE e ao FC, no qual está previsto um limite máximo de 
fronteira marítima de 150 km. É provável que a cooperação marítima ao abrigo do 
instrumento de vizinhança seja submetida a esta disposição.
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Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 70
Artigo 8, nº 1, alínea c)

c) Todas as unidades territoriais costeiras 
correspondentes ao nível NUTS II ou 
equivalente, ribeirinhas de uma bacia 
marítima comum aos Estados-Membros e 
aos países parceiros. 

Suprimido

Or. en

Justificação

Para mais clareza, é necessário fazer referência aos programas de cooperação 
transnacionais; ora, a redacção desta alínea não estabelece claramente qual o tipo 
de cooperação que cobre as regiões de nível NUTS II.

Alteração apresentada por Jan Olbrycht

Alteração 71
Artigo 8, nº 1, alínea c)

c) Todas as unidades territoriais costeiras 
correspondentes ao nível NUTS II ou 
equivalente, ribeirinhas de uma bacia 
marítima comum aos Estados-Membros e 
aos países parceiros. 

c) Todas as unidades territoriais costeiras 
correspondentes ao nível NUTS III ou 
equivalente, ribeirinhas de uma bacia 
marítima comum aos Estados-Membros e 
aos países parceiros. 

Or. en

Alteração apresentada por Gisela Kallenbach

Alteração 72
Artigo 8, nº 2

2) Em casos especiais, a elegibilidade 
poderá ser alargada às unidades territoriais 
limítrofes às referidas no nº 1.

2) Em casos especiais, a elegibilidade 
poderá ser alargada às unidades territoriais 
limítrofes às referidas no nº 1, se esse 
alargamento for necessário para o 
desenvolvimento de uma determinada 
unidade.

Or. en
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Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 73
Artigo 8, nº 2 bis (novo)

2 bis) Os programas de cooperação 
inter-regional referidos no nº 1, alínea c), 
do artigo 6º podem cobrir todas as zonas 
marítimas ribeirinhas de uma bacia 
marítima comum. Todas as unidades 
territoriais costeiras correspondentes ao 
nível NUTS II ou equivalente ribeirinhas 
de uma bacia marítima comum a 
Estados-Membros e países parceiros serão 
elegíveis para assistência ao abrigo do 
presente artigo.

Or. en

Justificação

As regiões costeiras de nível NUTS II não são abrangidas pela cooperação 
transfronteiriça. É, portanto, necessário, introduzir um parágrafo separado, referente 
às características específicas da cooperação inter-regional.

Alteração apresentada por Adam Jerzy Bielan e Mieczysław Edmund Janowski

Alteração 74
Artigo 8, nº 3 bis (novo)

3 bis) Devem ser adoptados instrumentos 
adequados para avaliar a copoperação 
entre as regiões costeiras de nível NUTS II; 
estes instrumentos devem ser concebidos 
em função do tipo específico de programas.

Or. pl

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 75
Artigo 8, nº 3 bis (novo)
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3 bis) Devem ser adoptados instrumentos 
adequados para as regiões costeiras de 
nível NUTS II ao abrigo dos programas 
para as bacias marítimas; estes 
instrumentos devem ser concebidos em 
função do tipo específico de programas: 
programas transnacionais e programas 
transfronteiriços.

Or. en

Justificação

Para mais clareza, deve ser explícito a que categoria pertencem as regiões costeiras 
do nível NUTS II: programas transfronteiriços ou programas inter-regionais.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 76
Artigo 9, nº 2

2) Os programas conjuntos relativos às 
fronteiras terrestres e às travessias marítimas 
serão estabelecidos por fronteira e incluirão 
unidades territoriais elegíveis pertencentes a 
um ou mais Estados-Membros e a um ou 
mais países parceiros. Os programas
conjuntos relativos às regiões costeiras terão 
um carácter multilateral e incluirão unidades 
territoriais elegíveis ribeirinhas de uma bacia 
marítima comum pertencentes a vários 
países participantes, incluindo, pelo menos, 
um Estado-Membro e um país parceiro. 

2) Os programas conjuntos relativos às 
fronteiras terrestres e às travessias marítimas 
serão estabelecidos por fronteira e incluirão 
unidades territoriais elegíveis pertencentes a 
um ou mais Estados-Membros e a um ou 
mais países parceiros. Os programas 
operacionais conjuntos relativos às regiões 
costeiras que correspondam a áreas do 
nível NUTS II, terão um carácter 
multilateral e incluirão unidades territoriais 
elegíveis ribeirinhas de uma bacia marítima 
comum pertencentes a vários países 
participantes, incluindo, pelo menos, um 
Estado-Membro e um país parceiro. 

