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Projeto de alteração 768 
=== ENF//8152 === 

apresentada por Europa das Nações e da Liberdade 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 01 01 01 — Despesas relativas a funcionários e agentes temporários do domínio de intervenção 

«Assuntos económicos e financeiros» 

Modificar os valores e a designação como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

01 01 01 68 650 802 68 650 802 70 417 869 70 417 869 69 810 381 69 810 381 -1 159 579 -1 159 579 68 650 802 68 650 802 

Reserva           

Total 68 650 802 68 650 802 70 417 869 70 417 869 69 810 381 69 810 381 -1 159 579 -1 159 579 68 650 802 68 650 802 

Designação: 

 Despesas relativas a funcionários e agentes temporários do domínio de intervenção «Assuntos económicos e 

financeiros» 

JUSTIFICAÇÃO: 

A presente rubrica orçamental deve permanecer no nível de 2018. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 958 
=== EFDD/7279 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 01 01 01 — Despesas relativas a funcionários e agentes temporários do domínio de intervenção 

«Assuntos económicos e financeiros» 

Modificar os valores e a designação como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

01 01 01 68 650 802 68 650 802 70 417 869 70 417 869 69 810 381 69 810 381 -3 490 520 -3 490 520 66 319 861 66 319 861 

Reserva           

Total 68 650 802 68 650 802 70 417 869 70 417 869 69 810 381 69 810 381 -3 490 520 -3 490 520 66 319 861 66 319 861 

Designação: 

 Despesas relativas a funcionários e agentes temporários do domínio de intervenção «Assuntos económicos e 

financeiros» 

JUSTIFICAÇÃO: 

Todas as despesas administrativas relacionadas com as instituições europeias devem ser reduzidas tanto 

quanto possível através de uma otimização eficiente e económica dos custos da UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 976 
=== EFDD/7297 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Número 01 01 02 11 — Outras despesas de gestão 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

01 01 02 11 5 627 727 5 627 727 5 633 727 5 633 727 5 321 047 5 321 047 -821 047 -821 047 4 500 000 4 500 000 

Reserva           

Total 5 627 727 5 627 727 5 633 727 5 633 727 5 321 047 5 321 047 -821 047 -821 047 4 500 000 4 500 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Todas as despesas administrativas relacionadas com as instituições europeias devem ser reduzidas tanto 

quanto possível através de uma otimização eficiente e económica dos custos da UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1372 
=== EFDD/8809 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 01 01 03 01 — Despesas relativas a equipamento e serviços em matéria de tecnologias da 

informação e comunicação, e despesas específicas 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

01 01 03 01 4 437 814 4 437 814 4 706 639 4 706 639 4 611 744 4 611 744 -611 744 -611 744 4 000 000 4 000 000 

Reserva           

Total 4 437 814 4 437 814 4 706 639 4 706 639 4 611 744 4 611 744 -611 744 -611 744 4 000 000 4 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Esta administração, à semelhança de todas as administrações em todos os Estados-Membros, deve envidar 

alguns esforços para reduzir o seu peso. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 943 
=== EFDD/7261 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 01 02 01 — Coordenação, supervisão e comunicação relativas à União Económica e Monetária, 

incluindo o euro 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

01 02 01 11 500 000 11 500 000 12 000 000 11 500 000 11 730 000 11 500 000 -6 000 000 -5 250 000 5 730 000 6 250 000 

Reserva           

Total 11 500 000 11 500 000 12 000 000 11 500 000 11 730 000 11 500 000 -6 000 000 -5 250 000 5 730 000 6 250 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Uma vez que as medidas de austeridade e as políticas apoiadas pelas ações relativas a este ponto se 

revelaram ineficazes, é preciso reduzir esta rubrica orçamental para adaptar os recursos económicos da UE 

às necessidades reais dos cidadãos da UE. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 716 
=== ENF//8100 === 

apresentada por Europa das Nações e da Liberdade 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 01 02 01 — Coordenação, supervisão e comunicação relativas à União Económica e Monetária, 

incluindo o euro 

Modificar os valores, as observações, as bases jurídicas e os atos de referência como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

01 02 01 11 500 000 11 500 000 12 000 000 11 500 000 11 730 000 11 500 000 -11 730 000 -11 500 000 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 11 500 000 11 500 000 12 000 000 11 500 000 11 730 000 11 500 000 -11 730 000 -11 500 000 p.m. p.m. 

Observações: 

Suprimir o texto seguinte: 

Esta dotação destina-se a cobrir o custo da execução nos Estados-Membros e países candidatos do programa 

comum harmonizado de inquéritos às empresas e aos consumidores na União Europeia. O programa foi 

lançado por uma decisão da Comissão em novembro de 1961, tendo sido alterado por decisões subsequentes 

do Conselho e da Comissão. A sua última versão foi aprovada pela Decisão da Comissão C (97) 2241 de 15 

de julho de 1997 e apresentada na Comunicação da Comissão COM(2006) 379 final, de 12 de julho de 2006 

(JO C 245 de 12.10.2006, p. 5). 

Esta dotação destina-se igualmente a cobrir o custo de estudos, seminários, conferências, análises, 

avaliações, publicações, assistência técnica, aquisição e manutenção de bases de dados; software; 

equipamento e financiamento parcial e apoio de medidas relativas ao seguinte: 

– política orçamental, incluindo o acompanhamento das situações orçamentais,  

– avaliação da transposição e aplicação pelos Estados-Membros do quadro de governação orçamental da 

União de apoio ao funcionamento da União Económica e Monetária (UEM), 

– fiscalização económica, análise macro e microeconómica da combinação das medidas e coordenação das 

políticas económicas, 

– aspetos externos da UEM, 

– evolução macroeconómica da área do euro, 

– acompanhamento das reformas estruturais e melhoria do funcionamento dos mercados na UEM e na 

União, 

– coordenação com as instituições financeiras, análise e desenvolvimento dos mercados financeiros e 

operações de contração e concessão de empréstimos envolvendo os Estados-Membros, 

– mecanismo de apoio financeiro às balanças de pagamentos dos Estados-Membros e Mecanismo Europeu 

de Estabilização Financeira, 

– cooperação com os operadores económicos e os decisores nos domínios acima citados, 

– aprofundamento e expansão da UEM, 

– compra de equipamento, desenvolvimento de software, manutenção e formação correspondente para a 

proteção do euro contra a falsificação. 

Esta dotação destina-se igualmente a cobrir o financiamento de medidas de informação prioritárias sobre as 

políticas da União relativamente a todos os aspetos das regras e funcionamento da UEM, bem como sobre os 
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benefícios de uma coordenação mais estreita das políticas e das reformas estruturais, e a fazer face às 

necessidades de informação das partes interessadas principais e dos cidadãos em relação à UEM. 

Esta medida é concebida como um meio eficaz de comunicação e diálogo entre os cidadãos e as instituições 

da União e tem em conta as especificidades nacionais e regionais, sempre que seja adequado, em cooperação 

com as autoridades dos Estados-Membros. A tónica será igualmente colocada na preparação dos cidadãos 

para a introdução do euro nos Estados-Membros que preveem a sua introdução. 

Esta rubrica inclui: 

– o desenvolvimento de atividades de comunicação a nível central (brochuras, folhetos, boletins 

informativos, conceção, desenvolvimento e manutenção de sítios Web, redes sociais, exposições, 

escaparates, conferências, seminários, produtos audiovisuais, sondagens de opinião, inquéritos, estudos, 

materiais promocionais, concursos de desenho de moedas, programas de geminação, formação, etc.) e 

atividades similares a nível nacional e regional executadas em cooperação com as Representações da 

Comissão, 

– acordos de parceria com os Estados-Membros que pretendem prestar informações sobre o euro ou a 

UEM, 

– cooperação e ligação em rede com os Estados-Membros nas instâncias adequadas, 

– iniciativas de comunicação em países terceiros, em especial para assinalar o papel internacional do euro e 

as vantagens da integração financeira. 

Na execução deste artigo, a Comissão deve ter devidamente em conta os resultados das reuniões do Grupo 

Interinstitucional para a Informação (GII). 

A execução da estratégia de comunicação da Comissão é realizada em estreita coordenação com os Estados-

Membros e o Parlamento Europeu. 

A Comissão adota uma estratégia e um plano de trabalho anual, com base nas orientações definidas na sua 

Comunicação de 11 de agosto de 2004 [COM(2004) 552 final], e apresenta periodicamente relatórios à 

comissão competente do Parlamento Europeu sobre a execução do programa e sobre a programação para o 

ano seguinte. 

Esta dotação destina-se igualmente a cobrir ou a assegurar o pré-financiamento temporário de custos 

incorridos pela União para a conclusão e execução das ações relacionadas com a concessão e contração de 

empréstimos de assistência macrofinanceira, a Euratom, a balança de pagamentos e o Mecanismo Europeu 

de Estabilização Financeira. 

As receitas inscritas no artigo 5 5 1 do mapa de receitas podem dar lugar à inscrição de dotações 

suplementares nos termos do artigo 21.º, n.º 3, alínea a), do Regulamento Financeiro.  

Bases jurídicas: 

Suprimir o texto seguinte: 

Tarefa decorrente das prerrogativas institucionais da Comissão previstas no artigo 54.º, n.º 2, do 

Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, 

relativo às disposições financeiras aplicáveis ao orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, 

Euratom) n.º 1605/2002 (JO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 

Regulamento (CE) n.º 332/2002 do Conselho, de 18 de fevereiro de 2002, que estabelece um mecanismo de 

apoio financeiro a médio prazo às balanças de pagamentos dos Estados-Membros (JO L 53 de 23.2.2002, p. 

1). 

Decisão 2003/861/CE do Conselho, de 8 de dezembro de 2003, relativa à análise e à cooperação no que 

respeita às moedas falsas em euros (JO L 325 de 12.12.2003, p. 44). 

Regulamento (UE) n.º 407/2010 do Conselho, de 11 de maio de 2010, que cria um mecanismo europeu de 

estabilização financeira (JO L 118 de 12.5.2010, p. 1). 
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Atos de referência: 

Suprimir o texto seguinte: 

Decisão 2005/37/CE da Comissão, de 29 de outubro de 2004, que cria o Centro Técnico e Científico 

Europeu (CTCE) e que prevê a coordenação das ações técnicas com vista à proteção das moedas em euros 

contra a falsificação (JO L 19 de 21.1.2005, p. 73). 

Decisão C(2015) 6968 final da Comissão, de 19 de outubro de 2015, que cria o Grupo de Peritos em matéria 

de Falsificação de Moedas no contexto das políticas e regulamentação da Comissão relativas à proteção das 

moedas de euro contra a falsificação (JO C 347 de 20.10.2015, p. 4). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Não é necessária uma campanha publicitária sobre os efeitos positivos da União Monetária. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 595 
=== GUE//7100 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 01 02 01 — Coordenação, supervisão e comunicação relativas à União Económica e Monetária, 

incluindo o euro 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

01 02 01 11 500 000 11 500 000 12 000 000 11 500 000 11 730 000 11 500 000 -11 730 000 -11 500 000 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 11 500 000 11 500 000 12 000 000 11 500 000 11 730 000 11 500 000 -11 730 000 -11 500 000 p.m. p.m. 

JUSTIFICAÇÃO: 

A UEM e a sua governação económica, incluindo o Semestre Europeu, impuseram aos cidadãos e aos 

governos soberanos dos Estados-Membros uma única linha de política económica: a neoliberal. Mecanismos 

como o acompanhamento das situações orçamentais e dos projetos de orçamento do Estado têm servido 

como meio de chantagem para impedir qualquer política económica progressista, nomeadamente, serviços 

públicos gratuitos, universais e de qualidade e, também, para impedir a promoção dos direitos laborais e 

sociais. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 596 
=== GUE//7101 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 01 02 05 — Receitas do exercício da supervisão orçamental a transferir para o Mecanismo Europeu 

de Estabilidade 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

01 02 05 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Reserva           

Total p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 
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JUSTIFICAÇÃO: 

Este artigo destina-se a cobrir a afetação ao Mecanismo Europeu de Estabilidade das coimas cobradas. As 

sanções financeiras ao abrigo do Pacto de Estabilidade e Crescimento na área do euro são um meio de 

chantagem inadmissível para com os Estados-Membros e as suas populações. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 560 
=== GUE//7049 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 01 02 06 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

01 02 06         p.m. p.m. 

Reserva           

Total         p.m. p.m. 

Designação: 

Programa para apoiar os Estados-Membros, em caso de saída negociada do euro. 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

O caráter assimétrico da União Económica e Monetária acentuou as divergências entre os Estados-

Membros e agravou a deterioração da situação económica e social em alguns deles. As intervenções da 

UE e do FMI não resolveram os problemas existentes, tendo, ao invés, piorado a situação global. A 

recuperação da soberania económica e monetária deve ser reconhecida como uma possibilidade de que 

dispõem todos os Estados-Membros que o desejem, com o devido apoio da UE. Assim, apela à criação de 

programas de apoio específicos para os países que consideram que a adesão à área do euro se tornou 

insustentável e insuportável, prevendo uma compensação adequada pelas perdas incorridas, no quadro de 

uma saída negociada da moeda única para os Estados-Membros que pretendam fazê-lo. 

JUSTIFICAÇÃO: 

O caráter assimétrico da União Económica e Monetária acentuou as divergências entre os Estados-Membros 

e agravou a deterioração da situação económica e social em alguns deles. As intervenções da UE e do FMI 

não resolveram os problemas existentes, tendo, ao invés, piorado a situação global. A recuperação da 

soberania económica e monetária deve ser reconhecida como uma possibilidade de que dispõem todos os 

Estados-Membros que o desejem, com o devido apoio da UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 561 
=== GUE//7050 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 01 02 07 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

01 02 07         p.m. p.m. 

Reserva           

Total         p.m. p.m. 
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Designação: 

Programa de apoio às economias dos Estados-Membros intervencionados pela Troica 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Não obstante a conclusão dos programas de ajustamento económico, os Estados-Membros que estiveram 

sujeitos a esses programas enfrentarem graves problemas a nível económico e social e continuam a ser 

afetados pelas consequências e pelas políticas impostas pela Troica. Consequentemente, este programa 

funcionará como plano de emergência para apoiar a economia dos países em que ocorreu uma 

intervenção da Troica, cabendo-lhe prever os recursos financeiros e as derrogações necessárias ao 

funcionamento do mercado único e das políticas comuns. Este programa irá apoiar especificamente os 

Estados-Membros intervencionados pela Troica, ajudando-os a fazer face às consequências dos 

programas do FMI e da UE (recessão/estagnação económica, destruição do emprego e explosão da 

dívida). Apoiará o relançamento da economia, designadamente, através do investimento produtivo e da 

criação de emprego. 

JUSTIFICAÇÃO: 

Os programas de intervenção do FMI e da UE tiveram consequências desastrosas e dolorosas, que 

conduziram a uma deterioração significativa da situação económica e social. Os países intervencionados 

devem ser compensados pelas perdas causadas e apoiados, pondo em prática o chamado princípio de coesão. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 562 
=== GUE//7052 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 01 02 77 01 — Ação preparatória — Desenvolvimento de capacidades e reforço institucional para 

apoiar a execução das reformas económicas 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

01 02 77 01 p.m. 700 000 p.m. 140 000 p.m. 140 000  -140 000 p.m. p.m. 

Reserva           

Total p.m. 700 000 p.m. 140 000 p.m. 140 000  -140 000 p.m. p.m. 

JUSTIFICAÇÃO: 

As reformas económicas promovidas pela Comissão e pela governação económica europeia limitam-se a 

impor políticas neoliberais, que têm sido responsáveis pela destruição da capacidade produtiva dos Estados-

Membros, bem como pela perda de direitos sociais e laborais. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 626 
=== GUE//7143 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 01 02 77 02 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 
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 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

01 02 77 02       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Reserva           

Total       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Criação de planos de emergência de apoio às economias intervencionadas pela Troica 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Não obstante a conclusão dos programas de ajustamento económico, os Estados-Membros que estiveram 

sujeitos a esses programas enfrentam graves problemas a nível económico e social e continuam a ser 

afetados pelas consequências e pelas políticas impostas pela Troica. Consequentemente, o objetivo destes 

planos de emergência é apoiar a economia dos países que foram intervencionados pela Troica e prever os 

recursos financeiros e as derrogações necessárias ao funcionamento do mercado único e das políticas 

comuns. Os planos de emergência apoiarão especificamente os Estados-Membros intervencionados pela 

Troica, ajudando-os a fazer face às consequências dos programas do FMI e da UE (recessão/estagnação 

económica, destruição do emprego e explosão da dívida). Apoiará o relançamento da economia, 

designadamente, através do investimento produtivo e da criação de emprego. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 

orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Os programas de intervenção do FMI e da UE tiveram consequências desastrosas e dolorosas, que 

conduziram a uma deterioração significativa da situação económica e social. Os países intervencionados 

devem ser compensados pelas perdas causadas e apoiados, pondo em prática o chamado princípio de coesão. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1373 
=== EFDD/8810 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 01 03 02 — Assistência macrofinanceira 

Modificar os valores, as observações, as bases jurídicas e os atos de referência como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

01 03 02 42 086 000 42 086 000 42 000 000 42 000 000 22 000 000 42 000 000 -22 000 000 -42 000 000 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 42 086 000 42 086 000 42 000 000 42 000 000 22 000 000 42 000 000 -22 000 000 -42 000 000 p.m. p.m. 

Observações: 

Suprimir o texto seguinte: 

A assistência macrofinanceira (AMF) é uma forma de apoio financeiro que a União disponibiliza aos países 

parceiros que enfrentam uma crise da balança de pagamentos. A AMF é concebida para os países geográfica, 
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económica e politicamente próximos da União. Estes incluem os países candidatos e potenciais candidatos, 

os países abrangidos pela Política Europeia de Vizinhança e, em determinadas circunstâncias, outros países 

terceiros. Em princípio, a concessão da AMF está disponível apenas para os países que beneficiam de um 

programa do Fundo Monetário Internacional. 

A AMF reveste-se de uma natureza excecional e é mobilizada numa base casuística para ajudar os países que 

enfrentam graves dificuldades a nível da balança de pagamentos. O seu objetivo é restabelecer uma situação 

financeira externa sustentável, incentivando simultaneamente os ajustamentos económicos e as reformas 

estruturais. 

Embora a AMF possa assumir a forma de empréstimos a médio/longo prazo ou de subvenções, ou de uma 

combinação destes, esta rubrica orçamental cobre apenas o elemento de subvenção das operações de AMF. 

As dotações a título do presente artigo serão também utilizadas para cobrir custos incorridos em relação a 

operações de AMF e, em especial, i) os custos incorridos para realizar avaliações operacionais nos países 

beneficiários para obter garantias razoáveis sobre a aplicação dos procedimentos administrativos e os 

circuitos financeiros, ii) os custos das avaliações ex post das operações de AMF e iii) os custos para cobrir 

requisitos em matéria de comitologia. 

A Comissão informará periodicamente a autoridade orçamental sobre a situação macrofinanceira dos países 

beneficiários e apresentará relatórios abrangentes sobre a execução desta assistência uma vez por ano. 

As receitas inscritas no artigo 5 5 1 do mapa de receitas podem dar lugar à inscrição de dotações 

suplementares nos termos do artigo 21.º, n.º 3.º, alínea a), do Regulamento Financeiro.  

Bases jurídicas: 

Suprimir o texto seguinte: 

Decisão n.o 778/2013/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de agosto de 2013, que concede 

assistência macrofinanceira adicional à Geórgia (JO L 218 de 14.8.2013, p. 15). 

Decisão n.º 1025/2013/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2013, relativa à 

concessão de assistência macrofinanceira à República Quirguiz (JO L 283 de 25.10.2013, p. 1). 

Decisão n.º 534/2014/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, que concede 

assistência macrofinanceira à Tunísia (JO L 151 de 21.5.2014, p. 9). 

Decisão (UE) 2015/601 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de abril de 2015, que concede 

assistência macrofinanceira à Ucrânia (JO L 100 de 17.4.2015, p. 1). 

Decisão (UE) 2017/1565 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de setembro de 2017, relativa à 

concessão de assistência macrofinanceira à República da Moldávia (JO L 242 de 20.9.2017, p. 14). 

Decisão (UE) 2018/598 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de abril de 2018, que concede 

assistência macrofinanceira adicional à Geórgia (JO L 103 de 23.4.2018, p. 8). 

Atos de referência: 

Suprimir o texto seguinte: 

Proposta de Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho, apresentada pela Comissão em 9 de março de 

2018, que concede assistência macrofinanceira suplementar à Ucrânia [COM(2018) 127 final]. 

JUSTIFICAÇÃO: 

Estas verbas vão para países vizinhos, nomeadamente para países candidatos à adesão à UE. A UE não 

precisa de um alargamento. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 746 
=== ENF//8130 === 

apresentada por Europa das Nações e da Liberdade 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 01 03 02 — Assistência macrofinanceira 

Modificar os valores, as observações, as bases jurídicas e os atos de referência como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

01 03 02 42 086 000 42 086 000 42 000 000 42 000 000 22 000 000 42 000 000 -22 000 000 -42 000 000 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 42 086 000 42 086 000 42 000 000 42 000 000 22 000 000 42 000 000 -22 000 000 -42 000 000 p.m. p.m. 

Observações: 

Suprimir o texto seguinte: 

A assistência macrofinanceira (AMF) é uma forma de apoio financeiro que a União disponibiliza aos países 

parceiros que enfrentam uma crise da balança de pagamentos. A AMF é concebida para os países geográfica, 

económica e politicamente próximos da União. Estes incluem os países candidatos e potenciais candidatos, 

os países abrangidos pela Política Europeia de Vizinhança e, em determinadas circunstâncias, outros países 

terceiros. Em princípio, a concessão da AMF está disponível apenas para os países que beneficiam de um 

programa do Fundo Monetário Internacional. 

A AMF reveste-se de uma natureza excecional e é mobilizada numa base casuística para ajudar os países que 

enfrentam graves dificuldades a nível da balança de pagamentos. O seu objetivo é restabelecer uma situação 

financeira externa sustentável, incentivando simultaneamente os ajustamentos económicos e as reformas 

estruturais. 

