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BREVE JUSTIFICAÇÃO

A proposta de regulamento que visa implementar o Instrumento Europeu de Vizinhança e 
Parceria (IEVP) resulta da Política Europeia de Vizinhança (PEV), recentemente criada, cujo 
objectivo é estreitar as relações com os países que possuem fronteiras comuns com a União 
Europeia ou que se situam na mesma bacia marítima. É um regulamento-quadro que cria 
instrumentos financeiros destinados à implementação da referida política, em conformidade 
com os actuais e futuros programas de acção, adaptados à medida dos seus interesses e das 
suas capacidades e acordados com cada país.

A proposta visa criar um instrumento poderoso com base no princípio de que uma boa relação 
e uma atitude democrática, a par dos valores tradicionais da União, nomeadamente o respeito 
da democracia e dos direitos humanos, a promoção da paz, da liberdade, do modelo social 
europeu e do desenvolvimento sustentável, promoverão a integração e o desenvolvimento nos 
países abrangidos pelo IEVP. Poderia considerar-se um âmbito de aplicação específico para 
Israel e a Autoridade Palestiniana (AP): Israel já assinou o IEVP e as negociações com a AP 
prosseguem a bom ritmo. A UE poderia assim apoiar-se na parceria com ambos os países para 
solucionar o conflito entre eles.

O esforço financeiro, fixado em 14 929 milhões de euros para o período 2007-2013, parece 
ser insuficiente: convém reforçar a participação efectiva dos parceiros das agências 
comunitárias, nomeadamente de cientistas, de técnicos e de gestores dos países vizinhos em 
regimes de formação e em projectos comuns, pelo que os montantes atribuídos devem ser 
aumentados. Relativamente a este ponto, o relator gostaria de mencionar especificamente a 
Agência Europeia do Ambiente (AEA), a Agência Europeia dos Medicamentos (EMEA), a 
Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA), a Agência Europeia da 
Segurança Marítima (AESM) e o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças 
(CEPCD).

Outros domínios de interesse comum a considerar para efeito da afectação de fundos 
poderiam ser os meios de cartografia territorial e de monitorização ambiental (nomeadamente, 
a partir do espaço).

As rubricas orçamentais constantes da ficha financeira legislativa da Comissão suscitam sérias 
preocupações. Na verdade, a afectação financeira dos fundos à Política Europeia de 
Vizinhança não deveria provocar a redução dos fundos destinados aos países em 
desenvolvimento (que não possuem fronteiras com a UE) da Ásia, da América Latina e de 
África.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão dos 
Assuntos Externos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:
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Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Artigo 2, n° 2, alínea t)

t) Apoiar a participação dos países parceiros 
nos programas e agências da Comunidade;

t) Apoiar a participação dos países parceiros 
nos programas, nas agências da 
Comunidade, nos programas de formação, 
no futuro Conselho Europeu de 
Investigação e nas plataformas 
tecnológicas;

Justificação

Importa investir na formação de funcionários e de gestores relevantes dos países parceiros, 
por forma a tornar mais eficaz a participação nos programas. A participação no Conselho 
Europeu de Investigação e as actividades das plataformas tecnológicas promoverão uma 
melhor compreensão e partilha do "modelo" europeu.

Alteração 2
Artigo 15, n° 2, alínea i bis) (nova)

i bis) Financiar os custos dos meios 
destinados à cartografia territorial e à 
observação ambiental, nomeadamente a 
partir do espaço; 

Justificação

Importa conceder aos países parceiros a oportunidade de participarem nas redes de 
monitorização criadas pela UE.

  
1 Ainda não publicado em JO.
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