Or. en

Justificação

Para uma harmonização da terminologia, deveria ser utilizada, de preferência, a 
formulação "programas operacionais conjuntos" em vez de "programas conjuntos" 
por ser mais consentânea com a expressão utilizada no âmbito da cooperação 
territorial ao abrigo do FEDER.
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Alteração apresentada por Jamila Madeira

Alteração 77
Artigo 9, nº 2

2) Os programas conjuntos relativos às 
fronteiras terrestres e às travessias marítimas 
serão estabelecidos por fronteira e incluirão 
unidades territoriais elegíveis pertencentes a 
um ou mais Estados-Membros e a um ou 
mais países parceiros. Os programas 
conjuntos relativos às regiões costeiras terão 
um carácter multilateral e incluirão unidades 
territoriais elegíveis ribeirinhas de uma bacia 
marítima comum pertencentes a vários 
países participantes, incluindo, pelo menos, 
um Estado-Membro e um país parceiro. 

2) Os programas operacionais relativos às 
fronteiras terrestres e às travessias marítimas 
serão estabelecidos por fronteira e incluirão 
unidades territoriais elegíveis pertencentes a 
um ou mais Estados-Membros e a um ou 
mais países parceiros. Os programas 
operacionais relativos às regiões costeiras 
terão um carácter multilateral e incluirão 
unidades territoriais elegíveis ribeirinhas de 
uma bacia marítima comum pertencentes a 
vários países participantes, incluindo, pelo 
menos, um Estado-Membro e um país 
parceiro. 

Or. en

Alteração apresentada por Riitta Myller

Alteração 78
Artigo 9, nº 2 bis (novo)

2 bis) Os programas conjuntos serão 
estabelecidos pelos Estados-Membros e os 
países parceiros em causa ao nível 
territorial adequado, tendo em conta os 
sistemas institucionais e o princípio da 
parceria.

Or. fi

Justificação

Pretende-se permitir que sejam tidas em conta características específicas  quando do 
lançamento de programas conjuntos.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 79
Artigo 9, nº 3 bis (novo)
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3 bis) Os programas operacionais 
conjuntos serão estabelecidos pelos 
Estados-Membros e os países parceiros em 
causa em estreita cooperação com os 
órgãos regionais e locais e realizados ao 
nível territorial descentralizado adequado, 
em conformidade com o respectivo sistema 
institucional, tendo em conta o princípio da 
parceria. Estes programas cobrirão, 
normalmente, um período de 7 anos, com 
início em 1 de Janeiro de 2007 e fim em 31
de Dezembro de 2013.

Or. en

Justificação

O princípio da subsidariedade não tem especificamente um significado claro em 
países terceiros, dado que se baseia no acervo comunitário. A fim de salvaguardar o 
papel das autoridades descentralizadas no estabelecimento dos programas 
operacionais conjuntos, é necessário mencionar o seu envolvimento e fazer referência 
ao princípio de parceria. Assim, e por questão de coerência, o artigo 4º deve ser 
modificado.

Alteração apresentada por Riitta Myller

Alteração 80
Artigo 9, nº 3 bis (novo)

3 bis) No contexto da cooperação 
transfronteiriça, em casos devidamente 
justificados, pode ser concedido um 
financiamento de até 20% do orçamento do 
programa operacional em causa para 
acções em áreas de nível NUTS III 
adjacentes às unidades territoriais referidas 
no nº 1, alíneas a) e b) do artigo 8º do 
presente regulamento.

Or. fi

Justificação

No considerando 14 do regulamento afirma-se que a cooperação transfronteiriça se 
baseará na experiência adquirida com a aplicação dos programas de vizinhança 
durante o período 2004-2006. Para manter esse princípio, todas as áreas que 
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participem nos actuais programas de vizinhança devem poder participar nos futuros 
programas de cooperação fronteiriça. A disposição que se propõe corresponde ao nº 
1 do artigo 22º do Regulamento FEDER.

Alteração apresentada por Jan Olbrycht

Alteração 81
Artigo 9, nº 3 bis (novo)

3 bis) No contexto da cooperação entre as 
unidades territoriais referidas no nº 1, 
alíneas a) e b) do artigo 8º do presente 
regulamento, em casos devidamente 
justificados, pode ser concedido um 
financiamento de até 20% do orçamento do 
programa conjunto em causa para acções 
em áreas de nível NUTS III adjacentes às 
referidas unidades. 

Or. en

Alteração apresentada por Adam Jerzy Bielan e Mieczysław Edmund Janowski

Alteração 82
Artigo 9, nº 5

5) Os programas conjuntos poderão ser 
objecto de um reexame por iniciativa dos 
países participantes ou da Comissão, a fim 
de ter em conta eventuais alterações a nível 
das prioridades da cooperação, da evolução 
socioeconómica, dos resultados obtidos com 
a aplicação das medidas em causa e dos 
resultados do processo de acompanhamento 
e avaliação, assim como a necessidade de 
adaptar os montantes da ajuda disponível e 
de proceder a uma reafectação dos recursos.