Embora a AMF possa assumir a forma de empréstimos a médio/longo prazo ou de subvenções, ou de uma 

combinação destes, esta rubrica orçamental cobre apenas o elemento de subvenção das operações de AMF. 

As dotações a título do presente artigo serão também utilizadas para cobrir custos incorridos em relação a 

operações de AMF e, em especial, i) os custos incorridos para realizar avaliações operacionais nos países 

beneficiários para obter garantias razoáveis sobre a aplicação dos procedimentos administrativos e os 

circuitos financeiros, ii) os custos das avaliações ex post das operações de AMF e iii) os custos para cobrir 

requisitos em matéria de comitologia. 

A Comissão informará periodicamente a autoridade orçamental sobre a situação macrofinanceira dos países 

beneficiários e apresentará relatórios abrangentes sobre a execução desta assistência uma vez por ano. 

As receitas inscritas no artigo 5 5 1 do mapa de receitas podem dar lugar à inscrição de dotações 

suplementares nos termos do artigo 21.º, n.º 3.º, alínea a), do Regulamento Financeiro.  

Bases jurídicas: 

Suprimir o texto seguinte: 

Decisão n.o 778/2013/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de agosto de 2013, que concede 

assistência macrofinanceira adicional à Geórgia (JO L 218 de 14.8.2013, p. 15). 

Decisão n.º 1025/2013/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2013, relativa à 

concessão de assistência macrofinanceira à República Quirguiz (JO L 283 de 25.10.2013, p. 1). 

Decisão n.º 534/2014/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, que concede 

assistência macrofinanceira à Tunísia (JO L 151 de 21.5.2014, p. 9). 

Decisão (UE) 2015/601 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de abril de 2015, que concede 

assistência macrofinanceira à Ucrânia (JO L 100 de 17.4.2015, p. 1). 

Decisão (UE) 2017/1565 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de setembro de 2017, relativa à 

concessão de assistência macrofinanceira à República da Moldávia (JO L 242 de 20.9.2017, p. 14). 
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Decisão (UE) 2018/598 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de abril de 2018, que concede 

assistência macrofinanceira adicional à Geórgia (JO L 103 de 23.4.2018, p. 8). 

Atos de referência: 

Suprimir o texto seguinte: 

Proposta de Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho, apresentada pela Comissão em 9 de março de 

2018, que concede assistência macrofinanceira suplementar à Ucrânia [COM(2018) 127 final]. 

JUSTIFICAÇÃO: 

Não consideramos que esta rubrica orçamental seja uma prioridade a apoiar. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 597 
=== GUE//7102 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 01 03 02 — Assistência macrofinanceira 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

01 03 02 42 086 000 42 086 000 42 000 000 42 000 000 22 000 000 42 000 000 -22 000 000 -42 000 000 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 42 086 000 42 086 000 42 000 000 42 000 000 22 000 000 42 000 000 -22 000 000 -42 000 000 p.m. p.m. 

JUSTIFICAÇÃO: 

Os programas de assistência macrofinanceira são uma arma geopolítica, cuja verdadeira intenção consiste 

em concluir o processo de extorsão dos recursos nacionais dos países — neste caso, dos países terceiros -, de 

que resultará não a redução das dívidas e dos défices públicos, mas o seu aumento, e que levará à destruição 

das soberanias nacionais e à criação de relações de dependência económica e financeira de caráter 

neocolonial. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 149 
=== ITRE/6359 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 01 04 06 — Plataforma Europeia de Aconselhamento ao Investimento (PEAI) e Portal Europeu de 

Projetos de Investimento (PEPI) 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

01 04 06 20 000 000 20 000 000 20 000 000 22 300 000 20 000 000 22 300 000 50 000 000 50 700 000 70 000 000 73 000 000 

Reserva           

Total 20 000 000 20 000 000 20 000 000 22 300 000 20 000 000 22 300 000 50 000 000 50 700 000 70 000 000 73 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

A fim de assegurar que o FEIE financie com sucesso projetos de qualidade e pertinentes, é necessário 

aumentar a assistência técnica prestada à Plataforma Europeia de Aconselhamento ao Investimento e ao 

Portal Europeu de Projetos de Investimento, nomeadamente para permitir a agregação e a criação de projetos 
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sobre redes inteligentes, eficiência energética e energias renováveis. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 51 
=== ITRE/5000 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 02 01 01 — Despesas relativas a funcionários e agentes temporários do domínio de intervenção 

«Mercado interno, indústria, empreendedorismo e PME» 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 01 01 84 934 866 84 934 866 89 012 026 89 012 026 88 244 128 88 244 128 767 898 767 898 89 012 026 89 012 026 

Reserva           

Total 84 934 866 84 934 866 89 012 026 89 012 026 88 244 128 88 244 128 767 898 767 898 89 012 026 89 012 026 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 959 
=== EFDD/7280 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 02 01 01 — Despesas relativas a funcionários e agentes temporários do domínio de intervenção 

«Mercado interno, indústria, empreendedorismo e PME» 

Modificar os valores e a designação como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 01 01 84 934 866 84 934 866 89 012 026 89 012 026 88 244 128 88 244 128 -4 412 206 -4 412 206 83 831 922 83 831 922 

Reserva           

Total 84 934 866 84 934 866 89 012 026 89 012 026 88 244 128 88 244 128 -4 412 206 -4 412 206 83 831 922 83 831 922 

Designação: 

 Despesas relativas a funcionários e agentes temporários do domínio de intervenção «Mercado interno, 

indústria, empreendedorismo e PME» 

JUSTIFICAÇÃO: 

Todas as despesas administrativas relacionadas com as instituições europeias devem ser reduzidas tanto 

quanto possível através de uma otimização eficiente e económica dos custos da UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 52 
=== ITRE/5001 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 02 01 02 01 — Pessoal externo 
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Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 01 02 01 6 740 536 6 740 536 6 866 110 6 866 110 6 585 670 6 585 670 280 440 280 440 6 866 110 6 866 110 

Reserva           

Total 6 740 536 6 740 536 6 866 110 6 866 110 6 585 670 6 585 670 280 440 280 440 6 866 110 6 866 110 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 971 
=== EFDD/7292 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 02 01 02 11 — Outras despesas de gestão 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 01 02 11 5 030 730 5 030 730 5 110 730 5 110 730 4 950 404 4 950 404 -950 404 -950 404 4 000 000 4 000 000 

Reserva           

Total 5 030 730 5 030 730 5 110 730 5 110 730 4 950 404 4 950 404 -950 404 -950 404 4 000 000 4 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Todas as despesas administrativas relacionadas com as instituições europeias devem ser reduzidas tanto 

quanto possível através de uma otimização eficiente e económica dos custos da UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 53 
=== ITRE/5002 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 02 01 02 11 — Outras despesas de gestão 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 01 02 11 5 030 730 5 030 730 5 110 730 5 110 730 4 950 404 4 950 404 160 326 160 326 5 110 730 5 110 730 

Reserva           

Total 5 030 730 5 030 730 5 110 730 5 110 730 4 950 404 4 950 404 160 326 160 326 5 110 730 5 110 730 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 54 
=== ITRE/5003 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Artigo 02 01 03 — Despesas relativas a equipamento e serviços em matéria de tecnologias da informação e 

comunicação do domínio de intervenção «Mercado interno, indústria, empreendedorismo e PME» 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 01 03 5 490 470 5 490 470 5 949 448 5 949 448 5 829 496 5 829 496 119 952 119 952 5 949 448 5 949 448 

Reserva           

Total 5 490 470 5 490 470 5 949 448 5 949 448 5 829 496 5 829 496 119 952 119 952 5 949 448 5 949 448 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 461 
=== IMCO/6152 === 

apresentada por Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 02 01 04 01 — Despesas de apoio relativas ao Programa para a Competitividade das Empresas e 

pequenas e médias empresas (COSME) 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 01 04 01 3 500 000 3 500 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 800 000 800 000 3 600 000 3 600 000 

Reserva           

Total 3 500 000 3 500 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 800 000 800 000 3 600 000 3 600 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

É necessário aumentar o financiamento, a fim de apoiar o aumento da competitividade das PME relacionado 

com as previsões de crescimento das PME e o aumento do número de postos de trabalho. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 351 
=== ENVI/5269 === 

apresentada por Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 02 01 04 04 — Despesas de apoio relativas ao Programa Europeu de Monitorização da Terra 

(Copernicus) 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 01 04 04 2 600 000 2 600 000 2 900 000 2 900 000 2 663 000 2 663 000 237 000 237 000 2 900 000 2 900 000 

Reserva           

Total 2 600 000 2 600 000 2 900 000 2 900 000 2 663 000 2 663 000 237 000 237 000 2 900 000 2 900 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1245 
=== S&D//7629 === 
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apresentada por Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 02 01 04 04 — Despesas de apoio relativas ao Programa Europeu de Monitorização da Terra 

(Copernicus) 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 01 04 04 2 600 000 2 600 000 2 900 000 2 900 000 2 663 000 2 663 000 774 632 774 632 3 437 632 3 437 632 

Reserva           

Total 2 600 000 2 600 000 2 900 000 2 900 000 2 663 000 2 663 000 774 632 774 632 3 437 632 3 437 632 

JUSTIFICAÇÃO: 

Recuperar o atraso no cumprimento do compromisso de dedicar 20 % das despesas da UE a ações em 

matéria de alterações climáticas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 528 
=== GUE//7017 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 02 01 04 05 — Despesas de apoio ao Programa Europeu de Desenvolvimento Industrial no 

domínio da Defesa (EDIDP) 

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 01 04 05   p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Reserva   300 000 300 000 300 000 300 000 -300 000 -300 000 p.m. p.m. 

Total   300 000 300 000 300 000 300 000 -300 000 -300 000 p.m. p.m. 

Observações: 

Suprimir o texto seguinte: 

Novo número 

Esta dotação destina-se a cobrir as despesas com estudos, reuniões de peritos, informação e publicações 

diretamente ligadas à realização do objetivo do programa ou das ações abrangidas pelo presente número, e 

qualquer outra despesa de assistência técnica e administrativa que não implique o exercício de poderes 

públicos delegados pela Comissão no âmbito de contratos de prestação pontual de serviços. 

JUSTIFICAÇÃO: 

O FEDER financia as capacidades de defesa da UE no quadro da PCSD e da criação de uma União da 

Defesa. Este fundo promove a militarização ao invés da resolução pacífica de conflitos e viola o Tratado UE, 

uma vez que, nos termos do artigo 41.º, n.º 2, do TUE, as despesas decorrentes de ações com implicações 

militares ou no domínio da defesa não devem ser imputadas ao orçamento da União. Por conseguinte, a 

referência jurídica ao artigo 173.º não é aplicável, pelo que a rubrica orçamental deve ser suprimida. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 598 
=== GUE//7103 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 02 01 06 01 — Agência Executiva para as Pequenas e Médias Empresas — Contribuição da 

Competitividade das empresas e pequenas e médias empresas (COSME) 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 01 06 01 9 488 686 9 488 686 9 908 109 9 908 109 9 908 109 9 908 109 1 091 891 1 091 891 11 000 000 11 000 000 

Reserva           

Total 9 488 686 9 488 686 9 908 109 9 908 109 9 908 109 9 908 109 1 091 891 1 091 891 11 000 000 11 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

A ajuda às microempresas e às PME é agora vital para este sector e importante para as economias dos 

Estados-Membros. Consideramos, por isso, que é necessário criar e reforçar os mecanismos de apoio às 

PME. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 713 
=== ALDE/8747 === 

apresentada por Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 02 02 01 — Promover o espírito empresarial e melhorar a competitividade e o acesso das empresas 

da União aos mercados 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 01 126 566 000 69 717 000 128 039 000 100 813 000 128 039 000 100 813 000 6 027 000  134 066 000 100 813 000 

Reserva           

Total 126 566 000 69 717 000 128 039 000 100 813 000 128 039 000 100 813 000 6 027 000  134 066 000 100 813 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Um financiamento adequado das PME deve continuar a constituir uma das principais prioridades do 

orçamento da UE, a fim de promover o emprego, o crescimento económico e a competitividade da UE. Dado 

o êxito do programa da UE para a Competitividade das Empresas e das Pequenas e Médias Empresas 

(COSME) e a elevada procura de financiamento, as dotações COSME devem ser reforçadas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 895 
=== EPP//7913 === 

apresentada por Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 02 02 01 — Promover o espírito empresarial e melhorar a competitividade e o acesso das empresas 

da União aos mercados 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 01 126 566 000 69 717 000 128 039 000 100 813 000 128 039 000 100 813 000 8 000 000 4 000 000 136 039 000 104 813 000 

Reserva           
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 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

Total 126 566 000 69 717 000 128 039 000 100 813 000 128 039 000 100 813 000 8 000 000 4 000 000 136 039 000 104 813 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Este programa prioritário é favorável ao crescimento e ao emprego. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 599 
=== GUE//7104 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 02 02 01 — Promover o espírito empresarial e melhorar a competitividade e o acesso das empresas 

da União aos mercados 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 01 126 566 000 69 717 000 128 039 000 100 813 000 128 039 000 100 813 000 -2 990 058 39 227 545 125 048 942 140 040 545 

Reserva           

Total 126 566 000 69 717 000 128 039 000 100 813 000 128 039 000 100 813 000 -2 990 058 39 227 545 125 048 942 140 040 545 

JUSTIFICAÇÃO: 

A insuficiência de financiamento limitou o investimento das PME, motivo pelo qual propomos um aumento. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 712 
=== ALDE/8746 === 

apresentada por Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 02 02 02 — Melhorar o acesso das pequenas e médias empresas (PME) ao financiamento sob a 

forma de investimentos em fundos próprios e de empréstimos 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 02 214 554 000 120 850 000 221 430 000 106 000 000 221 430 000 106 000 000  14 850 000 221 430 000 120 850 000 

Reserva           

Total 214 554 000 120 850 000 221 430 000 106 000 000 221 430 000 106 000 000  14 850 000 221 430 000 120 850 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Um financiamento adequado das PME deve continuar a constituir uma das principais prioridades do 

orçamento da UE, a fim de promover o emprego, o crescimento económico e a competitividade da UE. Dado 

o êxito do programa da UE para a Competitividade das Empresas e das Pequenas e Médias Empresas 

(COSME) e a elevada procura de financiamento, as dotações COSME devem ser reforçadas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 896 
=== EPP//7914 === 

apresentada por Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Artigo 02 02 02 — Melhorar o acesso das pequenas e médias empresas (PME) ao financiamento sob a 

forma de investimentos em fundos próprios e de empréstimos 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 02 214 554 000 120 850 000 221 430 000 106 000 000 221 430 000 106 000 000 13 000 000 6 500 000 234 430 000 112 500 000 

Reserva           

Total 214 554 000 120 850 000 221 430 000 106 000 000 221 430 000 106 000 000 13 000 000 6 500 000 234 430 000 112 500 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Este programa prioritário é favorável ao crescimento e ao emprego. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 600 
=== GUE//7105 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 02 02 02 — Melhorar o acesso das pequenas e médias empresas (PME) ao financiamento sob a 

forma de investimentos em fundos próprios e de empréstimos 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 02 214 554 000 120 850 000 221 430 000 106 000 000 221 430 000 106 000 000 8 570 000 14 000 000 230 000 000 120 000 000 

Reserva           

Total 214 554 000 120 850 000 221 430 000 106 000 000 221 430 000 106 000 000 8 570 000 14 000 000 230 000 000 120 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

É necessário garantir mais financiamento para os investimentos das PME destinados a reforçar a inovação, a 

investigação e o desenvolvimento a nível da produção. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 150 
=== ITRE/6364 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 02 02 02 — Melhorar o acesso das pequenas e médias empresas (PME) ao financiamento sob a 

forma de investimentos em fundos próprios e de empréstimos 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 02 214 554 000 120 850 000 221 430 000 106 000 000 221 430 000 106 000 000 1 000 000 11 000 000 222 430 000 117 000 000 

Reserva           

Total 214 554 000 120 850 000 221 430 000 106 000 000 221 430 000 106 000 000 1 000 000 11 000 000 222 430 000 117 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Dada a situação económica atual, o financiamento das micro, pequenas e médias empresas é uma questão de 

vida ou de morte para este setor, que é essencial para as economias dos Estados-Membros. É, por 

conseguinte, importante criar e/ou reforçar os mecanismos de financiamento para apoiar as PME. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projeto de alteração 1374 
=== EFDD/8811 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 02 02 77 25 — Projeto-piloto — Reforço da capacidade empresarial para os jovens migrantes 

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 77 25 p.m. 1 102 000 p.m. 883 400 p.m. 883 400  -883 400 p.m. p.m. 

Reserva           

Total p.m. 1 102 000 p.m. 883 400 p.m. 883 400  -883 400 p.m. p.m. 

Observações: 

Suprimir o texto seguinte: 

Esta dotação destina-se a cobrir as autorizações por liquidar de exercícios anteriores no âmbito do projeto-

piloto. 

JUSTIFICAÇÃO: 

Há maneiras melhores de investir estas verbas do que na imigração. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 563 
=== GUE//7053 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 02 02 77 37 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 77 37       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Reserva           

Total       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Promover e incentivar a constituição de associações de micro, pequenas e médias 

empresas 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

A crise económica e social na UE levou ao encerramento milhares de micro, pequenas e médias empresas 

em toda a UE. Esta rubrica visa promover associações no setor das micro, pequenas e médias empresas, 

de molde a contribuir para o seu reforço, para consolidar sua posição no mercado e para criar empregos. 

A promoção e o incentivo à criação de associações no quadro do presente projeto-piloto devem ter em 

conta a proteção dos interesses económicos e sociais dos empresários das micro, pequenas e médias 

empresas, para que resistam à dinâmica e aos interesses dos monopólios comerciais a nível europeu e 

para que superem os obstáculos à concorrência e as limitações impostas pelo mercado único às PME. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 
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Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 

orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Uma vez que nem o programa COSME nem o programa Erasmus para Jovens Empresários fazem referência 

à importância e ao incentivo da criação de associações de PME, este projeto-piloto constitui um ponto de 

partida importante para a defesa, o crescimento e o reposicionamento desta categoria de empresas no 

mercado, assegurando, simultaneamente, a sua sobrevivência. A promoção e o incentivo da cooperação no 

quadro deste projeto-piloto devem ter em conta a proteção dos interesses económicos e sociais das micro, 

pequenas e médias empresas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 612 
=== GUE//7128 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 02 02 77 37 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 77 37       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Reserva           

Total       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Promover o emprego dos jovens nas zonas rurais remotas 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Desde 2013 que foram desenvolvidas várias políticas para reduzir as taxas de desemprego dos jovens nos 

Estados-Membros, a saber: a Estratégia para a Juventude em 2013, a Garantia para a Juventude e a 

Iniciativa para o Emprego dos Jovens, o Programa EURES e o Programa Erasmus+ são instrumentos 

que têm por objetivo aumentar as possibilidades de os jovens cidadãos acederem ou criarem a sua própria 

empresa, incluindo em zonas rurais remotas. No entanto, nenhum destes programas dispõe de margem de 

manobra suficiente para combater o desemprego crónico nas zonas rurais remotas, que se caracterizam 

por uma pirâmide demográfica invertida, uma diminuição do investimento público e privado, um baixo 

nível de assistência por parte dos serviços públicos, desemprego crónico e falta de oportunidades de 

acesso dos jovens a um emprego. 

O objetivo deste projeto-piloto é, por conseguinte, ligar as regiões rurais remotas aos vários programas 

europeus para o emprego dos jovens, a fim de garantir o acesso às necessidades dos utilizadores finais e 

aumentar a taxa de sucesso. 

O projeto centrar-se-á no desenvolvimento de uma rede que permita o intercâmbio de boas práticas de 

desenvolvimento de políticas entre as regiões afetadas, ligando os percursos para o pleno desenvolvimento 

dos instrumentos existentes que figuram na IEJ, EURES, EUROPASS, ESC e ERASMUS+, destacando, 

em especial, os estudos via ensino e via profissional. O objetivo consiste em desenvolver pontos de 

informação intermédia que servirão para prestar orientação específica e personalizada aos cidadãos das 

zonas rurais remotas da UE. 

O projeto-piloto aplicará os recursos no incentivo ao acesso à informação e no estabelecimento de um 

diálogo entre as partes interessadas das regiões periféricas rurais, os sindicatos e os empregadores, com o 
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objetivo de coordenar os esforços das administrações locais com os programas europeus e facilitar o 

acesso dos potenciais beneficiários dos programas europeus. Este projeto-piloto visa também garantir que 

as atividades nas zonas rurais remotas tenham a possibilidade de aceder a estudos e formações 

profissionais acessíveis em vários setores económicos e laborais, conferindo prioridade aos setores 

económicos suscetíveis de redinamizar o emprego nestas regiões. Este projeto-piloto com uma duração de 

dois anos, que se deverá converter numa ação preparatória, deve ter um orçamento total de 1 500 000 

EUR. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 

orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Desde 2013 foram desenvolvidas vários políticas para reduzir as taxas de desemprego dos jovens nos 

Estados-Membros (Estratégia para a Juventude em 2013, Garantia para a Juventude e Iniciativa para o 

Emprego dos Jovens, rede EURES, programa Erasmus +, etc.). É agora necessário criar um instrumento que 

permita combater as taxas de desemprego dos jovens nessas regiões, ligando as políticas e os programas 

europeus. Seria assim possível oferecer aos jovens que vivem nessas zonas condições para beneficiarem das 

mesmas oportunidades de receber uma oferta de emprego. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 627 
=== GUE//7144 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 02 02 77 37 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 77 37       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Reserva           

Total       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Estudo do impacto da «Revolução digital» e da «Indústria 4.0» no emprego na União 

Europeia 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Este projeto-piloto destina-se a estudar o impacto da chamada «revolução digital» e da «indústria 4.0» na 

União Europeia e, em especial, nos Estados-Membros, no que toca ao nível de emprego, bem como, e 

acima de tudo, o impacto nas taxas de desemprego devido à eliminação de postos de trabalho em domínios 

onde os avanços tecnológicos o permitam. O objetivo é criar um quadro geral ao nível da UE e de cada 

Estado-Membro, tendo em conta o riscos potenciais para a criação de postos de trabalho e a distribuição 

da potencial riqueza gerada por estes instrumentos e estratégias. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 
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Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 

orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Se, por um lado, a progressiva utilização de meios de comunicação digital modernos pode, de uma maneira 

geral, melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, não podemos, por outro, ignorar os seus efeitos perversos 

em termos de perda de postos de trabalho e respetiva precariedade, com graves consequências sociais e 

económicas. A preparação do presente estudo afigura-se, pelo menos, prudente, para avaliar a adoção de 

medidas coerentes, por forma a salvaguardar o direito ao emprego, os direitos dos trabalhadores e a coesão 

económica e social. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 463 
=== IMCO/6153 === 

apresentada por Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 02 02 77 37 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 77 37       300 000 200 000 300 000 200 000 

Reserva           

Total       300 000 200 000 300 000 200 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Monitorização de eventuais práticas de estabelecimento de perfis de consumidores e 

ajustamento de preços de forma desleal pelas companhias aéreas 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

O projeto-piloto consiste numa série de estudos de mercado entre companhias aéreas que vendem os seus 

bilhetes em linha diretamente aos consumidores. Tem por objetivo apurar se as companhias aéreas, 

utilizando uma tecnologia de localização em linha, estão a determinar os preços dos voos em 

conformidade com essas variantes como, por exemplo, o interesse de um cliente no voo em questão, o seu 

histórico de navegação ("browsing history") e o tipo ou a marca do dispositivo que está a utilizar, assim 

como outros aspetos (chamado «perfil do consumidor»), como a sua nacionalidade, localização, 

preferências e património. A investigação deverá incluir testes práticos e inquéritos aos clientes sobre o 

preço dos bilhetes de avião. As conclusões do relatório devem ser publicadas e traduzidas em todas as 

línguas oficiais da UE. A fim de reforçar a sensibilização dos consumidores, o relatório deverá 

igualmente ser promovido nos Estados-Membros com a participação ativa dos gabinetes de informação do 

Parlamento Europeu, das representações da Comissão e dos deputados ao Parlamento Europeu. No caso 

de se chegar à conclusão de que as companhias aéreas aplicam práticas tarifárias desleais, deve elaborar 

recomendações em conformidade com a Diretiva relativa às práticas comerciais desleais e outra 

legislação em vigor. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 
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orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Em 22 de novembro de 2017, durante a reunião do grupo de trabalho do PE sobre o Mercado Único Digital, 

o Professor Monti revelou dados sobre a tarifação das companhias aéreas que confirmam que estas 

companhias recorrem ao assim chamado «perfil do consumidor» para ajustar os preços dos voos. Por outro 

lado, os consumidores têm vindo a constatar, já há algum tempo, que as companhias aéreas estarão a utilizar 

um sistema que altera os preços em função da localização do consumidor, do seu histórico de compras e 

inclusivamente da marca do dispositivo. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1246 
=== S&D//7711 === 

apresentada por Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 02 02 77 37 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 77 37       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Reserva           

Total       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Reforço da cooperação entre a UE e a Índia no domínio do turismo 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Nas últimas décadas, o turismo tornou-se um dos setores económicos de mais rápido e maior crescimento 

no mundo. As chegadas de turistas internacionais passaram de 278 milhões em 1980 para 1 035 milhões 

em 2012 e prevê-se que aumentem, em média, 3,3 % por ano até 2030. A Europa continua a ser o 

primeiro destino turístico do mundo, representando metade do total mundial de chegadas de turistas 

internacionais, três quartos das quais se concentram nos Estados-Membros da UE. Contudo, a posição da 

Europa está a ser disputada por novos destinos turísticos nas economias emergentes. 

À luz do êxito do projeto «World Bridge Tourism» ligado à China, a Índia - outro dos principais países 

emergentes - assume uma importância crescente nos fluxos turísticos de entrada e de saída do país. No 

entanto, devido à falta de informação disponível, é necessário realizar um estudo preparatório ou levar a 

cabo uma investigação. Pura e simplesmente, não dispomos de dados. 

É por essa razão que este projeto-piloto tem como principal objetivo: 

* envolver algumas figuras importantes do setor que operam no mercado do turismo a partir da Índia (ou 

da Índia para a Europa); 

* no que diz respeito à nova legislação da Comissão Europeia relativa ao Código de Vistos, alargar o 

debate sobre vistos e sobre a promoção da Europa em mercados longínquos; 

* realizar um estudo de mercado que coloque a ênfase na Índia como potencial mercado de origem; 

* organizar eventos e grupos de reflexão para debater e divulgar os resultados do estudo; 

* criar um sítio web como fonte de informação a nível da UE com diferentes versões para diferentes 

públicos. 
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" 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 

orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

À luz do êxito do projeto «World Bridge Tourism» ligado à China, a Índia - outro dos principais países 

emergentes - assume uma importância crescente nos fluxos turísticos de entrada e de saída do país. No 

entanto, devido à falta de informação disponível, é necessário realizar um estudo preparatório ou levar a 

cabo uma investigação para se dispor de uma imagem detalhada do fluxo turístico. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 628 
=== GUE//7145 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 02 02 77 38 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 77 38       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Reserva           

Total       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Estudar medidas no domínio do crédito bancário – taxas de juro baixas e prazos médios 

– para as PME 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Importa recordar que a situação das PME não é muito diferente na maior parte dos Estados-Membros, 

com exceção de países como a Noruega, a Suécia, a França e a Alemanha, que, de um modo geral, têm 

uma «boa saúde» em termos económicos e financeiros. Este projeto-piloto destina-se a estudar medidas 

na área do crédito bancário, que, entre outros aspetos, se concentram em parâmetros como os juros e os 

prazos, para os adequarem às necessidades e à viabilidade. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 

orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Atualmente, milhares e milhares de PME têm o desenvolvimento da sua atividade completamente 

estrangulado, na medida em que os empréstimos bancários apresentam taxas de juro elevadas e prazos 

demasiado curtos. A dura realidade é que muitos milhares de PME abrem falência devido a razões 
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económicas e à situação em cada país, agravada pela falta de acesso ao crédito ou pela dificuldade em 

satisfazer os requisitos do crédito solicitado. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1247 
=== S&D//7728 === 

apresentada por Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 02 02 77 38 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 77 38       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Reserva           

Total       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Designação: 

Projeto-piloto — IntergenEUrations: solidariedade entre idosos e jovens através do turismo 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Nos últimos anos, a UE foi confrontada com uma crise socioeconómica que se traduziu num aumento das 

clivagens e divisões sociais e teve um impacto intergeracional, que afeta sobretudo os jovens e os idosos. 

Por um lado, a crise socioeconómica aumentou a dificuldade de os jovens encontrarem um emprego e de 

se integrarem no mercado de trabalho e limitou a sua capacidade de mobilidade voluntária na UE. Por 

outro lado, aumentou as desigualdades e a insegurança socioeconómica dos idosos, colocando em causa, 

nomeadamente, os seus direitos de pensão. Paralelamente a este último aspeto, o envelhecimento gradual 

da população da UE impôs-se como um dos maiores desafios socioeconómicos da UE, dando origem e 

visibilidade aos riscos de isolamento que os idosos enfrentam na UE. Prevê-se que este envelhecimento da 

população venha a ter um grande impacto em setores como os cuidados de saúde, a segurança social e os 

regimes de pensões. 

Tendo em conta o que atrás foi exposto, na sua Comunicação de 2012 intitulada «Concretizar o Plano de 

Execução Estratégica da Parceria Europeia de Inovação para um Envelhecimento Ativo e Saudável», a 

Comissão reconheceu a importância de promover um envelhecimento ativo e saudável, um desafio 

comum aos Estados-Membros da UE. Posteriormente, em 2016, na sua Comunicação intitulada «Investir 

na Juventude da Europa», a Comissão solicitou que se invista na juventude e se apoie os jovens para que 

possam aproveitar as oportunidades de emprego e educação que lhes sejam proporcionadas. É, pois, 

necessário desenvolver uma estratégia intergeracional da UE para criar um projeto social coerente da 

UE. 

A Comissão Europeia verificou que existe a possibilidade de o turismo contribuir para o crescimento 

económico e o emprego e identificou os idosos e os jovens como grupos que contribuem para o bom 

funcionamento do setor. Além disso, o setor do turismo representa 10 % do PIB da UE e proporciona 

emprego a quase 15 % da população, grande parte dos quais jovens. Os ensinamentos retirados do 

programa Calypso mostram como o fomento do turismo durante a época baixa/média pode impulsionar o 

crescimento económico e a criação de emprego, dando simultaneamente resposta aos desafios 

socioeconómicos que os idosos na UE enfrentam e eliminando alguns dos obstáculos associados ao 

envelhecimento, como o isolamento. 

Com base na experiência bem-sucedida dos mecanismos nacionais, como o IMSERSO em Espanha, a 

favor dos idosos, e Sac Ados em França, a favor dos jovens, este projeto-piloto visa criar um mecanismo 

europeu intergeracional que permita aos jovens receber formação profissional no setor do turismo, 

associando-os à criação de iniciativas que permitam melhorar a mobilidade das pessoas idosas e eliminar 
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os obstáculos com que estas se deparem ao envelhecer. Ao criar sinergias entre diferentes projetos 

nacionais, este projeto-piloto proporcionar-lhes-á uma dimensão e um valor acrescentado europeus 

através do desenvolvimento de um mecanismo voluntário comum. Com o apoio da sociedade civil, a 

Comissão Europeia lançará um convite à manifestação de interesse destinado a: 1) regiões interessadas 

de Estados-Membros da UE que participem no mecanismo; 2) agências de viagens, 3) escolas de 

formação profissional. 

Os convites à manifestação de interesse devem incluir as seguintes informações: o período de validade do 

projeto (sempre na época baixa/média para fomentar o crescimento económico); a duração da estadia; a 

formação profissional oferecida aos jovens; atividades culturais propostas e línguas utilizadas nos dois 

grupos destinatários; custo semanal estimado e detalhes sobre o destino, incluindo: a) se é considerado 

adequado para viajantes idosos, sobretudo em termos de acessibilidade e serviços, tomando como 

referência o projeto Sentour, b) se preenche os critérios de sustentabilidade, tomando como referência, 

por exemplo, o Sistema Europeu de Indicadores de Turismo da CE. As agências de viagens 

desempenharão o papel de intermediários: cooperarão, por um lado, com as regiões e as estruturas de 

acolhimento de idosos e jovens e, por outro, com as estruturas e associações que representam as pessoas 

idosos e os jovens. Os critérios de participação no mecanismo privilegiarão os idosos com maiores 

dificuldades e que enfrentam maiores desafios económicos para se deslocarem na UE, incluindo tanto as 

zonas urbanas como rurais, assim como os jovens que enfrentam dificuldades socioeconómicas no acesso 

ao mercado de trabalho e que necessitam de formação profissional (atividades HORECA, atividades 

culturais e de entretenimento, apoio à saúde, etc.). As associações de jovens e de idosos darão maior 

visibilidade ao mecanismo junto dos seus membros e trabalharão com a sociedade civil para ajudar a 

Comissão a compreender melhor as necessidades e as preocupações dos idosos e dos jovens. Com o apoio 

da sociedade civil, a Comissão entrará em contacto com os serviços de transporte para que participem no 

mecanismo. 

Em resumo, o projeto-piloto «IntergenEUrations» tem os seguintes objetivos: 

0. Estabelecimento de uma dinâmica europeia de encontros entre gerações através de viagens e da 

experiência turística. 

1. Manutenção e a criação de empregos, crescimento económico e coesão social. Tal como referido na 

Comunicação da Comissão Europeia de 2010, intitulada «Europa, primeiro destino turístico do mundo – 

novo quadro político para o turismo europeu», o turismo é uma atividade económica capaz de gerar 

crescimento e criar emprego, contribuindo ao mesmo tempo para o desenvolvimento e para a integração 

económica e social, em especial nas zonas rurais e de montanha. Com cerca de 1,8 milhões de empresas, 

principalmente PME, que dão emprego a 5,2 % da totalidade da população ativa (aproximadamente 9,7 

milhões de empregos, com uma proporção importante de jovens), a contribuição do turismo para o PIB 

da UE ultrapassa os 10 %. 

2. Melhoria da inclusão social e da saúde dos idosos, que terão a oportunidade de sair do seu isolamento, 

visitar outros países da UE, conhecer jovens e idosos da UE e descobrir outras culturas. Prevê-se que o 

número de pessoas com 55 anos ou mais, que representam atualmente cerca de 25 % da população da 

UE, aumente nos próximos anos. Além disso, o projeto-piloto abordará e oferecerá boas soluções para o 

isolamento dos idosos. Em 2016, cerca de 14,1 % dos agregados familiares na UE-28 eram compostos por 

uma única pessoa com 65 anos ou mais. 

3. Instituição de processos de formação profissional e qualificação dos jovens. Na UE, as pessoas com 

idades compreendidas entre os 15 e os 29 anos representam mais de 17 % da população. O desemprego 

dos jovens na UE-28 atingiu no primeiro trimestre de 2013 o seu nível mais elevado, a saber, 23,9 %. 

Além disso, a proporção de jovens que não trabalham, não estudam nem seguem qualquer formação, os 

denominados NEET, aumenta consideravelmente com a idade. Esta situação é ainda mais preocupante, 

se se considerar que os jovens com idades compreendidas entre os 15 e os 29 anos representam mais de 17 

% da população. 

4. Promoção de um setor do turismo sustentável e respeitador do ambiente, que mostre a diversidade 
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social e natural da UE e seja responsável pela conservação das áreas naturais e pelo bem-estar das 

populações locais. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 

orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Para dar mais força ao projeto europeu, é necessária uma resposta intergeracional para superar dois dos 

maiores desafios atuais, o envelhecimento da população e o desemprego dos jovens. O projeto-piloto 

procura promover o desenvolvimento, durante a época baixa/média, de um setor do turismo e das viagens 

responsável, que permita eliminar os obstáculos socioeconómicos com que os idosos se deparam, promover 

a formação profissional dos jovens e, em última análise, criar novos empregos, integrando simultaneamente 

um turismo ecossocial responsável. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 262 
=== TRAN/5366 === 

apresentada por Comissão dos Transportes e do Turismo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 02 02 77 38 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 77 38       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Reserva           

Total       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Aplicação da UE para o controlo do transporte rodoviário 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

No contexto das negociações do pacote de mobilidade I, concluiu-se que uma aplicação sólida e correta 

das normas é crucial para garantir a uniformidade e o bom funcionamento do setor dos transportes 

rodoviários da UE e melhorar a segurança rodoviária. Em maio de 2017, na sua Comunicação intitulada 

«A Europa em Movimento», a Comissão Europeia reconheceu a importância de garantir uma execução 

mais eficaz e a segurança jurídica e de pôr termo a uma aplicação não homogénea das normas em toda a 

UE, a fim de proteger todos os trabalhadores do setor dos transportes em toda a União Europeia. Por 

exemplo, os controlos na estrada, entre outros, revelaram a existência de práticas diferentes em matéria 

de execução nos Estados-Membros, bem como os riscos que tal representa para a integridade física dos 

condutores e das autoridades de controlo e, em última análise, para a segurança rodoviária. 

Para garantir uma aplicação eficaz e coerente das normas no setor dos transportes rodoviários, é 

fundamental harmonizar dados de qualidade. Consequentemente, dois elementos são fundamentais para 

garantir a comparabilidade da informação em toda a UE: o alargamento e a harmonização dos sistemas 

de classificação dos riscos e a harmonização do programa informático utilizado pelas autoridades 

responsáveis pela aplicação da lei para analisar os dados dos tacógrafos. Por um lado, o alargamento e a 

harmonização dos sistemas de classificação dos riscos devem fazer-se do seguinte modo: a) incluir no 



 

 30 

cálculo da classificação dos riscos as infrações às regras do transporte rodoviário inscritas nos registos 

nacionais das empresas de transporte rodoviário e trocadas através do REETR; b) estabelecer uma 

fórmula comum da UE para determinar uma classificação dos riscos das empresas com base nos mesmos 

fatores e coeficientes. Por outro lado, a harmonização do programa informático utilizado pelas 

autoridades correspondentes na UE é essencial, uma vez que, atualmente, a análise dos dados do mesmo 

tacógrafo pode dar resultados diferentes para efeitos de determinação de uma infração, em função do 

programa informático utilizado por essas autoridades. 

Além disso, para melhorar e garantir a aplicação uniforme e não discriminatória das normas no processo 

de controlo da conformidade em toda a UE, é necessário desenvolver uma aplicação eletrónica da UE que 

dê acesso direto e em tempo real às autoridades de controlo através de um dispositivo eletrónico. Esta 

aplicação da UE dará às autoridades de controlo, tanto nas suas instalações como na estrada, acesso 

direto e em tempo real às informações e aos dados legais pertinentes e atualizados. 

Esta aplicação da UE dará e terá acesso direto e em tempo real aos dados necessários e pertinentes que 

permitem melhorar os controlos efetuados pelas autoridades competentes em matéria de destacamentos, 

cabotagem e empresas de fachada, entre outros aspetos. A Comissão deve, por isso, garantir o acesso 

direto e em tempo real às seguintes bases de dados e ferramentas de comunicação já existentes: 

– Informações sobre as declarações de destacamento através do acesso direto à interface pública do 

Sistema de Informação do Mercado Interno (IMI). O IMI já é utilizado para a cooperação 

administrativa entre as autoridades nacionais no domínio do destacamento de trabalhadores, mas não 

para o envio de declarações. Durante os debates sobre o pacote de mobilidade I, a ideia de desenvolver 

uma interface pública paralela ao IMI, a que os operadores teriam acesso para enviar a declaração de 

destacamento ao Estado-Membro de acolhimento, adquiriu um sólido apoio. Além disso, embora o 

IMI seja uma ferramenta de comunicação, tem capacidade de armazenamento. O acesso direto e em 

tempo real simplificaria e facilitaria o controlo dos requisitos em matéria de destacamento pelas 

autoridades competentes dos Estados-Membros; 

– Dados do Registo Europeu das Empresas de Transporte Rodoviário (REETR) para verificação das 

informações contidas nos registos eletrónicos nacionais (como nome, endereço, licença comunitária, 

representante legal, gestor de transportes das empresas + infrações graves + informações sobre a 

classificação de risco); 

– Dados da e-CMR para facilitar o controlo e a verificação da cabotagem. 

O acesso a estas informações, bem como a dados necessários no futuro, no âmbito de uma aplicação das 

normas e de uma assistência mútua eficazes entre os Estados-Membros, deve respeitar as normas em 

matéria de proteção de dados pessoais estabelecidas no Regulamento (UE) 2016/679. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 

orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

A necessidade de clareza na aplicação das normas no setor dos transportes rodoviários da UE é crucial para 

pôr termo a uma aplicação não homogénea das normas sociais e de mercado, o que pode fragmentar o 

espaço único europeu dos transportes. O desenvolvimento de uma aplicação comum da UE que permita o 

acesso direto e em tempo real das autoridades de controlo às informações necessárias acordadas aumentará a 

eficiência e o bom funcionamento do setor dos transportes da UE, bem como a sua imparcialidade. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projeto de alteração 190 
=== EMPL/5500 === 

apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 02 02 77 39 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 77 39       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Reserva           

Total       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Designação: 

Ação preparatória — Redução do desemprego dos jovens e criação de cooperativas como medida para 

melhorar as oportunidades de trabalho na UE 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

O desemprego dos jovens continua a ser um grande desafio para os Estados-Membros e a taxa de 

desemprego dos jovens encontra-se em 15,9 % na UE28 e em 17,7 % na área do euro em fevereiro de 

2018. O objetivo do projeto-piloto inicial era contribuir para reduzir o desemprego dos jovens através da 

oferta de cooperativas de trabalhadores, fomentando o empreendedorismo e oportunidades de emprego 

sustentáveis para os jovens, para trabalharem e deterem parte da empresa, bem como estabelecendo boas 

práticas neste domínio em toda a UE. 

O projeto-piloto foi lançado nos três países da UE com mais experiência neste domínio e incluiu objetivos 

como a melhoria do conhecimento do conceito de cooperação empresarial, a orientação de estudantes 

para a implementação das suas próprias ideias e ajudá-los a iniciar empresas sob a forma de 

cooperativas, as formações e os estágios/programas de aprendizagem nas cooperativas, bem como formas 

de criar sinergias com programas conexos da UE. 