5) Os programas operacionais poderão ser 
objecto de um reexame por iniciativa dos 
países participantes ou da Comissão, a fim 
de ter em conta eventuais alterações a nível 
das prioridades da cooperação, da evolução 
socioeconómica, dos resultados obtidos com 
a aplicação das medidas em causa e dos 
resultados do processo de acompanhamento 
e avaliação, assim como a necessidade de 
adaptar os montantes da ajuda disponível e 
de proceder a uma reafectação dos recursos.

Or. pl
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Alteração apresentada por Jan Olbrycht

Alteração 83
Artigo 9, nº 5

5) Os programas conjuntos poderão ser 
objecto de um reexame por iniciativa dos 
países participantes ou da Comissão, a fim 
de ter em conta eventuais alterações a nível 
das prioridades da cooperação, da evolução 
socioeconómica, dos resultados obtidos com 
a aplicação das medidas em causa e dos 
resultados do processo de acompanhamento 
e avaliação, assim como a necessidade de 
adaptar os montantes da ajuda disponível e 
de proceder a uma reafectação dos recursos.

5) Os programas operacionais poderão ser 
objecto de um reexame por iniciativa dos 
países participantes, das regiões fronteiriças 
da UE participantes ou da Comissão, a fim 
de ter em conta eventuais alterações a nível 
das prioridades da cooperação, da evolução 
socioeconómica, dos resultados obtidos com 
a aplicação das medidas em causa e dos 
resultados do processo de acompanhamento 
e avaliação, assim como a necessidade de 
adaptar os montantes da ajuda disponível e 
de proceder a uma reafectação dos recursos.

Or. en

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 84
Artigo 9, nº 5

5) Os programas conjuntos poderão ser 
objecto de um reexame por iniciativa dos 
países participantes ou da Comissão, a fim 
de ter em conta eventuais alterações a nível 
das prioridades da cooperação, da evolução 
socioeconómica, dos resultados obtidos com 
a aplicação das medidas em causa e dos 
resultados do processo de acompanhamento 
e avaliação, assim como a necessidade de 
adaptar os montantes da ajuda disponível e 
de proceder a uma reafectação dos recursos.

5) Os programas operacionais poderão ser 
objecto de um reexame por iniciativa dos 
países participantes, das regiões fronteiriças 
da UE participantes ou da Comissão, a fim 
de ter em conta eventuais alterações a nível 
das prioridades da cooperação, da evolução 
socioeconómica, dos resultados obtidos com 
a aplicação das medidas em causa e dos 
resultados do processo de acompanhamento 
e avaliação, assim como a necessidade de 
adaptar os montantes da ajuda disponível e 
de proceder a uma reafectação dos recursos.

Or. en

Justificação

Para uma harmonização da terminologia, deveria ser utilizada, de preferência, a 
formulação "programas operacionais conjuntos" em vez de "programas conjuntos" 
por ser mais consentânea com a expressão utilizada no âmbito da cooperação 
territorial ao abrigo do FEDER. As regiões fronteiriças da UE não devem ser 
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destituídas da possibilidae de tomar iniciativas; a gestão dos programas 
transfronteiriços é, normalmente, da responsabilidade das regiões fronteiriças da 
UE, pelo que estas têm a experiência necessária e conhecem as necessidades 
específicas.

Alteração apresentada por Riitta Myller

Alteração 85
Artigo 9, nº 6

6) Após a adopção dos programas conjuntos, 
a Comissão concluirá uma convenção de 
financiamento com os países participantes, 
em conformidade com o disposto no 
Regulamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 
do Conselho, de 25 de Junho de 2002, 
que institui o Regulamento Financeiro 
aplicável ao orçamento geral das 
Comunidades Europeias.

6) Após a adopção dos programas conjuntos, 
a Comissão concluirá uma convenção de 
financiamento com os países parceiros, em 
conformidade com o disposto no 
Regulamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 
do Conselho, de 25 de Junho de 2002, 
que institui o Regulamento Financeiro 
aplicável ao orçamento geral das 
Comunidades Europeias.

Or. fi

Justificação

Os Estados-Membros devem ser juridicamente obrigados pelo conteúdo dos 
programas após a sua aprovação ter sido decidida pela Comissão.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 86
Artigo 9, nº 7

7) Os países participantes seleccionarão 
conjuntamente, tendo em conta o princípio 
de parceria, as acções compatíveis com as 
prioridades e as medidas previstas no 
programa conjunto que beneficiará da 
assistência comunitária. 