Com a ação preparatória, espera-se agora continuar a aproveitar o impacto do projeto nesses três países e 

alargar a sua ação a outros Estados-Membros que ainda têm problemas com o elevado desemprego dos 

jovens, como a Grécia e a Espanha. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Ação preparatória na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras 

aplicáveis ao orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 

298 de 26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Esta ação preparatória é um seguimento a um projeto-piloto executado com sucesso (rubrica orçamental: 02 

02 77 27) e visa continuar a apoiar ações numa dos principais domínios prioritários da UE para promover o 

emprego dos jovens. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 629 
=== GUE//7146 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 02 02 77 39 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 77 39       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Reserva           

Total       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Estudo do quadro geral e da evolução dos institutos e dos laboratórios de investigação 

nacionais nos Estados-Membros 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Este projeto-piloto visa estudar o quadro geral e a evolução dos institutos e dos laboratórios de 

investigação nacionais nos Estados-Membros. Em termos quantitativos, o projeto pretende debruçar-se 

sobre a criação, a evolução ou extinção, ao longo do tempo, destas estruturas de investigação e de 

desenvolvimento científico em cada Estado-Membro. Do ponto de vista qualitativo, visa saber mais sobre 

a disponibilidade de acesso aos recursos necessários (financiamento da União, infraestruturas, recursos 

humanos e conhecimentos técnicos) para o desenvolvimento da investigação e a transferência de 

conhecimentos para os diferentes sectores sociais e económicos. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 

orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Em muitos Estados-Membros, registou-se um desinvestimento prolongado e programado, que, em muitos 

casos, conduziu à redução dos recursos e do financiamento, se não mesmo à extinção, de institutos e 

laboratórios nacionais. Esta situação põe em causa as condições de desenvolvimento e produção de 

conhecimentos ao nível dos Estados-Membros, os quais, perdem, assim, instrumentos com capacidade de 

atualização e produção própria que os ajudem a definir políticas dotadas de recursos para o desenvolvimento 

social e económico. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 263 
=== TRAN/5367 === 

apresentada por Comissão dos Transportes e do Turismo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 02 02 77 39 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 77 39       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Reserva           

Total       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Designação: 
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Projeto-piloto — Ecossistema para as empresas e a inovação no setor do turismo na UE 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

A União Europeia é o primeiro destino turístico do mundo, com 671 milhões de chegadas de turistas 

internacionais em 2017, o que representa 40 % das chegadas a nível mundial. O setor deu provas de 

resiliência nas últimas décadas, gerando mais de 10 % do PIB da UE, e garante 25 milhões de empregos 

diretos e indiretos. Neste contexto, as empresas em fase de arranque são essenciais para o mercado de 

trabalho, uma vez que proporcionam cerca de 50 % de todos os novos empregos e impulsionam a 

inovação. No entanto, o turismo enfrenta atualmente uma série de desafios que vão da sustentabilidade 

ou da capacidade do setor para ter plenamente em conta o seu impacto social e ambiental à digitalização 

para satisfazer as exigências dos novos viajantes e aumentar a competitividade. O futuro do turismo 

dependerá certamente da capacidade das partes interessadas do setor do turismo para superar estes 

desafios. 

Dado que o setor do turismo é um dos setores mais afetados pela digitalização, as partes interessadas do 

setor do turismo devem tirar partido das tecnologias e dos modelos empresariais para impulsionar o 

crescimento e a competitividade. Neste contexto, é essencial colmatar o fosso digital para que as empresas 

e os governos da UE possam beneficiar das oportunidades oferecidas pela digitalização. A falta de 

conhecimento ou de acessibilidade ao financiamento por parte das PME e das empresas em fase de 

arranque constitui outro obstáculo ao desenvolvimento de uma cultura empresarial e inovadora na 

Europa. 

Apesar das numerosas iniciativas da UE relacionadas com a digitalização no setor do turismo, o grau de 

digitalização ainda varia de uma região da UE para outra e os mercados de capitais e de talentos 

continuam fragmentados em toda a UE. 

Este projeto-piloto baseia-se em iniciativas existentes na UE - como, por exemplo, a rede digital para o 

turismo, os polos de inovação digital ou o projeto Startup Europe - e destina-se a desenvolver o primeiro 

ecossistema para as empresas e a inovação no setor do turismo na UE, identificando e ligando todas as 

partes interessadas do setor do turismo, como governos, empresas em fase de arranque e PME, 

investidores privados (investidores providenciais e superinvestidores providenciais, capital de risco, etc.), o 

meio académico e apoiantes de empresas (aceleradores, incubadoras, etc.). 

O ecossistema para as empresas e a inovação no setor do turismo na UE terá três objetivos principais, a 

saber: 

1. Acompanhar evolução da digitalização do setor do turismo para as PME, os governos e os destinos; 

2. Melhorar o ambiente empresarial no setor do turismo na UE, incluindo o acesso ao financiamento; e 

3. Promover a inovação no setor do turismo. 

Plano de acção: 

O projeto-piloto de 12 meses destinado a desenvolver o ecossistema para as empresas e a inovação no 

setor do turismo na UE será executado da seguinte forma: 

1. Durante a primeira fase do projeto (M1-M6), será organizada uma Cimeira Europeia sobre Inovação e 

Empreendedorismo no Setor do Turismo. Esta cimeira reunirá todos os intervenientes relevantes do setor 

do turismo na UE, oferecendo oportunidades únicas para o estabelecimento de redes, a criação de novas 

oportunidades de negócio, a formação e os debates multidisciplinares sobre os desafios mais prementes do 

setor. 

O programa de dois dias incluirá: 

Debates entre partes interessadas sobre temas relevantes, como o turismo inteligente, os investimentos no 

turismo (tradicionais e não tradicionais através de empresas) e os novos modelos de negócios, que 

permitirão a partilha de boas práticas; 
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Programas de apoio à digitalização e ao empreendedorismo no setor do turismo (ações de formação 

intensiva para empresas em fase de arranque e PME sobre competências em matéria de comercialização 

digital, criação de empresas, estratégia e modulabilidade, etc.); 

Os desafios das PME do setor do turismo (tema a escolher mais tarde, por exemplo, «Os empregos do 

futuro»); 

Concursos para empresas em fase de arranque a fim de atrair capital, estabelecer redes de investidores e 

conselheiros e aumentar a visibilidade no mercado; 

Lançamento de um convite à manifestação de interesse para líderes da inovação no setor do turismo, os 

quais constituirão uma comunidade de líderes inovadores e socialmente empenhados, que trabalharão 

ativamente em prol do crescimento sustentável do turismo na UE. 

2. Numa segunda fase, a plataforma digital do ecossistema para a inovação no setor do turismo na UE 

será desenvolvida através da identificação e discriminação de todos os intervenientes. Esta plataforma em 

linha ligará, de forma permanente, todos os intervenientes no ecossistema (M6-12) e será sustentável na 

medida em que será possível solicitar o pagamento de uma taxa de participação a todos os intervenientes. 

Além disso, continuaremos a trabalhar com os diferentes governos a fim de promover o ecossistema do 

turismo regional mediante: 

A partilha de boas práticas; 

Grupos de trabalho especializados (PME/empresas em fase de arranque, investidores, sociedades) para os 

ligar, formar e apoiar ativamente; 

Um grupo de trabalho com os líderes da inovação no setor do turismo, incumbido de elaborar 

recomendações e documentos de orientação. 

3. Numa terceira e última fase (M12), será organizado um fórum no âmbito do qual será apresentada a 

plataforma digital do ecossistema para a inovação no setor do turismo na UE, juntamente com 

recomendações para as instituições da UE relativas à digitalização e à inovação no setor do turismo. 

4. O acesso à plataforma far-se-á mediante o pagamento de uma taxa de participação em função da 

categoria e dos serviços que cada utilizador pretende desenvolver (ligações entre empresas em fase de 

arranque, entre investidores, bases de dados, etc.). 

5. Por fim, o último produto será um documento de orientação centrado no modo de promover um 

ecossistema pan-europeu para a inovação no setor do turismo. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 

orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Em 2015, a execução de uma ação preparatória com a UNESCO foi coroada de êxito. Após este êxito, a 

cooperação com outra instituição das Nações Unidas não coloca qualquer problema jurídico. Uma vez que a 

Comissão não mencionou quaisquer outras razões para não apoiar o projeto, este foi novamente apresentado 

sob a mesma forma. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 264 
=== TRAN/5369 === 

apresentada por Comissão dos Transportes e do Turismo 



 

 35 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 02 02 77 40 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 77 40       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Reserva           

Total       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Medir o turismo sustentável (MTS) e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Os países europeus estão normalmente na vanguarda da evolução da estatística. Com sistemas estatísticos 

geralmente sólidos e altamente avançados, os países europeus estão geralmente muito bem colocados 

para descobrir e testar ações inovadoras. 

No domínio da medição do turismo, um seminário recentemente organizado conjuntamente pela Direção-

Geral do Mercado Interno, da Indústria, do Empreendedorismo e das PME (DG GROW) da Comissão 

Europeia e a Organização Mundial do Turismo (OMT), subordinado ao tema «Medir o impacto 

económico do turismo na Europa: a Conta Satélite do Turismo (CST)» (novembro de 2017, em Bruxelas, 

Bélgica) demonstrou a larga experiência e o entusiasmo da região na medição do turismo. Reconheceu-se 

que a medição do turismo é, mais do que um exercício técnico, um verdadeiro esforço estratégico para o 

setor do turismo e que este setor necessita da credibilidade que as estatísticas lhe podem conferir. 

Estes ensinamentos ganham novamente evidência no âmbito da prossecução do projeto «Medir o turismo 

sustentável (MTS)». Com efeito, os países europeus representam a maioria dos países que está na 

vanguarda do desenvolvimento do MTS em termos conceptuais, práticos e institucionais. 

A tónica colocada na tomada de decisões em prol da sustentabilidade está em consonância com as 

prioridades do Parlamento Europeu. Dos quatro domínios a que os projetos-piloto podem ser afetados, o 

projeto MTD adapta-se bem à categoria 1 «Crescimento inteligente e inclusivo» e à categoria 2 

«Crescimento sustentável». 

Ajudar os Estados-Membros da União Europeia a medir melhor o turismo sustentável. 

Nesta proposta, a OMT apoiará um determinado número de países europeus na realização de estudos-

piloto exaustivos sobre a medição do turismo sustentável, que sirvam para orientar o desenvolvimento de 

uma base de informações integradas sobre o turismo sustentável nesses países e assegurem a 

experimentação de indicadores fundamentais para o turismo sustentável para a avaliação dos ODS. Os 

estudos-piloto «MTS» apoiam o desenvolvimento do quadro fornecendo informações valiosas sobre a 

pertinência para as partes interessadas e demonstrando a viabilidade da sua aplicação. Estes estudo 

fornecem igualmente aos países uma série de informações úteis e sólidas para a adoção de decisões e de 

políticas. 

Foram realizados estudos-piloto de graus variáveis de complexidade e sobre diferentes temas nos 

seguintes países e regiões: Áustria, Canadá, Itália, Fiji, México, Países Baixos, Arábia Saudita e País de 

Gales no Reino Unido. Outros estudos estão em curso, nomeadamente na Malásia e nas Filipinas, e 

outros países manifestaram o seu interesse em participar. 

A seleção dos países poderá ser feita com base num convite à manifestação de interesse. O tema específico 

de cada estudo-piloto dependerá das prioridades nacionais e os países serão selecionados de modo a 

assegurar um equilíbrio entre as dimensões ambiental e social do MTS. Os principais temas poderão ser 
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os seguintes: 

– A dimensão social do turismo: questões como o emprego e o trabalho digno, a pressão dos visitantes 

(por vezes designada «turismo excessivo»), etc.; 

– A dimensão ambiental: questões como a energia e as alterações climáticas, a utilização da água, a 

biodiversidade e as zonas protegidas; 

– Perspetivas regionais e subnacionais em relação ao turismo sustentável — por exemplo, o turismo 

urbano; 

– Medir a contribuição do turismo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

O projeto basear-se-á nos importantes progressos realizados no âmbito de iniciativas anteriores 

pertinentes, como o ETIS, no domínio dos indicadores de turismo para as regiões subnacionais. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 

orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Em 2015, a execução de uma ação preparatória com a UNESCO foi coroada de êxito. Após este êxito, a 

cooperação com outra instituição das Nações Unidas não coloca qualquer problema jurídico. Uma vez que a 

Comissão não mencionou quaisquer outras razões para não apoiar o projeto, este foi novamente apresentado 

sob a mesma forma. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 631 
=== GUE//7148 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 02 02 77 41 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 77 41       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Reserva           

Total       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Programa de desburocratização e apoio às micro, pequenas e médias empresas 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Os objetivos deste projeto-piloto são os seguintes: 

1. Uma caracterização do setor, com a identificação dos condicionalismos e ameaças de caráter 

burocrático que sobre ele pesam atualmente; 

2. Definição de propostas de soluções que promovam a desburocratização deste setor; 

3. A identificação dos instrumentos da UE que podem ser direta ou indiretamente utilizados pelo setor; 
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4. A caracterização da utilização dos instrumentos/ações/medidas/financiamento que o setor tem à sua 

disposição; 

5. Avaliação da adequação dos atuais instrumentos às necessidades das PME e elaboração de propostas 

para a sua eventual adaptação, em consonância com a avaliação realizada; 

6. A execução de ações concretas de apoio às PME. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 

orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

De acordo com o testemunho de muitos micro, pequenos e médios empresários, ainda não se verificou uma 

recuperação económica apreciável, especialmente nos setores do comércio, da restauração e dos serviços. O 

domínio monopolista de setores estratégicos - energia, comunicações, crédito, etc. - e a carga fiscal imposta 

às MPME, diferente da aplicada aos grupos económicos, são fatores que continuam a ser inevitáveis para a 

capacidade de reanimação da economia. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 265 
=== TRAN/5370 === 

apresentada por Comissão dos Transportes e do Turismo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 02 02 77 41 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 77 41       2 500 000 1 250 000 2 500 000 1 250 000 

Reserva           

Total       2 500 000 1 250 000 2 500 000 1 250 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Plataforma de inovação aberta para promover a digitalização e a segurança do turismo 

na Europa 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Muitos dos dados existentes no setor do turismo estão dispersos ou são aproveitados para fins comerciais 

por um pequeno número de empresas privadas, muitas vezes de países terceiros; tal impede que as PME e 

as empresas em fase de arranque da UE tenham acesso a dados relativos ao turismo, desenvolvam novas 

aplicações comerciais e beneficiem das novas tendências e das novas soluções tecnológicas desenvolvidas, 

por exemplo, no domínio da inteligência artificial. Além disso, a segurança constitui um dos principais 

desafios da indústria do turismo e exige uma estratégia horizontal, uma vez que a segurança e a 

qualidade são os dois pontos fortes que permitem que a Europa compita a nível mundial como destino 

turístico. 

Desenvolver uma plataforma europeia de inovação aberta para facilitar e acelerar i) o aproveitamento de 

novas oportunidades oferecidas hoje em dia graças à utilização de megadados e de soluções de 

inteligência artificial no setor do turismo e ii) a criação de um ambiente seguro para a indústria do 
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turismo, os destinos e os visitantes. A plataforma será utilizada especialmente pelas PME e pelas 

empresas em fase de arranque europeias, que queiram testar, validar e desenvolver novas aplicações 

comerciais neste setor. 

A ação-piloto: i) identificará possíveis fontes de dados abertos disponíveis a nível regional, nacional e 

europeu relativos ao turismo, que poderão ser utilizados para o desenvolvimento de aplicações 

comerciais; ii) identificará projetos de I&D da UE e nacionais que desenvolvam essas aplicações e 

avaliará os desafios associados à acessibilidade e à utilização de megadados, bem como à utilização de 

novas soluções tecnológicas para efeitos de tomada de decisão e em benefício da experiência dos 

visitantes; iii) identificará soluções tecnológicas e assentes na inovação social, a nível da UE, nacional e 

regional, a fim de reforçar a segurança e a resiliência dos destinos, como, por exemplo, o reforço das 

capacidades em matéria de qualidade do acolhimento dos visitantes, o acompanhamento dos operadores 

dos ecossistemas e dos intervenientes institucionais, com o intuito de facilitar a adaptação a novos 

fenómenos e a um novo ambiente empresarial e aumentar a resiliência do setor do turismo; iv) 

desenvolverá uma versão-piloto de uma plataforma europeia de inovação aberta (sítio web, base de dados, 

etc.) e incentivará as PME europeias a utilizá-la. Financiará parcialmente o trabalho inicial de algumas 

PME para comprovação do conceito. 

Esta ação será integrada no trabalho e utilizada pela parceria inter-regional para a digitalização e a 

segurança, atualmente desenvolvida no âmbito da plataforma temática de especialização inteligente 

dedicada à modernização industrial. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 

orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Esta ação contribuirá para o desenvolvimento de um ambiente mais inteligente e mais seguro para o 

desenvolvimento das empresas e das atividades turísticas na Europa. A disponibilidade das informações, das 

competências e das tecnologias adequadas para apoiar as decisões das partes interessadas, tanto privadas 

como públicas, diminuirá os riscos e, por conseguinte, oferecerá um quadro propício ao crescimento e ao 

emprego na Europa graças ao turismo. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 266 
=== TRAN/5371 === 

apresentada por Comissão dos Transportes e do Turismo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 02 02 77 42 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 77 42       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Reserva           

Total       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Reforço da cooperação entre a UE e a Índia no domínio do turismo 

Observações: 
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Acrescentar o texto seguinte: 

Nas últimas décadas, o turismo tornou-se um dos setores económicos de mais rápido e maior crescimento 

no mundo. As chegadas de turistas internacionais passaram de 278 milhões em 1980 para 1 035 milhões 

em 2012 e prevê-se que aumentem, em média, 3,3 % por ano até 2030. A Europa continua a ser o 

primeiro destino turístico do mundo, representando metade do total mundial de chegadas de turistas 

internacionais, três quartos das quais se concentram nos Estados-Membros da UE. Contudo, a posição da 

Europa está a ser disputada por novos destinos turísticos nas economias emergentes. 

À luz do êxito do projeto «World Bridge Tourism» ligado à China, a Índia - outro dos principais países 

emergentes - assume uma importância crescente nos fluxos turísticos de entrada e de saída do país. No 

entanto, devido à falta de informação disponível, é necessário realizar um estudo preparatório ou levar a 

cabo uma investigação. Pura e simplesmente, não dispomos de dados. 

É por essa razão que este projeto-piloto tem como principal objetivo: 

– envolver algumas figuras importantes do setor que operam no mercado do turismo a partir da Índia 

(ou da Índia para a Europa); 

– no que diz respeito à nova legislação da Comissão Europeia relativa ao Código de Vistos, alargar o 

debate sobre vistos e sobre a promoção da Europa em mercados longínquos. 

– realizar um estudo de mercado que coloque a ênfase na Índia como potencial mercado de origem; 

– organizar eventos e grupos de reflexão para debater e divulgar os resultados do estudo; 

– criar um sítio web como fonte de informação a nível da UE com diferentes versões para diferentes 

públicos. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 

orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

À luz do êxito do projeto «World Bridge Tourism» ligado à China, a Índia - outro dos principais países 

emergentes - assume uma importância crescente nos fluxos turísticos de entrada e de saída do país. No 

entanto, devido à falta de informação disponível, é necessário realizar um estudo preparatório ou levar a 

cabo uma investigação para se dispor de uma imagem detalhada do fluxo turístico. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 191 
=== EMPL/5502 === 

apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 02 03 02 01 — Apoio a atividades de normalização efetuadas pelo CEN, Cenelec e ETSI 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 03 02 01 18 562 000 17 000 000 19 854 000 17 430 000 18 554 000 17 430 000 1 300 000  19 854 000 17 430 000 

Reserva           

Total 18 562 000 17 000 000 19 854 000 17 430 000 18 554 000 17 430 000 1 300 000  19 854 000 17 430 000 
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JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 601 
=== GUE//7106 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 02 03 02 02 — Apoio às organizações que representam pequenas e médias empresas (PME) e 

intervenientes societais em atividades de normalização 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 03 02 02 4 080 000 3 500 000 4 256 000 3 500 000 4 256 000 3 500 000 1 744 000 1 500 000 6 000 000 5 000 000 

Reserva           

Total 4 080 000 3 500 000 4 256 000 3 500 000 4 256 000 3 500 000 1 744 000 1 500 000 6 000 000 5 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

É necessário garantir mais investimentos para permitir que as PME reforcem a inovação, a investigação e o 

desenvolvimento a nível da produção. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 465 
=== IMCO/6154 === 

apresentada por Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 02 03 77 08 — Projeto-piloto — Avaliar as alegadas diferenças na qualidade de produtos vendidos 

no Mercado Único 

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 03 77 08 800 000 400 000 p.m. 400 000 p.m. 400 000 900 000 700 000 900 000 1 100 000 

Reserva           

Total 800 000 400 000 p.m. 400 000 p.m. 400 000 900 000 700 000 900 000 1 100 000 

Observações: 

Antes do parágrafo: 

Esta dotação destina-se a cobrir as autorizações por .......... exercícios anteriores no âmbito do projeto-piloto. 

Acrescentar o texto seguinte: 

Na segunda fase deste projeto-piloto, que começa a partir de 2019, as ações devem centrar-se em: 

- Prosseguir com a campanha de ensaios, que consiste numa série de estudos de mercado relativos às 

várias categorias de produtos de consumo em diferentes Estados-Membros; 

- Alargar o âmbito aos produtos não alimentares (nomeadamente, detergentes, cosméticos, produtos de 

higiene e produtos para bebés), para se poder comparar as suas características qualitativas, quando são 

vendidos sob a mesma marca e a mesma embalagem mas recorrendo a textos de comercialização 

diferentes. Tal inclui a adaptação da metodologia de ensaio harmonizada da UE aos produtos não 
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alimentares; 

- Reforçar ulteriormente a investigação relevante efetuada junto dos consumidores e do mercado 

relativamente à dualidade de critérios no tocante à qualidade dos produtos alimentares, nomedamente o 

impacto dos preços dos ingredientes, o que exerce uma influência o comportamento dos consumidores e 

as suas expectativas em relação às marcas; 

- Criar um comité de direção (anteriormente designado «grupo de trabalho») incumbido de supervisionar 

este projeto-piloto; Os membros do Comité do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores do 

Parlamento Europeu, juntamente com outras partes interessadas relevantes, devem participar em todos os 

procedimentos deste comité e desempenhar um papel ativo na identificação das prioridades de trabalho 

para a segunda fase do projeto-piloto, em especial na definição da seleção, da amostragem e dos testes dos 

produtos, bem como na análise sensorial; 

— Aprofundar o diálogo multilateral com um papel ativo dos membros do Parlamento Europeu e 

preparar o relatório final que será apresentado nos Estados-Membros. 

JUSTIFICAÇÃO: 

Na sua Resolução, de 11 de junho de 2013, sobre «Uma nova agenda para a política europeia dos 

consumidores», o PE salientou que, segundo os resultados de vários estudos, os consumidores estão 

preocupados a longo prazo com as possíveis diferenças na qualidade de produtos com a mesma marca e 

embalagem que são distribuídos no mercado único. É necessário prosseguir o projeto-piloto iniciado em 

2018 para avaliar a situação dos produtos alimentares e alargar o âmbito do estudo aos produtos não 

alimentares, tal como previsto na PP a partir de 2018. É igualmente importante que o PE desempenhe um 

papel mais proeminente neste processo. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 152 
=== ITRE/6385 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 02 03 77 09 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 03 77 09       900 000 900 000 900 000 900 000 

Reserva           

Total       900 000 900 000 900 000 900 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Colmatar as lacunas a nível dos dados e abrir caminho a iniciativas pan-europeias em 

matéria de segurança contra incêndios 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Nas últimas décadas, foram realizados na Europa progressos substanciais em matéria de segurança 

contra incêndios graças à adaptação permanente da regulamentação e à aplicação de medidas de 

segurança contra incêndios a nível nacional. Entre 1979 e 2007, a taxa de mortes causadas por incêndios 

diminuiu 65 % nos Estados-Membros da UE, embora as diferenças entre Estados-Membros sejam 

significativas. Uma melhor compreensão destas diferenças ajudará a identificar as melhores práticas. De 

acordo com as estatísticas, as vítimas de incêndios representam 2 % das mortes por acidente na UE 

(estudo da Comissão sobre o Regulamento (UE) n.º 305/2011 no que se refere à toxicidade do fumo 

gerado pelos produtos de construção durante os incêndios). 
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O estudo da Comissão revelou uma importante falta de dado na cobertura de informações estatísticas 

sobre a segurança contra incêndios e as vítimas de incêndios em edifícios em toda a Europa. Além disso, 

a natureza e o formato dos dados recolhidos varia consideravelmente de um Estado-Membro para outro, 

o que constitui um obstáculo à comparação de dados e, por conseguinte, à avaliação eficaz das eventuais 

boas práticas e abordagens bem-sucedidas em matéria de segurança. 

Por outro lado, os trágicos acontecimentos dos últimos tempos voltaram a chamar a atenção, de forma 

justificada, para a forma de melhorar a segurança contra incêndios nos edifícios na Europa. Um exemplo 

é a Diretiva revista relativa ao desempenho energético dos edifícios, adotada em abril de 2018 (Diretiva 

2010/31/UE revista), na qual o Conselho e o Parlamento Europeu insistem na importância da segurança 

contra incêndios e, em especial, na renovação dos edifícios existentes na Europa. 

A intensificação dos esforços de renovação do parque imobiliário na Europa constitui mais uma 

oportunidade para melhorar a segurança contra incêndios, embora reconhecendo que a questão da 

segurança contra incêndios e da prevenção mantém a sua relevância noutros contextos para além das 

renovações. A segurança elétrica é outro aspeto fundamental a ter em conta e pode ser influenciada por 

uma maior implantação das infraestruturas para veículos elétricos nos edifícios, bem como por uma 

maior interação entre os edifícios e a rede. 

Os autores propõem, por conseguinte, um projeto-piloto que visa colmatar a falta de dados na Europa 

sobre as vítimas de incêndios, as medidas de segurança contra incêndios e as medidas de prevenção de 

incêndios. 

O projeto-piloto deve ter em conta e aproveitar as iniciativas lançadas pela nova plataforma para o 

intercâmbio de informações sobre incêndios, criada pela Comissão Europeia. Os resultados do projeto-

piloto devem igualmente servir para apoiar a ação desta plataforma. 

O projeto-piloto financiará uma análise e uma avaliação dos dados disponíveis na UE sobre a segurança 

contra incêndios, identificará as lacunas existentes e, por último, formulará recomendações sobre os 

seguintes aspetos:  

a) Ações a levar a cabo a nível da UE para apoiar uma melhor recolha de dados e a racionalização dos 

dados estatísticos sobre as vítimas de incêndios, a segurança contra incêndios e a prevenção de incêndios 

(colmatar as lacunas a nível dos dados); 

b) Ações a levar a cabo a nível da UE para apoiar a ação dos Estados-Membros em matéria de segurança 

contra incêndios e prevenção na vida quotidiana, nomeadamente no que se refere à renovação de 

edifícios (campanha pan-europeia de sensibilização para a segurança contra incêndios); 

O projeto-piloto poderá posteriormente transformar-se numa ação preparatória com o objetivo de lançar 

ações e iniciativas a nível da UE para apoiar os esforços dos Estados-Membros em matéria de segurança 

contra incêndios e prevenção, incluindo os esforços a nível da renovação de edifícios, contribuindo assim 

para a segurança dos cidadãos europeus, para o crescimento sustentável e para a criação de empregos na 

Europa. 

O projeto-piloto será executado pela Comissão Europeia com a eventual ajuda de contratantes externos, 

centros de investigação e outras partes interessadas. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 

orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

O projeto avaliará a disponibilidade de dados e procurará suprir as lacunas de dados no domínio da 
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prevenção e proteção contra incêndios. As medidas de apoio à renovação energética dos edifícios existentes 

na Europa com base na Diretiva 2010/31/UE, na sua versão alterada, constituem uma oportunidade para 

melhorar a segurança contra incêndios. Uma maior disponibilidade de dados permitirá avaliar de forma 

eficaz e partilhar as boas práticas entre Estados-Membros, preparando o terreno para iniciativas pan-

europeias em matéria de segurança contra incêndios que serão benéficas para os cidadãos europeus. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 153 
=== ITRE/6386 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 02 03 77 09 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 03 77 09       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Reserva           

Total       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Observatório das ofertas iniciais de moeda virtual (ICO) da Comissão Europeia 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

As ofertas iniciais de moeda virtual (ICO) são uma fonte de financiamento inovador para as empresas em 

fase de arranque que utilizam a tecnologia de cadeia de blocos para distribuir fichas em troca de moeda 

fiduciária ou criptomoedas. Quando as fichas assumem a forma de caução (crédito sobre futuros fluxos 

de caixa ou sobre capital próprio), aplica-se a regulamentação financeira em vigor. No entanto, a grande 

maioria dessas fichas não é considerada valor mobiliário. São classificadas como fichas utilitárias. 

No caso das fichas utilitárias, as ICO proporcionam maior flexibilidade às empresas em fase de arranque. 

Esta flexibilidade permite criar ICO com definições, características, opções e dimensões técnicas muito 

diferentes. Esta situação é, em certa medida, benéfica, mas a segurança jurídica é limitada, se não 

completamente ausente. Por conseguinte, há exemplos de projetos excelentes que não podem ter acesso a 

financiamento e muitos projetos à primeira vista excelentes que revelam ser uma fraude. Em qualquer 

caso, a inexistência de certeza jurídica contribui para uma volatilidade que não reflete necessariamente 

as bases do projeto subjacente. 

A fim de tirar partido dos benefícios que as fichas utilitárias podem oferecer para a transferência de 

tecnologia e o financiamento da inovação, é essencial limitar a incerteza, clarificar as melhores práticas e 

identificar os critérios que permitem distinguir um exemplo de boa utilização de um de má utilização. Este 

objetivo pode ser alcançado mediante a criação de um Observatório das ICO, sob a responsabilidade da 

Comissão Europeia e com a participação das partes interessadas do mercado, das autoridades 

reguladoras, dos organismos de defesa do consumidor, das associações e do meio académico, o qual 

analisará a taxonomia, as características, a definição do mercado secundário, os elementos do prospeto e 

as boas práticas das ICO que não podem ser consideradas valores mobiliários, bem como casos-limite de 

fichas híbridas. 

Tal será vantajoso, uma vez que disponibilizará uma série de critérios que reforçarão a proteção dos 

investidores, darão às empresas em fase de arranque indicações sobre as práticas a seguir e a evitar e 

servirão de base para um quadro regulamentar que permitirá harmonizar as regulamentações dos 

Estados-Membros. 

Bases jurídicas: 
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Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 

orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

A UE necessita de encontrar métodos de financiamento inovadores para canalizar os financiamentos para as 

PME e empresas em fase de arranque pioneiras e para acelerar a transferência de tecnologias. As ICO 

apresentam um forte potencial de financiamento da inovação, mas também colocam grandes desafios em 

termos de regulamentação. O Observatório das ICO será o instrumento adequado para identificar as 

regulamentações dos Estados-Membros relativas às fichas utilitárias e para analisar a sua taxonomia, as suas 

características, as razões da sua volatilidade e as melhores práticas neste domínio, bem como para definir 

uma série de exemplos que poderão ser úteis para os participantes no mercado. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1248 
=== S&D//7710 === 

apresentada por Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 02 03 77 09 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 03 77 09       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Reserva           

Total       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Observatório das ofertas iniciais de moeda virtual (ICO) da Comissão Europeia 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Aditar o seguinte texto: 

As ofertas iniciais de moeda virtual (ICO) são uma fonte de financiamento inovador para as empresas em 

fase de arranque que utilizam a tecnologia de cadeia de blocos para distribuir fichas em troca de moeda 

fiduciária ou criptomoedas. Quando as fichas assumem a forma de caução (crédito sobre futuros fluxos 

de caixa ou sobre capital próprio), aplica-se a regulamentação financeira em vigor. No entanto, a grande 

maioria dessas fichas não é considerada valor mobiliário. São classificadas como fichas utilitárias. 

No caso das fichas utilitárias, as ICO proporcionam maior flexibilidade às empresas em fase de arranque. 

Esta flexibilidade permite criar ICO com definições, características, opções e dimensões técnicas muito 

diferentes. Esta situação é, em certa medida, benéfica, mas a segurança jurídica é limitada, se não 

completamente ausente. Por conseguinte, há exemplos de projetos excelentes que não podem ter acesso a 

financiamento e muitos projetos à primeira vista excelentes que se revelam ser uma fraude. Em qualquer 

caso, a inexistência de certeza jurídica contribui para uma volatilidade que não reflete necessariamente 

as bases do projeto subjacente. 

A fim de tirar partido dos benefícios que as fichas utilitárias podem oferecer para a transferência de 

tecnologia e o financiamento da inovação, é essencial limitar a incerteza, clarificar as melhores práticas e 

identificar os critérios que permitem distinguir um exemplo de boa utilização de um de má utilização. Este 

objetivo pode ser alcançado mediante a criação de um Observatório das ICO, sob a responsabilidade da 
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Comissão Europeia e com a participação das partes interessadas do mercado, das autoridades 

reguladoras, dos organismos de defesa do consumidor, das associações e do meio académico, o qual 

analisará a taxonomia, as características, a definição do mercado secundário, os elementos do prospeto e 

as boas práticas das ICO que não podem ser consideradas valores mobiliários, bem como casos-limite de 

fichas híbridas. 

Tal será vantajoso, uma vez que disponibilizará uma série de critérios que reforçarão a proteção dos 

investidores, darão às empresas em fase de arranque indicações sobre as práticas a seguir e a evitar e 

servirão de base para um quadro regulamentar que permitirá harmonizar as regulamentações dos 

Estados-Membros. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 

orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

A UE necessita de encontrar métodos de financiamento inovadores para canalizar os financiamentos para as 

PME e empresas em fase de arranque pioneiras e para acelerar a transferência de tecnologias. As ICO 

apresentam um forte potencial de financiamento da inovação, mas também colocam grandes desafios em 

termos de regulamentação. O Observatório das ICO será o instrumento adequado para identificar as 

regulamentações dos Estados-Membros relativas às fichas utilitárias e para analisar a sua taxonomia, as suas 

características, as razões da sua volatilidade e as melhores práticas neste domínio, bem como para definir 

uma série de exemplos que poderão ser úteis para os participantes no mercado. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 267 
=== TRAN/5373 === 

apresentada por Comissão dos Transportes e do Turismo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 02 03 77 09 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 03 77 09       600 000 600 000 600 000 600 000 

Reserva           

Total       600 000 600 000 600 000 600 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Qualidade dos serviços no setor do turismo 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

O setor do turismo é importante para o desenvolvimento económico e a criação de emprego na Europa. 

Os organismos de turismo continuam sem chegar a acordo sobre um sistema unificado de classificação 

hoteleira (hotéis, restaurantes e outros estabelecimentos na Europa). Atendendo a que as necessidades e 

as expetativas dos clientes evoluíram, estimulando o desenvolvimento da oferta de hotéis, tornou-se 

imprescindível regulamentar este domínio de atividade, mediante a adoção de medidas destinadas a 

proteger os direitos e os interesses dos consumidores finais. 
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Muitas vezes, as expetativas dos consumidores não correspondem à realidade, devido a uma comunicação 

inadequada e ineficaz. 

O objetivo deste projeto é estabelecer: 

– Um quadro para um levantamento exaustivo das iniciativas públicas e privadas existentes no setor do 

turismo (sistemas de estrelas e sistemas de certificação, etc.), com vista à harmonização do sistema de 

classificação em termos de precisão e de dados atualizados e garantia de transparência e coerência da 

avaliação e do desempenho de qualidade dos serviços; 

– Um quadro para o conteúdo das informações fornecidas pelas agências de viagens, pelos operadores 

turísticos e pelos sítios de reserva e de críticas em linha. As informações facultadas aos clientes devem 

ser examinadas e comparadas e ser compatíveis com o nível da UE no que se refere aos critérios das 

iniciativas identificadas; 

– Um quadro relativo à cooperação transnacional entre as autoridades públicas e as empresas, a fim de 

melhorar o conteúdo das «condições do serviço» e assegurar um «contrato» justo entre os prestadores 

de serviços e os turistas. O contrato deve especificar, nomeadamente, as condições de pagamento e os 

direitos dos turistas, especialmente em caso de incumprimento relativamente aos serviços contratados; 

– A viabilidade de definir princípios a nível da UE em matéria de qualidade dos serviços no setor do 

turismo, incluindo as competências, o valor acrescentado e a viabilidade técnica a nível da UE. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 

orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

A relação entre turistas e prestadores de serviços deve ser equitativa e transparente. Os turistas poderiam 

beneficiar disso, tomando decisões mais facilmente no momento de escolher um hotel e de encontrar um 

alojamento mais adequado às suas necessidades. Tal evitaria que os turistas ficassem com ideias erradas e 

contribuiria para melhor satisfazer as expetativas dos clientes e para os ajudar a poupar tempo e dinheiro. O 

turismo é também um instrumento importante para reforçar a imagem da Europa no mundo. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 885 
=== EPP//7902 === 

apresentada por Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 02 04 02 01 — Liderança no espaço 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 04 02 01 184 528 490 155 310 916 195 022 867 169 500 000 191 350 867 169 500 000 19 172 000 5 000 000 210 522 867 174 500 000 

Reserva           

Total 184 528 490 155 310 916 195 022 867 169 500 000 191 350 867 169 500 000 19 172 000 5 000 000 210 522 867 174 500 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

A investigação espacial é essencial para garantir a segurança a longo prazo e a segurança do ambiente 

espacial, bem com para reforçar a competitividade da indústria e a sua cadeia de valor no mercado mundial. 
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Dada a prioridade política da investigação espacial e o atual défice de financiamento de projetos de 

investigação espacial, é necessário aumentar os recursos orçamentais neste domínio para manter um esforço 

constante de I&D que permita à Europa permanecer na vanguarda da inovação espacial a nível mundial. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 58 
=== ITRE/5017 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 02 04 02 01 — Liderança no espaço 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 04 02 01 184 528 490 155 310 916 195 022 867 169 500 000 191 350 867 169 500 000 3 672 000  195 022 867 169 500 000 

Reserva           

Total 184 528 490 155 310 916 195 022 867 169 500 000 191 350 867 169 500 000 3 672 000  195 022 867 169 500 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 268 
=== TRAN/5350 === 

apresentada por Comissão dos Transportes e do Turismo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 02 04 02 01 — Liderança no espaço 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 04 02 01 184 528 490 155 310 916 195 022 867 169 500 000 191 350 867 169 500 000 3 672 000  195 022 867 169 500 000 

Reserva           

Total 184 528 490 155 310 916 195 022 867 169 500 000 191 350 867 169 500 000 3 672 000  195 022 867 169 500 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 886 
=== EPP//7903 === 

apresentada por Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 02 04 02 03 — Promoção da inovação nas pequenas e médias empresas (PME) 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 04 02 03 43 178 448 33 405 537 46 542 776 46 379 796 46 542 776 46 379 796 8 457 224 8 620 204 55 000 000 55 000 000 

Reserva           

Total 43 178 448 33 405 537 46 542 776 46 379 796 46 542 776 46 379 796 8 457 224 8 620 204 55 000 000 55 000 000 
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JUSTIFICAÇÃO: 

Um aumento do orçamento permitiria financiar projetos adicionais facilitados por clusters para novas 

cadeias de valor industrial, em que pelo menos 75 % do orçamento se destinaria a apoiar diretamente 

atividades de inovação transetorial e inter-regional das PME, tendo em vista o desenvolvimento de novas 

cadeias de valor industrial. Em segundo lugar, o orçamento adicional para a iniciativa-piloto sobre a 

utilização pelas PME das tecnologias da cadeia de blocos e do livro-razão distribuído proporcionaria apoio a 

20 a 30 PME para testar aplicações concretas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 602 
=== GUE//7107 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 02 04 02 03 — Promoção da inovação nas pequenas e médias empresas (PME) 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 04 02 03 43 178 448 33 405 537 46 542 776 46 379 796 46 542 776 46 379 796 3 457 224 3 620 204 50 000 000 50 000 000 

Reserva           

Total 43 178 448 33 405 537 46 542 776 46 379 796 46 542 776 46 379 796 3 457 224 3 620 204 50 000 000 50 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

A ajuda às microempresas e às PME é agora vital para este sector e importante para as economias dos 

Estados-Membros. Consideramos, por isso, que é necessário criar e reforçar os mecanismos de apoio às 

PME. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 702 
=== ALDE/8734 === 

apresentada por Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 02 04 03 01 — Concretização de uma economia eficiente na utilização dos recursos e resiliente às 

alterações climáticas, bem como de um abastecimento sustentável de matérias-primas 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 04 03 01 63 762 546 80 820 296 85 311 712 57 684 349 85 311 712 57 684 349 2 629 800  87 941 512 57 684 349 

Reserva           

Total 63 762 546 80 820 296 85 311 712 57 684 349 85 311 712 57 684 349 2 629 800  87 941 512 57 684 349 

JUSTIFICAÇÃO: 

A União Europeia corre o risco de ficar aquém do seu compromisso de dedicar 20% do seu orçamento para 

2014-2020 aos objetivos de ação climática para apoiar a criação de uma economia hipocarbónica, eficiente 

em termos de recursos e capaz de resistir às alterações climáticas. Como as despesas relacionadas com o 

clima ascenderam a apenas 19,8 % no orçamento de 2018, a sua proporção no orçamento de 2019 deve ser 

aumentada para compensar essa subexecução. A alteração faz parte de um pacote que aumenta as rubricas 

orçamentais pertinentes com um bom desempenho em relação ao projeto de orçamento, chegando a cerca de 

20,2 % das despesas relacionadas com o clima no orçamento de 2019. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1249 
=== S&D//7623 === 

apresentada por Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 02 04 03 01 — Concretização de uma economia eficiente na utilização dos recursos e resiliente às 

alterações climáticas, bem como de um abastecimento sustentável de matérias-primas 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 04 03 01 63 762 546 80 820 296 85 311 712 57 684 349 85 311 712 57 684 349 17 223 547 17 223 547 102 535 259 74 907 896 

Reserva           

Total 63 762 546 80 820 296 85 311 712 57 684 349 85 311 712 57 684 349 17 223 547 17 223 547 102 535 259 74 907 896 

JUSTIFICAÇÃO: 

Recuperar o atraso no cumprimento do compromisso de dedicar 20 % das despesas da UE a ações em 

matéria de alterações climáticas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1375 
=== EFDD/8812 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 02 04 77 03 — Ação preparatória em matéria de investigação no domínio da defesa 

Modificar os valores, as observações, as bases jurídicas e os atos de referência como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 04 77 03 40 000 000 28 000 000 25 000 000 29 000 000 25 000 000 29 000 000 -25 000 000 -29 000 000 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 40 000 000 28 000 000 25 000 000 29 000 000 25 000 000 29 000 000 -25 000 000 -29 000 000 p.m. p.m. 

Observações: 

Suprimir o texto seguinte: 

Esta dotação destina-se a cobrir os pagamentos relacionados com as autorizações por liquidar de exercícios 

anteriores, no âmbito da ação preparatória. 

A Europa enfrenta hoje uma crescente deterioração da situação em matéria de segurança com a emergência 

de ameaças novas ou o reviver de existentes; a crise financeira exerceu uma pressão constante sobre os 

orçamentos de defesa nacionais e, desde 2006, o orçamento dedicado à I&D no domínio da defesa na Europa 

diminuiu 30 %. Neste contexto, os Estados-Membros e a opinião pública esperam da União um maior 

envolvimento em matéria de segurança e defesa. 

O principal objetivo desta ação preparatória é preparar e testar mecanismos para levar a cabo investigação 

financiada pela União na área da defesa, incluindo um mecanismo de cooperação com a Agência Europeia 

de Defesa, a fim de preparar, organizar e realizar diversas atividades de investigação no setor da defesa. O 

objetivo final destas atividades é promover a competitividade e a capacidade de inovação da indústria de 

defesa em toda a União. É necessário produzir resultados visíveis e em tempo útil para a tomada de decisões 

com vista à discussão de um possível programa de investigação em matéria de defesa no âmbito do próximo 

Quadro Financeiro Plurianual. 
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O programa Investigação e Tecnologia da ação preparatória será executado através de programas de trabalho 

anuais, principalmente através de convites à apresentação de propostas para projetos de investigação e 

contratação. As tarefas relacionadas com a execução dos programas de trabalho serão delegadas à Agência 

Europeia de Defesa. A ação preparatória abrangerá todas as despesas necessárias para preparar e testar 

mecanismos para a realização de investigação financiada pela União no domínio da defesa, incluindo 

despesas relativas a informação e publicações, divulgação, assistência técnica e administrativa, consultoria, 

estudos e grupos de peritos. 

Em 2019, esta dotação cobrirá o financiamento de uma série de projetos de investigação, nomeadamente 

relativos às tecnologias críticas de defesa em matéria de proteção eletrónica, radar e comunicações 

avançadas, bem como futuras tecnologias revolucionárias. O âmbito preciso dos temas será determinado em 

consulta com os Estados-Membros e as partes interessadas no setor da I&D em matéria de defesa e com o 

apoio de peritos.  