7) Os países participantes e as regiões 
fronteiriças da UE, representados num 
comité director ou num comité de 
monitorização, seleccionarão 
conjuntamente, tendo em conta o princípio 
de parceria e o princípio da subsidariedade, 
as acções compatíveis com as prioridades e 
as medidas previstas no programa conjunto 
que beneficiará da assistência comunitária. 

Or. en
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Justificação

O princípio da subsidariedade deve ser mencionado para garantir a participação das 
regiões fronteiriças da UE e uma política tão próxima quanto possível das 
necessidades das populações. A entidade que deve proceder à selecção deve também 
ser especificada e, na linha da cooperação territorial, essa entidade deve ser um 
comité director.

Alteração apresentada por Jan Olbrycht

Alteração 87
Artigo 9, nº 8

8) Em circunstâncias excepcionais, quando 
um programa conjunto não puder ser 
adoptado devido a problemas surgidos a 
nível das relações entre os países 
participantes, a Comissão poderá adoptar um 
programa que, não sendo um programa 
conjunto na acepção do presente artigo, 
permita à região ou regiões transfronteiriças 
do Estado-Membro em causa beneficiar da 
assistência prevista no presente regulamento.

8) Em casos específicos e devidamente 
justificados, quando um programa conjunto 
não puder ser adoptado devido a problemas 
surgidos a nível das relações entre os países 
participantes ou entre a UE e o país 
parceiro, a Comissão poderá adoptar um 
programa que, não sendo um programa 
conjunto na acepção do presente artigo, 
permita à região ou regiões transfronteiriças 
do Estado-Membro em causa beneficiar da 
assistência prevista no presente regulamento.

Or. en

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 88
Artigo 9, nº 8 bis (novo)

8 bis) Se o Estado-Membro e os Estados 
parceiros não chegam a acordo a tempo de 
estabelecer um sistema de gestão partilhada 
por razões políticas ou técnicas, podem ser 
utilizados sistemas alternativos, cabendo à 
Comissão a responsabilidade pelas acções 
executadas fora da UE.

Or. en

Justificação

O sistema actual está testado e clarificado, pelo que, dispondo desta base, não se 



AM\575634PT.doc 39/51 PE 360.354v01-00

PT

deveria adoptar, mais uma vez, um sistema diferente. 

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 89
Artigo 10, nº 1

1) Os programas conjuntos serão, em 
princípio, executados através de uma 
autoridade de gestão conjunta estabelecida
num Estado-Membro.

1) Os programas operacionais conjuntos 
serão, em princípio, executados através de 
uma gestão partilhada conjunta e serão 
descentralizados através de uma autoridade 
de gestão conjunta e de um secretariado 
conjunto estabelecidos num 
Estado-Membro. O secretariado conjunto 
não tem, obrigatoriamente, de funcionar 
junto da autoridade de gestão conjunta. Se 
um Estado-Membro e um Estado parceiro 
não chegam a acordo a tempo de 
estabelecer um sistema de gestão partilhada 
conjunta por razões políticas ou técnicas, 
podem ser utilizados sistemas de gestão 
alternativos para possibilitar a execução do 
programa de cooperação transfronteiriça. 

Or. en

Justificação

Para uma harmonização da terminologia, deveria ser utilizada, de preferência, a 
formulação "programas operacionais conjuntos" em vez de "programas conjuntos" 
por ser mais consentânea com a utilizada no âmbito da cooperação territorial ao 
abrigo do FEDER. Contrariamente ao caso da cooperação territorial, não é feita 
qualquer menção a uma execução descentralizada com a participação de entidades 
regionais e locais ou de um comité director descentralizado. Deve-se ainda 
mencionar o secretariado conjunto para além da autoridade de gestão conjunta, 
estabelecido na região fronteiriça de um dos Estados-Membros da UE, mas não 
necessariamente junto da autoridade de gestão (por exemplo, numa euro-região ou 
numa estrutura similar). No caso de não existir acordo com um país vizinho, tem de 
ser alcançado um acordo. A fase de transição de 2004-2006 introduz um sistema 
melhorado que deveria ser usado após aquele período. Não há necessidade de se 
adoptar, mais uma vez, um sistema diferente (isto também se aplica às alterações 19, 
20, 21, 22, 23 e 24 do relatório Szymanski).
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Alteração apresentada por Adam Jerzy Bielan e Mieczysław Edmund Janowski

Alteração 90
Artigo 10, nº 1

1) Os programas conjuntos serão, em 
princípio, executados através de uma 
autoridade de gestão conjunta estabelecida
num Estado-Membro.

1) Os programas operacionais serão, em 
princípio, executados, de forma 
descentralizada, através de uma autoridade 
de gestão conjunta e de um secretariado 
conjunto estabelecidos num 
Estado-Membro.

Or. pl

Alteração apresentada por Riitta Myller

Alteração 91
Artigo 10, nº 3

3) Por “autoridade de gestão conjunta”, 
entende-se qualquer autoridade ou 
organismo, público ou privado, incluindo o 
próprio Estado, a nível nacional, regional ou 
local, designado conjuntamente pelo 
Estado-Membro e pelo país ou países 
parceiros que participam num programa 
conjunto, dotado da capacidade financeira e 
administrativa necessária para gerir a 
assistência da Comunidade e possuindo 
capacidade jurídica para celebrar os acordos 
necessários para efeitos do presente 
regulamento.

3) Por “autoridade de gestão conjunta”, 
entende-se qualquer autoridade ou 
organismo, público ou privado, incluindo o 
próprio Estado, a nível nacional, regional ou 
local, designado conjuntamente pelo 
Estado-Membro e pelo país ou países 
parceiros que participam num programa 
conjunto, dotado da capacidade financeira e 
administrativa necessária para gerir a 
assistência da Comunidade e possuindo 
capacidade jurídica para celebrar os acordos 
necessários para efeitos do presente 
regulamento. A autoridade de gestão 
conjunta designada para efeitos da 
cooperação transfronteiriça será 
estabelecida na região fronteiriça do 
Estado-Membro interessado.

Or. fi

Justificação

Ao determinar qual a autoridade que deve administrar um programa de cooperação 
transfronteiriça é necessário respeitar o princípio da proporcionalidade. O meio 
mais eficaz para se conseguir maior flexibilidade e coerência em relação aos 
objectivos e necessidades das regiões vizinhas seria o de atribuir a tarefa da gestão 
às autoridades das regiões directamente interessadas.
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Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 92
Artigo 11, nº 2

2) As normas de execução contemplarão os 
critérios e procedimentos para a afectação 
dos recursos, a taxa de co-financiamento, a 
preparação dos programas conjuntos, 
a selecção dos projectos conjuntos, a gestão 
técnica e financeira da assistência, o controlo 
financeiro e a auditoria, o acompanhamento 
e a avaliação, a visibilidade e a publicidade.

2) As normas de execução contemplarão os 
critérios e procedimentos para a afectação 
dos recursos, a taxa de co-financiamento, a 
preparação dos programas operacionais 
conjuntos, a designação e as funções das 
autoridades de gestão conjuntas, o comité 
director/comité de monitorização e o 
secretariado conjunto, a elegibilidade das 
despesas, a selecção dos projectos 
conjuntos, a gestão técnica e financeira da 
assistência, o controlo financeiro e a 
auditoria, o acompanhamento e a avaliação, 
a visibilidade e a publicidade.

Or. en

Justificação

As normas de execução devem também cobrir a designação e o estabelecimento das 
autoridades de gestão dos programas transfronteiriços. As normas de execução 
estabelecem as linhas de orientação para preparar a execução dos programas 
operacionais conjuntos.

Alteração apresentada por Riitta Myller

Alteração 93
Artigo 11, nº 2

2) As normas de execução contemplarão os 
critérios e procedimentos para a afectação 
dos recursos, a taxa de co-financiamento, a 
preparação dos programas conjuntos, 
a selecção dos projectos conjuntos, a gestão 
técnica e financeira da assistência, o controlo 
financeiro e a auditoria, o acompanhamento 
e a avaliação, a visibilidade e a publicidade.

2) As normas de execução contemplarão a 
taxa de co-financiamento, a preparação dos 
programas conjuntos, a designação e a 
missão da autoridade de gestão conjunta, 
os custos elegíveis, a selecção dos projectos 
conjuntos, a gestão técnica e financeira da 
assistência, o controlo financeiro e a 
auditoria, o acompanhamento e a avaliação, 
a visibilidade e a publicidade.

Or. fi
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Justificação

As normas de execução da Comissão devem definir com maior precisão a designação 
e a missão da autoridade de gestão conjunta e das despesas elegíveis. Por outro lado, 
a alteração que insere um novo nº 3 bis no artigo 7º diz respeito aos critérios de 
atribuição, cujos princípios orientadores devem ser estabelecidos desde o início no 
texto do regulamento.

Alteração apresentada por Gisela Kallenbach

Alteração 94
Artigo 13, nº 4

4) A Comissão comunicará as medidas 
especiais aos Estados-Membros, para 
informação, no prazo de um mês a contar da 
sua decisão.

4) A Comissão comunicará as medidas 
especiais aos Estados-Membros e ao 
Parlamento Europeu, para informação, no 
prazo de um mês a contar da sua decisão.