As receitas provenientes da contribuição de países terceiros inscritos no número 6 0 3 3 do mapa de receitas 

darão lugar à inscrição de dotações suplementares neste número, nos termos do disposto no Regulamento 

Financeiro. 

Bases jurídicas: 

Suprimir o texto seguinte: 

Ação preparatória na aceção do artigo 54.o, n.o 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis 

ao orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

Atos de referência: 

Suprimir o texto seguinte: 

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e 

ao Comité das Regiões, de 7 de junho de 2017, «Lançar o Fundo Europeu de Defesa» [COM(2017) 295 

final]. 

JUSTIFICAÇÃO: 

O domínio da defesa deve respeitar apenas aos Estados-Membros. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 717 
=== ENF//8101 === 

apresentada por Europa das Nações e da Liberdade 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 02 04 77 03 — Ação preparatória em matéria de investigação no domínio da defesa 

Modificar os valores, as observações, as bases jurídicas e os atos de referência como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 04 77 03 40 000 000 28 000 000 25 000 000 29 000 000 25 000 000 29 000 000 -25 000 000 -29 000 000 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 40 000 000 28 000 000 25 000 000 29 000 000 25 000 000 29 000 000 -25 000 000 -29 000 000 p.m. p.m. 

Observações: 

Suprimir o texto seguinte: 

Esta dotação destina-se a cobrir os pagamentos relacionados com as autorizações por liquidar de exercícios 



 

 51 

anteriores, no âmbito da ação preparatória. 

A Europa enfrenta hoje uma crescente deterioração da situação em matéria de segurança com a emergência 

de ameaças novas ou o reviver de existentes; a crise financeira exerceu uma pressão constante sobre os 

orçamentos de defesa nacionais e, desde 2006, o orçamento dedicado à I&D no domínio da defesa na Europa 

diminuiu 30 %. Neste contexto, os Estados-Membros e a opinião pública esperam da União um maior 

envolvimento em matéria de segurança e defesa. 

O principal objetivo desta ação preparatória é preparar e testar mecanismos para levar a cabo investigação 

financiada pela União na área da defesa, incluindo um mecanismo de cooperação com a Agência Europeia 

de Defesa, a fim de preparar, organizar e realizar diversas atividades de investigação no setor da defesa. O 

objetivo final destas atividades é promover a competitividade e a capacidade de inovação da indústria de 

defesa em toda a União. É necessário produzir resultados visíveis e em tempo útil para a tomada de decisões 

com vista à discussão de um possível programa de investigação em matéria de defesa no âmbito do próximo 

Quadro Financeiro Plurianual. 

O programa Investigação e Tecnologia da ação preparatória será executado através de programas de trabalho 

anuais, principalmente através de convites à apresentação de propostas para projetos de investigação e 

contratação. As tarefas relacionadas com a execução dos programas de trabalho serão delegadas à Agência 

Europeia de Defesa. A ação preparatória abrangerá todas as despesas necessárias para preparar e testar 

mecanismos para a realização de investigação financiada pela União no domínio da defesa, incluindo 

despesas relativas a informação e publicações, divulgação, assistência técnica e administrativa, consultoria, 

estudos e grupos de peritos. 

Em 2019, esta dotação cobrirá o financiamento de uma série de projetos de investigação, nomeadamente 

relativos às tecnologias críticas de defesa em matéria de proteção eletrónica, radar e comunicações 

avançadas, bem como futuras tecnologias revolucionárias. O âmbito preciso dos temas será determinado em 

consulta com os Estados-Membros e as partes interessadas no setor da I&D em matéria de defesa e com o 

apoio de peritos.  

As receitas provenientes da contribuição de países terceiros inscritos no número 6 0 3 3 do mapa de receitas 

darão lugar à inscrição de dotações suplementares neste número, nos termos do disposto no Regulamento 

Financeiro. 

Bases jurídicas: 

Suprimir o texto seguinte: 

Ação preparatória na aceção do artigo 54.o, n.o 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis 

ao orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

Atos de referência: 

Suprimir o texto seguinte: 

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e 

ao Comité das Regiões, de 7 de junho de 2017, «Lançar o Fundo Europeu de Defesa» [COM(2017) 295 

final]. 

JUSTIFICAÇÃO: 

Não há necessidade de uma iniciativa centralizada da UE neste domínio. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 533 
=== GUE//7022 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 02 04 77 03 — Ação preparatória em matéria de investigação no domínio da defesa 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 04 77 03 40 000 000 28 000 000 25 000 000 29 000 000 25 000 000 29 000 000 -25 000 000 -29 000 000 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 40 000 000 28 000 000 25 000 000 29 000 000 25 000 000 29 000 000 -25 000 000 -29 000 000 p.m. p.m. 

JUSTIFICAÇÃO: 

Nos termos do artigo 41.º, n.º 2, do TUE, as despesas decorrentes de operações com implicações no domínio 

militar ou da defesa não podem ser imputadas ao orçamento da União.Por isso, cumpre pôr termo à ação 

preparatória no domínio da investigação em matéria de defesa. Qualquer participação de fundos ou 

financiamento a título do orçamento da UE na investigação militar, civil-militar ou no domínio da segurança 

em geral, bem como no desenvolvimento de sistemas de aeronaves telepilotadas (RPAS) e de armas 

autónomas, em particular, deve ser firmemente rejeitada. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 154 
=== ITRE/6387 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 02 04 77 05 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 04 77 05       500 000 250 000 500 000 250 000 

Reserva           

Total       500 000 250 000 500 000 250 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Estudo referencial para definir um «justo retorno» dos investimentos públicos no 

domínio da saúde e contribuir para assegurar um retorno dos investimentos da UE em I & D no domínio 

médico 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

O investimento da Comissão Europeia (CE) em I & D no domínio biomédico é realizado através do seu 

Programa-Quadro de Investigação «Horizonte 2020» no âmbito do Desafio Societal 1 sobre saúde, 

alterações demográficas e bem-estar, cujo principal objetivo é «a melhoria da saúde ao longo da vida e o 

bem-estar de todos». Todavia, a política de I & D no domínio biomédico tem sido criticada pela sua 

incapacidade em garantir um justo retorno dos investimentos públicos. Assim, tanto o Conselho da União 

Europeia (ver: http://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2016/06/17-epsco-conclusions-

balance-pharmaceutical-system/) como o Parlamento Europeu (ver 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/2057(INI)) 

salientaram a necessidade de garantir que os investimentos públicos em I & D gerem um retorno justo 

para assegurar que as inovações médicas apoiadas por investimentos públicos incidem sobre os interesses 

da saúde pública e as necessidades médicas não satisfeitas dos pacientes. 

A fim de assegurar que os investimentos públicos em I & D no domínio biomédico cumprem os objetivos 

acima referidos do Programa-Quadro Horizonte 2020 e de garantir um retorno justo dos investimentos, é 
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fundamental criar um mecanismo de acompanhamento para medir o seu impacto socioeconómico, pese 

embora seja amplamente reconhecido que o prazo que decorre antes de os resultados serem realmente 

utilizados na prática clínica é muito longo (aproximadamente 17 anos), prazo que é ainda maior até que 

estes resultados tenham um impacto quantificável na saúde. É, pois, da maior importância determinar as 

implicações da noção de «justo retorno do investimento público» para os investimentos biomédicos da 

UE, em especial para as parcerias público-privada financiados pela UE, de acordo com indicadores 

diretamente observáveis/mensuráveis. Com marcos de referência e indicadores desta natureza para 

quantificar o «justo retorno», seria possível refletir sobre o impacto social dos projetos de I & D na fase 

em que estes estão a ser explorados e em que estão a ser tomadas as decisões sobre a afetação dos 

recursos, o que, por sua vez, contribuiria para garantir o desejado impacto social dos projetos de I & D no 

domínio médico e garantir um retorno justo dos investimentos públicos. 

Esta proposta de projeto-piloto procura dar resposta às referidas preocupações da opinião pública 

europeia e das instituições da UE, através do estabelecimento de um índice de referência de um 

«rendimento justo». A décadas de distância do verdadeiro impacto na saúde, e tendo em conta o facto de, 

por ora, não existirem mecanismos de controlo adequados, é urgente criar um parâmetro de referência 

para um «justo retorno» do investimento público da UE. Para o efeito, este parâmetro de referência 

estabelecerá quais as implicações do «justo retorno» público dos investimentos públicos no que se refere: 

• ao estabelecimento das prioridades para a atribuição do financiamento da I & D, 

• à conceção de projetos, incluindo as repercussões na saúde e outros impactos socioeconómicos. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 

orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Um parâmetro de referência desta índole pode fornecer informações com vista ao estabelecimento das 

prioridades de financiamento e à conceção dos projetos no programa-quadro de investigação da UE, ao 

fornecer as diretrizes e orientações necessárias para estabelecer as bases para um futuro impacto. Tal teria 

também implicações mais vastas ao nível das políticas da UE e seria especialmente importante para a 

implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no quadro político europeu e nas prioridades 

da Comissão Europeia. Contribuiria para melhorar e adaptar a atual agenda «Legislar melhor» da UE, 

fazendo com que deixe de assentar numa análise tradicional de custos-benefícios. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 155 
=== ITRE/6388 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 02 04 77 05 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 04 77 05       40 000 000 10 000 000 40 000 000 10 000 000 

Reserva           

Total       40 000 000 10 000 000 40 000 000 10 000 000 

Designação: 
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Ação preparatória – Prepararação do novo programa da UE GOVSATCOM 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

A ação preparatória apoiará uma série de atividades preparatórias indispensáveis para o início com êxito 

do programa operacional a partir de 2021, nomeadamente: 

– estudos dos sistemas industriais relativos à Plataforma GOVSATCOM, a nova infraestrutura terrestre 

destinada a interligar sem descontinuidades os utilizadores e os fornecedores; 

– desenvolvimento e criação de protótipos de elementos de serviços e da Plataforma GOVSATCOM; 

– criação e demonstração de diversos cenários de aplicação civil em matéria de gestão de crises, proteção 

civil, vigilância e gestão de infraestruturas essenciais; 

– outras atividades preparatórias, incluindo a análise da oferta e procura de GOVSATCOM para além de 

meados da década de 2020. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Ação preparatória na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras 

aplicáveis ao orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 

298 de 26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

A ação preparatória (AP) está ligada ao regulamento que cria um programa da UE de GOVSATCOM, que a 

Comissão propõe no âmbito do QFP para 2021-2027. 

Esta AP dispõe de um orçamento total de 40 milhões de euros, com pagamentos repartidos ao longo de três 

anos: 2019-2021. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 156 
=== ITRE/6389 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 02 04 77 05 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 04 77 05       500 000 500 000 500 000 500 000 

Reserva           

Total       500 000 500 000 500 000 500 000 

Designação: 

Projecto-piloto – Medição das indústrias culturais e criativas na UE 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Existem atualmente cerca de 3 milhões de empresas no setor das ICC na Europa (UE). Elas geram um 

volume de negócios de 1,5 mil milhões de euros e empregam 12 milhões de pessoas. A criação de valor 

acrescentado bruto nas ICC ascendeu a 508 mil milhões de euros (em 2013), o que está a par de setores 

tradicionais como a indústria mecânica e a indústria automóvel, com um volume de negócios combinado 
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de 490 mil milhões de euros em 2015 (Eurostat 2017). 

Um esforço plurianual do Eurostat, a agência de estatística central da Comissão Europeia, disponibilizou 

uma base de dados exaustiva de dados básicos sobre o setor cultural. Este trabalho pode ser utilizado 

como ponto de partida para o desenvolvimento de um modelo estatístico para identificar os setores 

culturais e criativos. A unidade relevante do Eurostat publicou bases metodológicas importantes sobre 

este trabalho. 

O Eurostat disponibilizou o seguinte trabalho inicial: 

Eurostat (2000). Estatísticas da cultura na UE. Relatório final do Grupo de Liderança, documento de 

trabalho do Eurostat, Comissão Europeia; 

Grupo de trabalho do sistema estatístico europeu relativo à cultura (2012). Relatório final do ESSnet-

Culture, Ministério da Cultura do Luxemburgo (coordenador do projeto), Eurostat; 

Grupo de trabalho do Eurostat sobre estatísticas da cultura. Trabalhos de revisão da definição de cultura 

2018; 

O Eurostat disponibilizou as seguintes bases de dados estatísticas: 

Eurostat (dados anuais). Estatísticas sobre o emprego cultural; 

Eurostat (dados anuais). Estatísticas sobre empresas dos setores culturais; 

Eurostat (dados anuais). Estatísticas sobre o comércio internacional de bens e serviços culturais; 

Eurostat (2007). Estatísticas da cultura na Europa, Pocketbook, Comissão Europeia; 

Eurostat (2011). Estatísticas da cultura; 2011, edição Pocketbooks, Comissão Europeia; 

Eurostat (2016). Estatísticas da cultura; 2016, edição Statistical Books, Comissão Europeia; 

A partir do trabalho do Eurostat, deve ser elaborado um modelo de investigação que tencionamos alargar 

a um modelo estatístico abrangente. 

– Em vez de uma análise singular, este modelo estatístico permite uma análise estatística contínua e 

regular do potencial económico, cultural e social das ICC na Europa. 

– O modelo estatístico deve ser desenvolvido a três níveis: ao nível da UE em geral, ao nível individual 

dos Estados-Membros e ao nível das regiões dentro dos Estados-Membros (NUTS-2).  

– Será avaliado no âmbito de um projeto-piloto de dois anos e pode ser alargado a um acompanhamento 

regular das ICC. 

– Utilizando este modelo estatístico e o acompanhamento sucessivo, será prestada uma cobertura 

regular do desenvolvimento económico das ICC. 

O modelo estatístico inclui as seguintes partes: 

Definição de base 

A definição conceptual de ICC inclui as indústrias culturais e criativas, bem como as artes e ofícios e as 

indústrias da moda e do luxo. Todos os setores serão ligados a listas fixas de ramos económicos e 

profissionais (classificação NACE/ISCO), a fim de criar um quadro estatístico global das ICC. Esta lista 

de ramos pode variar de forma modular, se necessário. 

O desenvolvimento da definição conceptual para este projeto-piloto começa com o modelo estatístico 

fundamental das definições do setor cultural desenvolvido pelo Eurostat e os Estados-Membros da UE 

como parte do «Relatório final da ESSnet Cultura 2012». 

Este modelo permite uma ampla recolha de atividades culturais e criativas. Inclui todas as definições 

importantes da UE no modelo estatístico. 

O caráter único desta nova definição reside na estrutura modular dos diferentes ramos estatísticos. Deste 
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modo, é possível compilar análises personalizadas com base em perspetivas diferentes das ICC. Uma 

análise centrada na política cultural poderia excluir as indústrias de software, ao passo que uma 

concentração na política de inovação poderia incluir o design, a publicidade e o software/jogos. 

Indicadores fundamentais 

A seleção dos indicadores segue as orientações metodológicas da UNESCO, da OCDE e do Eurostat e 

inclui os seguintes indicadores fundamentais: 

– Empresas 

– Volume de negócios e valor acrescentado; 

– Trabalhadores e pessoas ocupadas; 

– Artistas independentes, trabalhadores do setor cultural e criativos; 

Fontes de dados 

Apenas serão usadas como base fontes estatísticas oficiais (Eurostat, institutos nacionais de estatística) e 

não bases de dados económicos comerciais. 

As seguintes fontes estatísticas, já publicadas pelo Eurostat, serão de importância fundamental. 

Estatísticas sobre empresas dos setores culturais 

Fonte: Estatísticas estruturais das empresas e demografia das empresas; 

As estatísticas sobre empresas culturais abrangem a indústria, a construção, o comércio e as empresas de 

serviços classificadas de acordo com a nomenclatura estatística das atividades económicas na 

Comunidade Europeia (NACE Rev. 2). Esta classificação permite uma desagregação setorial 

pormenorizada das atividades empresariais (até um nível de quatro dígitos). As estatísticas estruturais das 

empresas fornecem informações sobre o número de empresas e muitos outros indicadores económicos – 

por exemplo, valor acrescentado, volume de negócios e custos de pessoal. 

Estatísticas sobre o emprego cultural 

Fonte: Inquérito às forças de trabalho 

As estatísticas sobre o emprego cultural referem-se ao número de trabalhadores (por conta de outrem e 

por conta própria) no domínio da cultura. O conceito de emprego cultural inclui todas as pessoas que 

trabalham numa atividade económica relacionada com a cultura, bem como todas as pessoas com uma 

ocupação relacionada com a cultura. 

Estatísticas sobre o comércio internacional de bens e serviços culturais 

Fonte: COMEXT e balança de pagamentos 

As estatísticas sobre o comércio internacional de bens culturais permitem avaliar o valor dos bens 

culturais comercializados entre os Estados-Membros da UE (comércio intra-UE) e entre Estados-

Membros e países terceiros (comércio extra-UE). Estas estatísticas fornecem uma imagem dos produtos 

relacionados com a cultura no comércio internacional e dão uma ideia do impacto da cultura na 

economia. 

Para além das fontes disponibilizadas pelo Eurostat, é necessário trabalho adicional para colmatar uma 

importante lacuna de dados. 

Há certas atividades culturais para as quais o Eurostat carece de autorização para recolher dados 

relativamente aos ramos económicos correspondentes (por exemplo, NACE Rev. 2, códigos 90 e 91). Estas 

lacunas serão colmatadas por inquérito direto nos serviços nacionais de estatística dos Estados-Membros. 

Todos os dados incluídos no modelo estatístico serão tornados públicos para garantir a transparência e 

aumentar a confiança na sua validade. 

Delimitação geográfica 
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No projeto-piloto serão considerados os três níveis geográficos seguintes: 

– O nível europeu (UE); 

– O nível nacional (Estados-Membros); 

– O nível regional (NUTS-2), se a disponibilidade de dados o permitir; 

Resultados empíricos 

Todos os resultados obtidos com o modelo estatístico serão apresentados segundo quatro dimensões, 

segundo a UNESCO: 

– Relevância económica (volume de negócios, valor acrescentado, empresas); 

– Relevância social (emprego, trabalho por conta própria); 

– Relevância cultural (artistas, trabalhadores do setor cultural e criativos); 

– Relevância regional (perfis regionais das regiões NUTS); 

Aplicação do modelo estatístico 

Início do projeto-piloto 

2019 – Início do projeto-piloto 

2020 – Seguimento do projeto-piloto 

Gestão do projeto 

Criação de um gabinete de projeto com chefe de projeto, pessoal de investigação e pessoal administrativo. 

Resumo de todas as definições de indústrias culturais e criativas 

Inquérito sobre todos os estudos sobre as indústrias culturais e criativas a nível da UE, dos Estados-

Membros e a nível regional 

Recolha e resumo de todas as definições de indústrias culturais e criativas 

Comissão Europeia, Parlamento Europeu, Conselho da Europa 

Todos os Estados-Membros (fonte: “Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe")  

Cooperação com unidades e serviços de investigação que resultou em estudos relevantes no passado 

Definição estatística 

Preparação de uma definição estatística das indústrias culturais e criativas, segundo os sistemas de 

classificação NACE Rev. 2 e CITP-08 

Preparação de uma proposta de modelo europeu harmonizado, incluindo classificações individuais por 

país 

Recolha de dados 

Recolha de dados no Eurostat e nos institutos nacionais de estatística 

Processamento de dados e avaliação dos dados da UE e nacionais 

Consulta a peritos relevantes e preenchimento de dados em falta 

Análise e processamento de resultados empíricos 

Etapas 

Projeto-piloto: 12 meses 

Desenvolvimento para a Europa (UE), recolha e tratamento dos dados do Eurostat 

Seleção dos Estados-Membros da UE, recolha e tratamento de dados a nível nacional e da UE (AT, DE, 
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EE, FR, HR, PL, PT, RO) 

Seguimento do projeto: 12 meses 

Seleção de todos os Estados-Membros da UE 

Rede 

Desenvolvimento de um círculo de peritos dos países membros (serão sobretudo investigadores que já 

realizaram estudos relevantes sobre o tema para os governos nacionais e jovens investigadores). 

Partes interessadas 

O modelo estatístico será apresentado e discutido com as partes interessadas em seminários de alto nível a 

realizar duas vezes por ano. Os seguintes grupos de partes interessadas serão convidados para esses 

seminários: 

Comissão Europeia (Eurostat, DGs), Parlamento Europeu,  

associações europeias das ICC, 

ministérios nacionais da cultura, assuntos económicos e inovação, institutos nacionais de estatística, 

redes europeias de investigação, grupos de investigação nacionais; 

Resultados 

Após uma fase-piloto de dois anos, existirá um modelo estatístico com o qual poderá ser demonstrada a 

importância económica das ICC a nível da UE, nacional e regional. Será ponderada a possibilidade de 

passar a uma monitorização regular e anual após uma avaliação final. 

O modelo revelará as tendências atuais da situação das ICC, enquanto indústria economicamente forte e 

relevante, a par com outras indústrias mais consolidadas. Proporcionará indicadores significativos que 

podem ser incluídos nos debates públicos e políticos numa base contínua. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 

orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Este projeto visa criar um protótipo de modelo estatístico para permitir um acompanhamento regular das 

ICC na UE. Ele sublinha a importância económica, cultural e social das ICC europeias. Baseia-se em 

estatísticas oficiais e proporciona uma base válida para uma deliberação racional. Serve de modelo de 

referência para todos os Estados-Membros no estabelecimento de políticas nacionais e regionais. O Governo 

Federal dos EUA iniciou recentemente um acompanhamento a longo prazo das artes e da produção cultural 

nos EUA. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1250 
=== S&D//7704 === 

apresentada por Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 02 04 77 05 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 
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 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 04 77 05       500 000 250 000 500 000 250 000 

Reserva           

Total       500 000 250 000 500 000 250 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Estudo referencial para definir um «justo retorno» dos investimentos públicos no 

domínio da saúde e contribuir para assegurar um retorno dos investimentos da UE em I & D no domínio 

médico 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Antes do parágrafo: 

A diversidade cultural e a identificação de uma combinação cultural adequada............. a evolução de 

paradigmas produtivos da indústria 4.0. 