Or. en

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 95
Artigo 14 bis (novo)

Artigo 14º bis
Tipos de assistência para a cooperação 

transfronteiriça
Elegibilidade

O desenvolvimento da cooperação 
transfronteiriça geral, através do 
financiamento de actividades económicas e 
socio-culturais conjuntas e medidas de 
promoção de um desenvolvimento 
territorial sustentável das regiões 
transfronteiriças, deve ser levado a cabo, 
principalmente:
a) encorajando o desenvolvimento do tecido 
económico das áreas transfronteiriças, em 
particular o desenvolvimento das PME, do 
turismo, da investigação e do 
desenvolvimento e do comércio 
transfronteiriço;
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b) encorajando a protecção e gestão 
conjuntas do ambiente, bem como a 
prevenção dos riscos, incluindo o 
estabelecimento de infra-estruturas 
transfronteiriças em matéria de 
fornecimento de água potável, tratamento 
de resíduos sólidos e de águas residuais, e 
fornecimento de energias renováveis e de 
energia tradicional; 
c) reduzindo o isolamento através do 
investimento em infra-estruturas, 
principalmente tendo em vista colmatar a 
falta de ligações ou melhorando as 
conexões secundárias para melhorar o 
acesso aos transportes, às redes e aos 
serviços de informação e comunicação;
d) promovendo a mobilidade laboral 
transfronteiriça, a integração do mercado 
de trabalho transfronteiriço, as iniciativas 
de emprego local conjuntas ou as medidas 
de formação ou de inclusão social, bem 
como a partilha dos recursos humanos e 
das facilidades para a investigação e o 
desenvolvimento tecnológico;  
e) desenvolvendo e promovendo a 
cooperação socio-cultural transfronteiriça, 
incluindo infra-estruturas conjuntas, em 
domínios como a cultura e a educação ou a 
saúde.

Or. en

Justificação

A cooperação transfronteiriça ao abrigo do INTERREG na UE e, em grande medida, 
também nos programas de cooperação transfronteiriça ao abrigo do PHARE e do 
TACIS dizem especialmente respeito à cooperação a nível regional/local em parceria 
com os Estados. Isto deveria também ser tido em consideração na Iniciativa de 
Vizinhança e Parceria. Em conformidade, as medidas elegíveis diferem das tomadas 
a nível nacional. A lista aqui apresentada é consentânea com as medidas de 
cooperação transfronteiriça elegíveis no FEDER, Capítulo "Cooperação Territorial".
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Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 96
Artigo 14, alínea d)

d) As organizações internacionais, incluindo 
as organizações regionais, os organismos, 
serviços ou missões das Nações Unidas, as 
instituições financeiras internacionais e os 
bancos de desenvolvimento, na medida em 
que contribuam para os objectivos do 
presente regulamento;

d) As organizações internacionais, incluindo 
as organizações regionais, os organismos, 
serviços ou missões das Nações Unidas, as 
instituições financeiras internacionais e os 
bancos de desenvolvimento, na medida em 
que contribuam para a cooperação 
transfronteiriça, como se pode inferir dos
objectivos do presente regulamento;

Or. en

Justificação

Em certas circunstâncias, o financiamento para as regiões fronteiriças da UE que 
participam no IEVP podem ser utilizados para as instituições e afins que não 
lograram, no passado, receber apoio para a cooperação transfronteiriça.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 97
Artigo 14, alínea f)

f) As agências da União Europeia; f) As agências da União Europeia, na 
medida em que contribuam para a 
cooperação transfronteiriça como se pode 
inferir dos objectivos do presente 
regulamento;

Or. en

Justificação

Em certas circunstâncias, o financiamento para as regiões fronteiriças da UE que 
participam no IEVP podem ser utilizados para as instituições e afins que não 
lograram, no passado, receber apoio para a cooperação transfronteiriça.

Alteração apresentada por Jan Olbrycht

Alteração 98
Artigo 14, alínea f)
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f) As agências da União Europeia; f) As agências da União Europeia e outros 
organismos da UE a criar para consecução 
dos objectivos do presente regulamento;

Or. en

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 99
Artigo 14, alínea h), subalínea x)

x) Quaisquer associações não 
governamentais e fundações independentes 
susceptíveis de contribuírem para o 
desenvolvimento.

x) Associações transfronteiriças, 
associações não governamentais e fundações 
independentes.