Alterar do seguinte modo: 

Esta dotação destina-se a prosseguir o projeto-piloto no seu segundo ano, bem como a cobrir as 

autorizações por liquidar de exercícios anteriores no âmbito do projeto-piloto. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 

orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Um parâmetro de referência desta índole pode fornecer informações com vista ao estabelecimento das 

prioridades de financiamento e à conceção dos projetos no programa-quadro de investigação da UE, ao 

fornecer as diretrizes e orientações necessárias para estabelecer as bases para um futuro impacto. Tal teria 

também implicações mais vastas ao nível das políticas da UE e seria especialmente importante para a 

implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no quadro político europeu e nas prioridades 

da Comissão Europeia. Contribuiria para melhorar e adaptar a atual agenda «Legislar melhor» da UE, 

fazendo com que deixe de assentar numa análise tradicional de custos-benefícios. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 269 
=== TRAN/5372 === 

apresentada por Comissão dos Transportes e do Turismo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 02 04 77 05 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 04 77 05       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Reserva           

Total       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Gestão do tráfego espacial 
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Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

A Europa depende cada vez mais das tecnologias espaciais, na medida em que o setor dos satélites fornece 

novas aplicações tanto no domínio civil como no militar. O risco de interferências de intervenientes e 

objetos espaciais está a aumentar. É, pois, evidente a necessidade de uma gestão do tráfego espacial, a fim 

de: garantir a segurança das atividades espaciais (exploração e utilização do espaço, aplicações e serviços 

espaciais) e definir a evolução do quadro jurídico e regulamentar para as atividades espaciais. A base 

jurídica é fornecida pelos tratados de Direito Espacial Internacional. O conhecimento da situação no 

espaço poderia ser utilizado como uma condição prévia para a gestão do tráfego internacional. 

A gestão do tráfego espacial poderá incluir as seguintes ações: 

1. Investigação interdisciplinar; 

2. Formação de opiniões; 

3. Promoção de pré-requisitos técnicos e cooperação internacional; 

4. Preparativos no Comité para a Utilização Pacífica do Espaço Exterior (COPUOS), na União 

Internacional das Telecomunicações (UIT), na Organização da Aviação Civil Internacional (OACI) e 

noutras instâncias intergovernamentais; 

5. Sensibilização do público. 

Objetivos que podem ser alcançados através da gestão do tráfego espacial: 

1. Garantir a prosperidade e o desenvolvimento das gerações futuras, mantendo a segurança dos voos 

espaciais e a sustentabilidade da exploração e da utilização do espaço; 

2. Fazer face aos problemas e às promessas de voos espaciais, abordando todas as fases do tráfego, a 

saber, a entrada no espaço, as operações no espaço e o regresso do espaço; 

3. Combater a atual deterioração da segurança e da sustentabilidade, articulando as tecnologias, as 

infraestruturas e os instrumentos jurídicos existentes. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 

orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

O número de satélites em órbita em 2015 ascendeu a 1 265, sendo necessário, por conseguinte, ter em conta 

os aspetos técnicos e regulamentares das constelações de satélites. Este projeto-piloto poderia contemplar os 

seguintes aspetos: a aplicação do Direito Espacial e a conclusão das Regras de Tráfego no Espaço, a fim de 

permitir a interoperabilidade dos sistemas espaciais através de um regime de normas técnicas aplicáveis ao 

tráfego no espaço. A presente proposta de projeto-piloto recebeu igualmente o apoio da DG GROW. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 163 
=== ITRE/6416 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 02 05 11 — Agência do GNSS Europeu 
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Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 05 11 31 338 525 31 338 525 32 270 863 32 270 863 31 970 863 31 970 863 2 711 000 2 711 000 34 681 863 34 681 863 

Reserva           

Total 31 338 525 31 338 525 32 270 863 32 270 863 31 970 863 31 970 863 2 711 000 2 711 000 34 681 863 34 681 863 

JUSTIFICAÇÃO: 

A Agência sofre, atualmente, de um deficit de recursos, em particular no que diz respeito aos sistemas 

Galileo e EGNOS e ao serviço público regulado, e as soluções a curto prazo em vigor não são sustentáveis a 

médio e longo prazo. É necessário prever postos de trabalho adicionais e recursos financeiros adequados 

para estas tarefas específicas fundamentais em 2019. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1251 
=== S&D//7612 === 

apresentada por Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 02 05 11 — Agência do GNSS Europeu 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 05 11 31 338 525 31 338 525 32 270 863 32 270 863 31 970 863 31 970 863 2 711 000 2 711 000 34 681 863 34 681 863 

Reserva           

Total 31 338 525 31 338 525 32 270 863 32 270 863 31 970 863 31 970 863 2 711 000 2 711 000 34 681 863 34 681 863 

JUSTIFICAÇÃO: 

A Agência sofre atualmente de um défice de recursos, em particular no que diz respeito aos sistemas Galileo 

e EGNOS e ao serviço público regulado, e as soluções a curto prazo em vigor não são sustentáveis a médio e 

longo prazo. É necessário prever postos de trabalho adicionais e recursos financeiros adequados para estas 

tarefas específicas fundamentais em 2019. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 270 
=== TRAN/5351 === 

apresentada por Comissão dos Transportes e do Turismo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 02 05 11 — Agência do GNSS Europeu 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 05 11 31 338 525 31 338 525 32 270 863 32 270 863 31 970 863 31 970 863 300 000 300 000 32 270 863 32 270 863 

Reserva           

Total 31 338 525 31 338 525 32 270 863 32 270 863 31 970 863 31 970 863 300 000 300 000 32 270 863 32 270 863 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 352 
=== ENVI/5270 === 
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apresentada por Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 02 06 01 — Prestação de serviços operacionais com base em observações espaciais e dados in situ 

(Copernicus) 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 06 01 129 364 000 131 000 000 187 755 000 140 000 000 138 755 000 140 000 000 49 000 000  187 755 000 140 000 000 

Reserva           

Total 129 364 000 131 000 000 187 755 000 140 000 000 138 755 000 140 000 000 49 000 000  187 755 000 140 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 535 
=== GUE//7024 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 02 06 01 — Prestação de serviços operacionais com base em observações espaciais e dados in situ 

(Copernicus) 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 06 01 129 364 000 131 000 000 187 755 000 140 000 000 138 755 000 140 000 000 49 000 000  187 755 000 140 000 000 

Reserva           

Total 129 364 000 131 000 000 187 755 000 140 000 000 138 755 000 140 000 000 49 000 000  187 755 000 140 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1252 
=== S&D//7627 === 

apresentada por Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 02 06 01 — Prestação de serviços operacionais com base em observações espaciais e dados in situ 

(Copernicus) 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 06 01 129 364 000 131 000 000 187 755 000 140 000 000 138 755 000 140 000 000 77 013 191 77 013 191 215 768 191 217 013 191 

Reserva           

Total 129 364 000 131 000 000 187 755 000 140 000 000 138 755 000 140 000 000 77 013 191 77 013 191 215 768 191 217 013 191 

JUSTIFICAÇÃO: 

Recuperar o atraso no cumprimento do compromisso de dedicar 20 % das despesas da UE a ações em 
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matéria de alterações climáticas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 353 
=== ENVI/5271 === 

apresentada por Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 02 06 02 — Construção de uma capacidade autónoma da União para a observação da Terra 

(Copernicus) 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 06 02 498 227 000 474 000 000 686 315 000 472 000 000 587 315 000 472 000 000 99 000 000  686 315 000 472 000 000 

Reserva           

Total 498 227 000 474 000 000 686 315 000 472 000 000 587 315 000 472 000 000 99 000 000  686 315 000 472 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 541 
=== GUE//7030 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 02 06 02 — Construção de uma capacidade autónoma da União para a observação da Terra 

(Copernicus) 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 06 02 498 227 000 474 000 000 686 315 000 472 000 000 587 315 000 472 000 000 99 000 000  686 315 000 472 000 000 

Reserva           

Total 498 227 000 474 000 000 686 315 000 472 000 000 587 315 000 472 000 000 99 000 000  686 315 000 472 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1253 
=== S&D//7628 === 

apresentada por Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 02 06 02 — Construção de uma capacidade autónoma da União para a observação da Terra 

(Copernicus) 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 06 02 498 227 000 474 000 000 686 315 000 472 000 000 587 315 000 472 000 000 217 572 790 217 572 790 804 887 790 689 572 790 

Reserva           
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 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

Total 498 227 000 474 000 000 686 315 000 472 000 000 587 315 000 472 000 000 217 572 790 217 572 790 804 887 790 689 572 790 

JUSTIFICAÇÃO: 

Recuperar o atraso no cumprimento do compromisso de dedicar 20 % das despesas da UE a ações em 

matéria de alterações climáticas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 734 
=== ENF//8118 === 

apresentada por Europa das Nações e da Liberdade 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 02 07 01 — Programa Europeu de Desenvolvimento Industrial no domínio da Defesa (EDIDP) 

Modificar os valores, as observações e os atos de referência como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 07 01   p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Reserva   244 700 000 146 700 000 244 700 000 146 700 000 -244 700 000 -146 700 000 p.m. p.m. 

Total   244 700 000 146 700 000 244 700 000 146 700 000 -244 700 000 -146 700 000 p.m. p.m. 

Observações: 

Suprimir o texto seguinte: 

Novo artigo 

O objetivo do programa de desenvolvimento consiste em apoiar o desenvolvimento de ações e de 

tecnologias no domínio da defesa. O apoio da UE será concedido apenas a projetos de cooperação em que 

participem no mínimo três empresas de pelo menos dois Estados-Membros. Os projetos serão selecionados 

em conformidade com o procedimento de comitologia e deverão ser plenamente coerentes com as 

prioridades em matéria de capacidades da UE definidas pelos Estados-Membros. No que se refere ao 

desenvolvimento de protótipos, o financiamento da UE apoiará apenas uma fração dos custos totais, ao passo 

que os custos remanescentes serão normalmente cobertos pelos Estados-Membros. Para outras ações ou 

tecnologias, o financiamento da UE pode cobrir até à totalidade dos custos. A percentagem definitiva dos 

custos cobertos pelo orçamento da UE será decidida no programa de trabalho que será preparado em 

conformidade com as regras de comitologia. O programa será aplicável apenas durante dois anos: 2019 e 

2020. 

Atos de referência: 

Suprimir o texto seguinte: 

Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, apresentada pela Comissão em 7 de junho 

de 2017, que institui o Programa Europeu de Desenvolvimento Industrial no domínio da Defesa, destinado a 

apoiar a competitividade e a capacidade inovadora da indústria de defesa da UE [COM(2017) 294]. 

JUSTIFICAÇÃO: 

Não há necessidade de uma iniciativa centralizada da UE neste domínio. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 527 
=== GUE//7016 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Artigo 02 07 01 — Programa Europeu de Desenvolvimento Industrial no domínio da Defesa (EDIDP) 

Modificar os valores, as observações e os atos de referência como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 07 01   p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Reserva   244 700 000 146 700 000 244 700 000 146 700 000 -244 700 000 -146 700 000 p.m. p.m. 

Total   244 700 000 146 700 000 244 700 000 146 700 000 -244 700 000 -146 700 000 p.m. p.m. 

Observações: 

Suprimir o texto seguinte: 

Novo artigo 

O objetivo do programa de desenvolvimento consiste em apoiar o desenvolvimento de ações e de 

tecnologias no domínio da defesa. O apoio da UE será concedido apenas a projetos de cooperação em que 

participem no mínimo três empresas de pelo menos dois Estados-Membros. Os projetos serão selecionados 

em conformidade com o procedimento de comitologia e deverão ser plenamente coerentes com as 

prioridades em matéria de capacidades da UE definidas pelos Estados-Membros. No que se refere ao 

desenvolvimento de protótipos, o financiamento da UE apoiará apenas uma fração dos custos totais, ao passo 

que os custos remanescentes serão normalmente cobertos pelos Estados-Membros. Para outras ações ou 

tecnologias, o financiamento da UE pode cobrir até à totalidade dos custos. A percentagem definitiva dos 

custos cobertos pelo orçamento da UE será decidida no programa de trabalho que será preparado em 

conformidade com as regras de comitologia. O programa será aplicável apenas durante dois anos: 2019 e 

2020. 

Atos de referência: 

Suprimir o texto seguinte: 

Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, apresentada pela Comissão em 7 de junho 

de 2017, que institui o Programa Europeu de Desenvolvimento Industrial no domínio da Defesa, destinado a 

apoiar a competitividade e a capacidade inovadora da indústria de defesa da UE [COM(2017) 294]. 

JUSTIFICAÇÃO: 

O FEDER financia as capacidades de defesa da UE no quadro da PCSD e da criação de uma União da 

Defesa. Este fundo promove a militarização ao invés da resolução pacífica de conflitos e viola o Tratado UE, 

uma vez que, nos termos do artigo 41.º, n.º 2, do TUE, as despesas decorrentes de ações com implicações 

militares ou no domínio da defesa não devem ser imputadas ao orçamento da União. Por conseguinte, a 

referência jurídica ao artigo 173.º não é aplicável, pelo que a rubrica orçamental deve ser suprimida. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1376 
=== EFDD/8813 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 03 01 01 — Despesas relativas a funcionários e agentes temporários do domínio de intervenção 

«Concorrência» 

Modificar os valores e a designação como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

03 01 01 90 792 443 90 792 443 91 171 346 91 171 346 90 384 821 90 384 821 -20 384 821 -20 384 821 70 000 000 70 000 000 

Reserva           
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 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

Total 90 792 443 90 792 443 91 171 346 91 171 346 90 384 821 90 384 821 -20 384 821 -20 384 821 70 000 000 70 000 000 

Designação: 

 Despesas relativas a funcionários e agentes temporários do domínio de intervenção «Concorrência» 

JUSTIFICAÇÃO: 

Esta administração, à semelhança de todas as administrações em todos os Estados-Membros, deve envidar 

alguns esforços para reduzir o seu peso. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 960 
=== EFDD/7281 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 03 01 01 — Despesas relativas a funcionários e agentes temporários do domínio de intervenção 

«Concorrência» 

Modificar os valores e a designação como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

03 01 01 90 792 443 90 792 443 91 171 346 91 171 346 90 384 821 90 384 821 -4 519 241 -4 519 241 85 865 580 85 865 580 

Reserva           

Total 90 792 443 90 792 443 91 171 346 91 171 346 90 384 821 90 384 821 -4 519 241 -4 519 241 85 865 580 85 865 580 

Designação: 

 Despesas relativas a funcionários e agentes temporários do domínio de intervenção «Concorrência» 

JUSTIFICAÇÃO: 

Todas as despesas administrativas relacionadas com as instituições europeias devem ser reduzidas tanto 

quanto possível através de uma otimização eficiente e económica dos custos da UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 977 
=== EFDD/7298 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 03 01 02 11 — Outras despesas de gestão 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

03 01 02 11 7 953 652 7 953 652 9 205 652 9 205 652 8 831 929 8 831 929 -2 531 929 -2 531 929 6 300 000 6 300 000 

Reserva           

Total 7 953 652 7 953 652 9 205 652 9 205 652 8 831 929 8 831 929 -2 531 929 -2 531 929 6 300 000 6 300 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Todas as despesas administrativas relacionadas com as instituições europeias devem ser reduzidas tanto 

quanto possível através de uma otimização eficiente e económica dos custos da UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projeto de alteração 1377 
=== EFDD/8814 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 01 01 — Despesas relativas a funcionários e agentes temporários do domínio de intervenção 

«Emprego, assuntos sociais e inclusão» 

Modificar os valores e a designação como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 01 01 69 588 014 69 588 014 71 737 454 71 737 454 71 118 582 71 118 582 -11 118 582 -11 118 582 60 000 000 60 000 000 

Reserva           

Total 69 588 014 69 588 014 71 737 454 71 737 454 71 118 582 71 118 582 -11 118 582 -11 118 582 60 000 000 60 000 000 

Designação: 

 Despesas relativas a funcionários e agentes temporários do domínio de intervenção «Emprego, assuntos 

sociais e inclusão» 

JUSTIFICAÇÃO: 

Esta administração, à semelhança de todas as administrações em todos os Estados-Membros, deve envidar 

alguns esforços para reduzir o seu peso. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 192 
=== EMPL/5503 === 

apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 01 01 — Despesas relativas a funcionários e agentes temporários do domínio de intervenção 

«Emprego, assuntos sociais e inclusão» 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 01 01 69 588 014 69 588 014 71 737 454 71 737 454 71 118 582 71 118 582 618 872 618 872 71 737 454 71 737 454 

Reserva           

Total 69 588 014 69 588 014 71 737 454 71 737 454 71 118 582 71 118 582 618 872 618 872 71 737 454 71 737 454 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 769 
=== ENF//8153 === 

apresentada por Europa das Nações e da Liberdade 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 01 01 — Despesas relativas a funcionários e agentes temporários do domínio de intervenção 

«Emprego, assuntos sociais e inclusão» 

Modificar os valores e a designação como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 
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Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 01 01 69 588 014 69 588 014 71 737 454 71 737 454 71 118 582 71 118 582 -1 530 568 -1 530 568 69 588 014 69 588 014 

Reserva           

Total 69 588 014 69 588 014 71 737 454 71 737 454 71 118 582 71 118 582 -1 530 568 -1 530 568 69 588 014 69 588 014 

Designação: 

 Despesas relativas a funcionários e agentes temporários do domínio de intervenção «Emprego, assuntos 

sociais e inclusão» 

JUSTIFICAÇÃO: 

A presente rubrica orçamental deve permanecer no nível de 2018. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 961 
=== EFDD/7282 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 01 01 — Despesas relativas a funcionários e agentes temporários do domínio de intervenção 

«Emprego, assuntos sociais e inclusão» 

Modificar os valores e a designação como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 01 01 69 588 014 69 588 014 71 737 454 71 737 454 71 118 582 71 118 582 -3 555 929 -3 555 929 67 562 653 67 562 653 

Reserva           

Total 69 588 014 69 588 014 71 737 454 71 737 454 71 118 582 71 118 582 -3 555 929 -3 555 929 67 562 653 67 562 653 

Designação: 

 Despesas relativas a funcionários e agentes temporários do domínio de intervenção «Emprego, assuntos 

sociais e inclusão» 

JUSTIFICAÇÃO: 

Todas as despesas administrativas relacionadas com as instituições europeias devem ser reduzidas tanto 

quanto possível através de uma otimização eficiente e económica dos custos da UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 193 
=== EMPL/5504 === 

apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 04 01 02 01 — Pessoal externo 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 01 02 01 4 910 457 4 910 457 5 031 180 5 031 180 4 833 189 4 833 189 197 991 197 991 5 031 180 5 031 180 

Reserva           

Total 4 910 457 4 910 457 5 031 180 5 031 180 4 833 189 4 833 189 197 991 197 991 5 031 180 5 031 180 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 978 
=== EFDD/7299 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 04 01 02 11 — Outras despesas de gestão 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 01 02 11 4 859 029 4 859 029 4 809 029 4 809 029 4 642 062 4 642 062 -742 062 -742 062 3 900 000 3 900 000 

Reserva           

Total 4 859 029 4 859 029 4 809 029 4 809 029 4 642 062 4 642 062 -742 062 -742 062 3 900 000 3 900 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Todas as despesas administrativas relacionadas com as instituições europeias devem ser reduzidas tanto 

quanto possível através de uma otimização eficiente e económica dos custos da UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 194 
=== EMPL/5505 === 

apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 04 01 02 11 — Outras despesas de gestão 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 01 02 11 4 859 029 4 859 029 4 809 029 4 809 029 4 642 062 4 642 062 166 967 166 967 4 809 029 4 809 029 

Reserva           

Total 4 859 029 4 859 029 4 809 029 4 809 029 4 642 062 4 642 062 166 967 166 967 4 809 029 4 809 029 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 195 
=== EMPL/5506 === 

apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 01 03 — Despesas relativas a equipamento e serviços em matéria de tecnologias da informação e 

comunicação do domínio de intervenção «Emprego, assuntos sociais e inclusão» 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 01 03 4 498 399 4 498 399 4 794 839 4 794 839 4 698 166 4 698 166 96 673 96 673 4 794 839 4 794 839 

Reserva           

Total 4 498 399 4 498 399 4 794 839 4 794 839 4 698 166 4 698 166 96 673 96 673 4 794 839 4 794 839 

JUSTIFICAÇÃO: 
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Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1140 
=== EFDD/7466 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 02 60 — Fundo Social Europeu — Regiões menos desenvolvidas — Objetivo de Investimento no 

Crescimento e no Emprego 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 02 60 7 575 750 550 5 773 000 000 7 728 879 489 5 442 000 000 7 728 879 489 5 442 000 000 449 700 000  8 178 579 489 5 442 000 000 

Reserva           

Total 7 575 750 550 5 773 000 000 7 728 879 489 5 442 000 000 7 728 879 489 5 442 000 000 449 700 000  8 178 579 489 5 442 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Segundo o Regulamento relativo ao FSE, os Estados-Membros são convidados a afetar pelo menos 20 % das 

suas despesas do FSE à «promoção da inclusão social e à luta contra a pobreza e a discriminação». 