Or. en

Justificação

Como as associações transfronteiriças podem prestar uma contribuição significativa 
para a realização dos objectivos do IEVP, é importante mencioná-las embora se 
possa considerar que são abrangidas por algumas das outras categorias elegíveis. 
Referimo-nos às associações transfronteiriças (não às inter-regionais), que prestam 
uma contribuição significativa. Como as associações inter-regionais podem prestar 
uma contribuição significativa para a realização dos objectivos do IEVP, é 
importante mencioná-las embora se possa considerar que são abrangidas por 
algumas das outras categorias elegíveis

Alteração apresentada por Gisela Kallenbach

Alteração 100
Artigo 15, nº 2, alínea a)

(a) O financiamento de medidas específicas 
de cooperação administrativa, que contem 
com a participação de peritos do sector 
público enviados pelos Estados-Membros, 
em conformidade com normas específicas a 
adoptar nessa matéria;

(a) O financiamento de medidas específicas 
de cooperação administrativa, que contem 
com a participação de peritos do sector 
público enviados pelos Estados-Membros e 
pelas suas autoridades regionais e locais, 
em conformidade com normas específicas a 
adoptar nessa matéria;

Or. en
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Alteração apresentada por Adam Jerzy Bielan e Mieczysław Edmund Janowski

Alteração 101
Artigo 15, nº 2, alínea a)

(a) O financiamento de medidas específicas 
de cooperação administrativa, que contem 
com a participação de peritos do sector 
público enviados pelos Estados-Membros, 
em conformidade com normas específicas a 
adoptar nessa matéria;

(a) O financiamento de medidas específicas 
de cooperação administrativa, que contem 
com a participação de peritos do sector 
público enviados pelos Estados-Membros e 
pelas suas autoridades regionais e locais, 
em conformidade com normas específicas a 
adoptar nessa matéria;

Or. pl

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 102
Artigo 15, nº 2, alínea a)

(a) O financiamento de medidas específicas 
de cooperação administrativa, que contem 
com a participação de peritos do sector 
público enviados pelos Estados-Membros, 
em conformidade com normas específicas a 
adoptar nessa matéria;

(a) O financiamento de medidas específicas 
de cooperação administrativa, que contem 
com a participação de peritos do sector 
público enviados pelos Estados-Membros e 
pelas suas autoridades regionais, em 
conformidade com normas específicas a 
adoptar nessa matéria;

Or. en

Justificação

As autoridades regionais da UE têm uma enorme experiência que podem partilhar 
com as suas congéneres nos países vizinhos da UE e essas medidas de cooperação 
administrativa podem contribuir grandemente para o desenvolvimento da democracia 
no terreno.

Alteração apresentada por Jan Olbrycht

Alteração 103
Artigo 15, nº 2, alínea g)

(g) Efectuar contribuições em favor de 
fundos criados por organizações 
internacionais ou regionais, outras entidades 

(g) Efectuar contribuições em favor de 
fundos criados pela União Europeia, pelos 
Estados-Membros, por organizações 
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financiadoras ou países parceiros; internacionais ou regionais, outras entidades 
financiadoras ou países parceiros;

Or. en

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 104
Artigo 16, nº 1

1) O financiamento comunitário pode 
igualmente abranger as despesas 
relacionadas com as acções de preparação, 
acompanhamento, controlo, auditoria e 
avaliação directamente necessárias à 
execução do presente regulamento e à 
realização dos seus objectivos, 
nomeadamente, estudos, reuniões, acções de 
informação, sensibilização, formação e 
publicação, assim como as despesas ligadas 
às redes informáticas para o intercâmbio de 
informações e quaisquer outras despesas de 
assistência administrativa ou técnica em que 
a Comissão possa incorrer para a gestão do 
programa. O financiamento comunitário 
pode ainda abranger as despesas de apoio 
administrativo nas delegações da Comissão 
exigidas pela gestão das acções financiadas a 
título do presente regulamento.

1) O financiamento comunitário pode 
igualmente abranger as despesas 
relacionadas com as acções de preparação, 
acompanhamento, controlo, auditoria e 
avaliação directamente necessárias à 
execução do presente regulamento e à 
realização dos seus objectivos, 
nomeadamente, estudos, reuniões, acções de 
informação, sensibilização, formação e 
publicação, medidas em matéria de 
formação que permitam aos parceiros 
tomar parte nas várias fases dos 
programas, assim como as despesas ligadas 
às redes informáticas para o intercâmbio de 
informações, assistência técnica para o 
estabelecimento de euro-regiões e 
respectivos secretariados e quaisquer outras 
despesas de assistência administrativa ou 
técnica em que a Comissão possa incorrer 
para a gestão do programa. O financiamento 
comunitário pode ainda abranger as despesas 
de apoio administrativo nas delegações da 
Comissão exigidas pela gestão das acções 
financiadas a título do presente regulamento.

Or. en

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 105
Artigo 17, nº 1, alínea a)

(a) Os Estados-Membros, nomeadamente,
os respectivos organismos públicos e 

(a) Os Estados-Membros e também as suas 
autoridades regionais/locais, bem como os 



PE 360.354v01-00 48/51 AM\575634PT.doc

PT

para-públicos; respectivos organismos públicos e 
para-públicos;

Or. en

Justificação

As autoridades regionais/locais são o nível mais importante em matéria de 
cooperação transfronteiriça.

Alteração apresentada por Paavo Väyrynen 

Alteração 106
Artigo 17, nº 1, alínea b)

(b) Outros países financiadores e, 
nomeadamente, os seus organismos públicos 
e para-públicos;

(b) Os países do EEE, a Suíça e outros 
países financiadores e, nomeadamente, os 
seus organismos públicos e para-públicos;

Or. en

Justificação

O projecto de regulamento não tem em conta o papel dos países do EEE e da Suíça 
enquanto nossos parceiros de cooperação e co-dadores. Especialmente os nossos 
vizinhos e parceiros nórdicos, Noruega e Islândia, desempenham um papel activo na 
cooperação bilateral e multilateral nas regiões nórdicas. Ambos estes países são 
membros do Conselho dos Estados do Mar Báltico, do Conselho Euro-Árctico de 
Barents e do Conselho Árctico. Ao elaborar a Política Europeia de Vizinhança, deve-
se ter plenamente em conta todos os nossos vizinhos meridionais, orientais e 
setentrionais. Além disso, deveríamos utilizar efectivamente os recursos económicos 
de países como a Noruega e a Suíça para o co-financiamento da PEV.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 107
Artigo 19, nº 1

1) As autorizações orçamentais serão 
efectuadas com base em decisões adoptadas 
pela Comissão, em conformidade com o nº 5 
do artigo 9º, o nº 1 do artigo 12º, o nº 1 do 
artigo 13º e o nº 3 do artigo 16º.

1) As autorizações orçamentais plurianuais 
serão efectuadas com base em decisões 
adoptadas pela Comissão, em conformidade 
com o nº 5 do artigo 9º, o nº 1 do artigo 12º, 
o nº 1 do artigo 13º e o nº 3 do artigo 16º.

Or. en
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Justificação

As autorizações orçamentais plurianuais são um elemento primordial dos fundos 
estruturais e têm uma importância vital para assegurar o desenvolvimento qualitativo 
da cooperação transfronteiriça das futuras fronteiras externas da UE e colocar as 
regiões fronteiriças da UE num plano de igualdade com as fronteiras internas da 
União.

Alteração apresentada por Paavo Väyrynen 

Alteração 108
Artigo 21, nº 2, travessão 3

- qualquer Estado-Membro do Espaço 
Económico Europeu.

- qualquer Estado-Membro do Espaço 
Económico Europeu e a Suíça.

Or. en

Justificação

O projecto de regulamento não tem em conta o papel dos países do EEE e da Suíça 
enquanto nossos parceiros de cooperação e co-dadores. Especialmente os nossos 
vizinhos e parceiros nórdicos, Noruega e Islândia, desempenham um papel activo na 
cooperação bilateral e multilateral nas regiões nórdicas. Ambos estes países são 
membros do Conselho dos Estados do Mar Báltico, do Conselho Euro-Árctico de 
Barents e do Conselho Árctico. Ao elaborar a Política Europeia de Vizinhança, deve-
se ter plenamente em conta todos os nossos vizinhos meridionais, orientais e 
setentrionais. Além disso, deveríamos utilizar efectivamente os recursos económicos 
de países como a Noruega e a Suíça para o co-financiamento da PEV.

Alteração apresentada por Gisela Kallenbach

Alteração 109
Artigo 28, nº 1 bis (novo)

1 bis. A assistência não terá início ou será 
suspensa se qualquer medida ou actividade 
levada a cabo pelo beneficiário for 
contrária ao acervo comunitário ou a 
qualquer princípio fundamental do direito 
público internacional em matéria de 
protecção dos direitos humanos, incluindo 
os direitos consignados na Carta dos 
Direitos e Liberdades Fundamentais da 
União Europeia e os direitos reconhecidos 
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como essenciais para o exercício do direito 
ao desenvolvimento, em conformidade com 
a política de desenvolvimento da UE.

Or. en

Alteração apresentada por Riitta Myller

Alteração 110
Artigo 29

O montante de referência financeira para a 
execução do presente regulamento durante o 
período 2007-2013 é de 14 929 milhões de 
euros. As dotações anuais serão aprovadas 
pela autoridade orçamental dentro dos 
limites das perspectivas financeiras.

O montante de referência financeira para a 
execução do presente regulamento durante o 
período 2007-2013 é de 14 929 milhões de 
euros, dos quais xxx euros serão afectados 
aos programas de cooperação das áreas 
fronteiriças. As dotações anuais serão 
aprovadas pela autoridade orçamental dentro 
dos limites das perspectivas financeiras.

Or. fi

Justificação

A cooperação nas áreas fronteiriças gera valor acrescentado não unicamente para as 
próprias áreas, mas para a União no seu todo. Os programas de cooperação, que, 
por regra, serão concebidos para uma duração e execução de 7 anos, têm de assentar 
na certeza de que serão suportados por um financiamento fixo agregado. 