Um aumento desta rubrica orçamental pode ajudar todos os Estados-Membros a criarem um regime de 

rendimento mínimo, caso não exista, ou a melhorar o funcionamento e a eficácia dos sistemas existentes, de 

modo a ajudar a prevenir a pobreza e a promover a inclusão social. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 537 
=== GUE//7026 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 02 60 — Fundo Social Europeu — Regiões menos desenvolvidas — Objetivo de Investimento no 

Crescimento e no Emprego 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 02 60 7 575 750 550 5 773 000 000 7 728 879 489 5 442 000 000 7 728 879 489 5 442 000 000 2 271 120 511 3 058 000 000 
10 000 000 

000 
8 500 000 000 

Reserva           

Total 7 575 750 550 5 773 000 000 7 728 879 489 5 442 000 000 7 728 879 489 5 442 000 000 2 271 120 511 3 058 000 000 
10 000 000 

000 
8 500 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Este aumento do Fundo Social Europeu para as regiões menos desenvolvidas visa combater o fosso 

crescente entre as regiões menos e as mais desenvolvidas, em especial nos domínios do emprego, da 

educação e da saúde. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1141 
=== EFDD/7467 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 02 61 — Fundo Social Europeu — Regiões em transição — Objetivo de Investimento no 

Crescimento e no Emprego 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 02 61 1 944 596 298 1 305 000 000 1 935 503 215 1 482 000 000 1 935 503 215 1 482 000 000 26 300 000  1 961 803 215 1 482 000 000 

Reserva           

Total 1 944 596 298 1 305 000 000 1 935 503 215 1 482 000 000 1 935 503 215 1 482 000 000 26 300 000  1 961 803 215 1 482 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Segundo o Regulamento relativo ao FSE, os Estados-Membros são convidados a afetar pelo menos 20 % das 

suas despesas do FSE à «promoção da inclusão social e à luta contra a pobreza e a discriminação». 

Um aumento desta rubrica orçamental pode ajudar todos os Estados-Membros a criarem um regime de 

rendimento mínimo, caso não exista, ou a melhorar o funcionamento e a eficácia dos sistemas existentes, de 

modo a ajudar a prevenir a pobreza e a promover a inclusão social. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 522 
=== GUE//7007 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 02 61 — Fundo Social Europeu — Regiões em transição — Objetivo de Investimento no 

Crescimento e no Emprego 

Alterar as observações do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 02 61 1 944 596 298 1 305 000 000 1 935 503 215 1 482 000 000 1 935 503 215 1 482 000 000   1 935 503 215 1 482 000 000 

Reserva           

Total 1 944 596 298 1 305 000 000 1 935 503 215 1 482 000 000 1 935 503 215 1 482 000 000   1 935 503 215 1 482 000 000 

Observações: 

Após o parágrafo: 

Ações específicas em matéria de integração da perspetiva .......... serviços de acolhimento de crianças a 

preços acessíveis. 

Acrescentar o texto seguinte: 

Os fundos estruturais da UE não podem ser utilizados para apoiar, direta ou indiretamente, a 

deslocalização de serviços ou da produção nos Estados-Membros. 

JUSTIFICAÇÃO: 

A criação de emprego na União é um jogo de soma nula, bem como um instrumento de dumping social. 

Facilitar a circulação de empregos entre os Estados-Membros através do financiamento da União equivale a 

apoiar diretamente, com o dinheiro do contribuinte, um comportamento insustentável e não solidário das 

multinacionais. Por este motivo, os fundos não podem ser utilizados para financiar a deslocalização de 

serviços ou da produção. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1142 
=== EFDD/7468 === 
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apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 02 62 — Fundo Social Europeu — Regiões mais desenvolvidas — Objetivo de Investimento no 

Crescimento e no Emprego 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 02 62 3 700 562 470 2 847 000 000 3 768 305 055 3 269 500 000 3 768 305 055 3 269 500 000 130 900 000  3 899 205 055 3 269 500 000 

Reserva           

Total 3 700 562 470 2 847 000 000 3 768 305 055 3 269 500 000 3 768 305 055 3 269 500 000 130 900 000  3 899 205 055 3 269 500 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Segundo o Regulamento relativo ao FSE, os Estados-Membros são convidados a afetar pelo menos 20 % das 

suas despesas do FSE à «promoção da inclusão social e à luta contra a pobreza e a discriminação». 

Um aumento desta rubrica orçamental pode ajudar todos os Estados-Membros a criarem um regime de 

rendimento mínimo, caso não exista, ou a melhorar o funcionamento e a eficácia dos sistemas existentes, de 

modo a ajudar a prevenir a pobreza e a promover a inclusão social. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 518 
=== GUE//7003 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 02 62 — Fundo Social Europeu — Regiões mais desenvolvidas — Objetivo de Investimento no 

Crescimento e no Emprego 

Alterar as observações do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 02 62 3 700 562 470 2 847 000 000 3 768 305 055 3 269 500 000 3 768 305 055 3 269 500 000   3 768 305 055 3 269 500 000 

Reserva           

Total 3 700 562 470 2 847 000 000 3 768 305 055 3 269 500 000 3 768 305 055 3 269 500 000   3 768 305 055 3 269 500 000 

Observações: 

Após o parágrafo: 

Ações específicas em matéria de integração da perspetiva .......... educação e a creches e infantários a preços 

acessíveis. 

Acrescentar o texto seguinte: 

Aditar o seguinte: 

Os fundos estruturais da UE não podem ser utilizados para apoiar, direta ou indiretamente, a 

deslocalização de serviços ou da produção nos Estados-Membros. 

JUSTIFICAÇÃO: 

A criação de emprego na União é um jogo de soma nula, bem como um instrumento de dumping social. 

Facilitar a circulação de empregos entre os Estados-Membros através do financiamento da União equivale a 

apoiar diretamente, com o dinheiro do contribuinte, um comportamento insustentável e não solidário das 

multinacionais. Por este motivo, os fundos não podem ser utilizados para financiar a deslocalização de 
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serviços ou da produção. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1143 
=== EFDD/7469 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 02 64 — Iniciativa para o Emprego dos Jovens 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 02 64 350 000 000 600 000 000 233 333 333 631 500 000 233 333 333 631 500 000 23 000 000  256 333 333 631 500 000 

Reserva           

Total 350 000 000 600 000 000 233 333 333 631 500 000 233 333 333 631 500 000 23 000 000  256 333 333 631 500 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Um aumento desta rubrica orçamental deve ser reservado para a melhoria do funcionamento dos serviços 

públicos de emprego nos Estados-Membros, a fim de lutar ativamente contra todas as formas de 

desemprego. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 196 
=== EMPL/5508 === 

apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 02 64 — Iniciativa para o Emprego dos Jovens 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 02 64 350 000 000 600 000 000 233 333 333 631 500 000 233 333 333 631 500 000 116 666 667  350 000 000 631 500 000 

Reserva           

Total 350 000 000 600 000 000 233 333 333 631 500 000 233 333 333 631 500 000 116 666 667  350 000 000 631 500 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

O orçamento de 2019 deve continuar a demonstrar grande ambição para combater o desemprego dos jovens 

e, por conseguinte, as dotações de autorização não devem ser reduzidas em relação ao ano anterior. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 729 
=== ENF//8113 === 

apresentada por Europa das Nações e da Liberdade 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 02 64 — Iniciativa para o Emprego dos Jovens 

Modificar os valores, as observações e as bases jurídicas como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 02 64 350 000 000 600 000 000 233 333 333 631 500 000 233 333 333 631 500 000 -233 333 333 -631 500 000 p.m. p.m. 

Reserva           
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 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

Total 350 000 000 600 000 000 233 333 333 631 500 000 233 333 333 631 500 000 -233 333 333 -631 500 000 p.m. p.m. 

Observações: 

Suprimir o texto seguinte: 

Esta dotação destina-se a conceder apoio adicional às medidas de luta contra o desemprego dos jovens 

financiadas pelo FSE. Constitui a dotação específica afetada à Iniciativa para o Emprego dos Jovens no 

quadro do objetivo de Investimento no Crescimento e no Emprego em regiões com um nível de desemprego 

dos jovens superior a 25 % em 2012 ou em Estados-Membros nos quais a taxa de desemprego dos jovens 

tenha aumentado mais de 30 % em 2012, em regiões com uma taxa de desemprego dos jovens superior a 20 

% em 2012 («regiões elegíveis»). Esta dotação destina-se a financiar a criação de emprego digno.  

Na promoção da igualdade de género, deve ser dedicada especial atenção às mulheres mais jovens, que 

podem ser confrontadas com obstáculos ligados ao sexo para obter uma boa oferta de emprego, uma 

formação contínua, uma aprendizagem ou um estágio. 

Esta dotação será utilizada, entre outros, para apoiar a criação de estruturas educativas que combinem 

educação não formal, cursos de línguas, sensibilização democrática e formação profissional nas regiões mais 

afetadas pelo desemprego dos jovens, tanto por agentes estatais como por organizações não governamentais. 

Bases jurídicas: 

Suprimir o texto seguinte: 

Regulamento (UE) n.o 1303/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, que 

estabelece disposições comuns relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social 

Europeu, ao Fundo de Coesão, ao Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural e ao Fundo Europeu 

dos Assuntos Marítimos e das Pescas, que estabelece disposições gerais relativas ao Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu, ao Fundo de Coesão e ao Fundo Europeu dos 

Assuntos Marítimos e das Pescas, e que revoga o Regulamento (CE) n.o 1083/2006 do Conselho (JO L 347, 

de 20.12.2013, p. 320). 

Regulamento (UE) n.o 1304/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, 

relativo ao Fundo Social Europeu e que revoga o Regulamento (CE) n.o 1081/2006 (JO L 347 de 20.12.2013, 

p. 470). 

JUSTIFICAÇÃO: 

A Iniciativa para o Emprego dos Jovens (IEJ) não foi capaz de combater o desemprego dos jovens; a 

supressão desta rubrica orçamental evitará um maior desperdício do dinheiro dos contribuintes europeus sem 

quaisquer resultados concretos. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 920 
=== EPP//8085 === 

apresentada por Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 02 64 — Iniciativa para o Emprego dos Jovens 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 02 64 350 000 000 600 000 000 233 333 333 631 500 000 233 333 333 631 500 000 133 333 334  366 666 667 631 500 000 

Reserva           

Total 350 000 000 600 000 000 233 333 333 631 500 000 233 333 333 631 500 000 133 333 334  366 666 667 631 500 000 
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JUSTIFICAÇÃO: 

Aumento em relação ao projeto de orçamento – A estratégia do PPE visa assegurar que as novas dotações de 

autorização disponibilizadas para este programa sejam superiores à dotação anual de 233,3 milhões de euros, 

aprovada no contexto da revisão intercalar do QFP. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 538 
=== GUE//7027 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 02 64 — Iniciativa para o Emprego dos Jovens 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 02 64 350 000 000 600 000 000 233 333 333 631 500 000 233 333 333 631 500 000 766 666 667 1 368 500 000 1 000 000 000 2 000 000 000 

Reserva           

Total 350 000 000 600 000 000 233 333 333 631 500 000 233 333 333 631 500 000 766 666 667 1 368 500 000 1 000 000 000 2 000 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Desde que foi criada, a Iniciativa para o Emprego dos Jovens não se mostrou capaz de garantir aos jovens 

europeus um melhor acesso ao emprego, devido a atrasos na execução do programa nos Estados-Membros e 

à dotação limitada atribuída para o efeito. É necessário aumentar consideravelmente este fundo para que 

possa ter um impacto significativo na redução do desemprego dos jovens na Europa. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1254 
=== S&D//7680 === 

apresentada por Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 02 64 — Iniciativa para o Emprego dos Jovens 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 02 64 350 000 000 600 000 000 233 333 333 631 500 000 233 333 333 631 500 000 366 666 667 366 666 667 600 000 000 998 166 667 

Reserva           

Total 350 000 000 600 000 000 233 333 333 631 500 000 233 333 333 631 500 000 366 666 667 366 666 667 600 000 000 998 166 667 

JUSTIFICAÇÃO: 

O nível do desemprego dos jovens em certas regiões da União Europeia é ainda extremamente elevado, tal 

como o Parlamento Europeu assinalou em várias ocasiões. A luta contra o desemprego dos jovens tem um 

claro valor acrescentado europeu. Por conseguinte, esta alteração aumenta as dotações para a IEJ, a fim de 

atingir o mesmo montante que a posição do PE para o orçamento de 2018. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 851 
=== VERT/8300 === 

apresentada por Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 02 64 — Iniciativa para o Emprego dos Jovens 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 02 64 350 000 000 600 000 000 233 333 333 631 500 000 233 333 333 631 500 000 366 666 667 68 500 000 600 000 000 700 000 000 

Reserva           

Total 350 000 000 600 000 000 233 333 333 631 500 000 233 333 333 631 500 000 366 666 667 68 500 000 600 000 000 700 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

O Tribunal de Contas Europeu indicou claramente que é necessário aumentar, e não reduzir, a dotação 

destinada à IEJ. Além disso, o financiamento da IEJ para 2017 deve ser considerado o mínimo estritamente 

necessário para o bom funcionamento do programa. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 197 
=== EMPL/5510 === 

apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 02 65 — Corpo Europeu de Solidariedade — Contribuição do Fundo Social Europeu 

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 02 65 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Reserva 11 102 000 8 327 000 12 078 000 11 785 200 12 078 000 11 785 200 -12 078 000 -11 785 200 p.m. p.m. 

Total 11 102 000 8 327 000 12 078 000 11 785 200 12 078 000 11 785 200 -12 078 000 -11 785 200 p.m. p.m. 

Observações: 

Alterar o texto do seguinte modo: 

Não haverá dotações uma vez que não haveráEsta dotação destina-se a cobrir a contribuição financeira do 

FSE para o Corpo Europeu de Solidariedade. A rubrica relativa ao Corpo Europeu de Solidariedade deve 

ser alterada de 1b para 1a.Solidariedade, em conformidade com os seus objetivos gerais e específicos. 

JUSTIFICAÇÃO: 

Não haverá dotações uma vez que não haverá contribuição financeira do FSE para o Corpo Europeu de 

Solidariedade. A rubrica relativa ao Corpo Europeu de Solidariedade deve ser alterada de 1b para 1a. As 

novas iniciativas devem ser financiadas através de novos meios financeiros. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 221 
=== FEMM/6000 === 

apresentada por Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 04 02 66 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 02 66       772 887 949 544 200 000 772 887 949 544 200 000 

Reserva           

Total       772 887 949 544 200 000 772 887 949 544 200 000 
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Designação: 

Fundo Social Europeu — Regiões menos desenvolvidas — Investimento destinado ao aumento da taxa de 

emprego das mulheres 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Esta dotação destina-se a promover a igualdade entre homens e mulheres, a fim de melhorar a 

empregabilidade das mulheres e a sua participação no mercado de trabalho através de ações específicas 

no âmbito do objetivo de crescimento e emprego do FSE nas regiões menos desenvolvidas no período de 

programação 2014-2020. É necessário conferir uma atenção especial à não discriminação no mercado de 

trabalho, à luta contra a feminização da pobreza, ao acesso à educação e aos serviços de acolhimento de 

crianças a preços acessíveis. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Regulamento (UE) n.º 1303/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, que 

estabelece disposições comuns relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo 

Social Europeu, ao Fundo de Coesão, ao Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural e ao Fundo 

Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, que estabelece disposições gerais relativas ao Fundo 

Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu, ao Fundo de Coesão e ao Fundo 

Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, e que revoga o Regulamento (CE) n.º 1083/2006 do 

Conselho (JO L 347 de 20.12.2013, p. 320). 

Regulamento (UE) n.º 1304/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, 

relativo ao Fundo Social Europeu e que revoga o Regulamento (CE) n.º 1081/2006 (JO L 347 de 

20.12.2013, p. 470), nomeadamente o artigo 7.º. 

JUSTIFICAÇÃO: 

O artigo 7.º do Regulamento do Fundo Social Europeu estabelece o princípio da igualdade entre homens e 

mulheres e a obrigação de implementar a perspetiva da igualdade entre homens e mulheres ao longo de toda 

a preparação, execução, acompanhamento e avaliação dos programas operacionais. Além disso, um dos 

objetivos da estratégia Europa 2020 consiste em atingir uma taxa de emprego de 75 %. Infelizmente, a taxa 

de emprego das mulheres é sistematicamente inferior à taxa de emprego masculina, pelo que são necessárias 

ações específicas com uma dotação orçamental específica para melhorar esta situação. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 222 
=== FEMM/6001 === 

apresentada por Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 04 02 67 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 02 67       193 550 322 148 200 000 193 550 322 148 200 000 

Reserva           

Total       193 550 322 148 200 000 193 550 322 148 200 000 

Designação: 

Fundo Social Europeu — Regiões em transição — Investimento destinado ao aumento da taxa de 

emprego das mulheres 
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Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Esta dotação destina-se a promover a igualdade entre homens e mulheres, a fim de melhorar a 

empregabilidade das mulheres e a sua participação no mercado de trabalho através de ações específicas 

no âmbito do objetivo de crescimento e emprego do FSE nas regiões em transição no período de 

programação 2014-2020. É necessário conferir uma atenção especial à não discriminação no mercado de 

trabalho, à luta contra a feminização da pobreza, ao acesso à educação e aos serviços de acolhimento de 

crianças a preços acessíveis. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Regulamento (UE) n.º 1303/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, que 

estabelece disposições comuns relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo 

Social Europeu, ao Fundo de Coesão, ao Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural e ao Fundo 

Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, que estabelece disposições gerais relativas ao Fundo 

Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu, ao Fundo de Coesão e ao Fundo 

Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, e que revoga o Regulamento (CE) n.º 1083/2006 do 

Conselho (JO L 347 de 20.12.2013, p. 320). 

Regulamento (UE) n.º 1304/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, 

relativo ao Fundo Social Europeu e que revoga o Regulamento (CE) n.º 1081/2006 (JO L 347 de 

20.12.2013, p. 470), nomeadamente o artigo 7.º. 

JUSTIFICAÇÃO: 

O artigo 7.º do Regulamento do Fundo Social Europeu estabelece o princípio da igualdade entre homens e 

mulheres e a obrigação de implementar a perspetiva da igualdade entre homens e mulheres ao longo de toda 

a preparação, execução, acompanhamento e avaliação dos programas operacionais. Além disso, um dos 

objetivos da estratégia Europa 2020 consiste em atingir uma taxa de emprego de 75 %. Infelizmente, a taxa 

de emprego das mulheres é sistematicamente inferior à taxa de emprego masculina, pelo que são necessárias 

ações específicas com uma dotação orçamental específica para melhorar esta situação. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 223 
=== FEMM/6002 === 

apresentada por Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 04 02 68 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 02 68       376 830 505 326 950 000 376 830 505 326 950 000 

Reserva           

Total       376 830 505 326 950 000 376 830 505 326 950 000 

Designação: 

Fundo Social Europeu — Regiões mais desenvolvidas — Investimento destinado ao aumento da taxa de 

emprego das mulheres 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Esta dotação destina-se a promover a igualdade entre homens e mulheres, a fim de melhorar a 
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empregabilidade das mulheres e a sua participação no mercado de trabalho através de ações específicas 

no âmbito do objetivo de crescimento e emprego do FSE nas regiões mais desenvolvidas no período de 

programação 2014-2020. É necessário conferir uma atenção especial à não discriminação no mercado de 

trabalho, à luta contra a feminização da pobreza, ao acesso à educação e aos serviços de acolhimento de 

crianças a preços acessíveis. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Regulamento (UE) n.º 1303/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, que 

estabelece disposições comuns relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo 

Social Europeu, ao Fundo de Coesão, ao Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural e ao Fundo 

Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, que estabelece disposições gerais relativas ao Fundo 

Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu, ao Fundo de Coesão e ao Fundo 

Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, e que revoga o Regulamento (CE) n.º 1083/2006 do 

Conselho (JO L 347 de 20.12.2013, p. 320). 

Regulamento (UE) n.º 1304/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, 

relativo ao Fundo Social Europeu e que revoga o Regulamento (CE) n.º 1081/2006 (JO L 347 de 

20.12.2013, p. 470), nomeadamente o artigo 7.º. 

JUSTIFICAÇÃO: 

O artigo 7.º do Regulamento do Fundo Social Europeu estabelece o princípio da igualdade entre homens e 

mulheres e a obrigação de implementar a perspetiva da igualdade entre homens e mulheres ao longo de toda 

a preparação, execução, acompanhamento e avaliação dos programas operacionais. Além disso, um dos 

objetivos da estratégia Europa 2020 consiste em atingir uma taxa de emprego de 75 %. Infelizmente, a taxa 

de emprego das mulheres é sistematicamente inferior à taxa de emprego masculina, pelo que são necessárias 

ações específicas com uma dotação orçamental específica para melhorar esta situação. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1378 
=== EFDD/8815 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 04 03 01 03 — Livre circulação dos trabalhadores, coordenação dos regimes de segurança social e 

medidas para os migrantes, incluindo os migrantes de países terceiros 

Modificar os valores, as observações e as bases jurídicas como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 01 03 8 929 000 6 175 000 7 998 950 7 100 000 7 998 950 7 100 000 -7 998 950 -7 100 000 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 8 929 000 6 175 000 7 998 950 7 100 000 7 998 950 7 100 000 -7 998 950 -7 100 000 p.m. p.m. 

Observações: 

Suprimir o texto seguinte: 

Esta ação tem por objetivo promover a mobilidade geográfica e profissional (incluindo a coordenação dos 

regimes de segurança social) dos trabalhadores na Europa, a fim de ultrapassar os obstáculos à livre 

circulação de trabalhadores e contribuir para o estabelecimento de um verdadeiro mercado de trabalho a 

nível europeu. 

Esta dotação destina-se a cobrir as ações de apoio ao acompanhamento da legislação da União através do 

financiamento de uma rede de peritos sobre livre circulação de trabalhadores e segurança social, que preste 



 

 80 

regularmente informação sobre a aplicação dos atos jurídicos da União nos Estados-Membros e a nível da 

União, analise e avalie as principais tendências legislativas dos Estados-Membros relacionadas com a livre 

circulação dos trabalhadores e a coordenação dos sistemas de segurança social. Esta dotação destina-se 

também a cobrir as ações de apoio à gestão de atos jurídicos da União através de reuniões de comités, ações 

de sensibilização e aplicação e outra assistência técnica específica e desenvolvimento do sistema de 

Intercâmbio Eletrónico de Informações de Segurança Social (EESSI) e respetiva aplicação. 

Esta dotação destina-se a cobrir, nomeadamente: 

–  as despesas com estudos, reuniões de peritos, informação e publicações diretamente ligadas à realização 

do objetivo do programa ou das ações cobertas pelo presente número, e qualquer outra despesa de 

assistência técnica e administrativa que não implique o exercício de poderes públicos delegados pela 

Comissão no âmbito de contratos de prestação pontual de serviços, 

– a análise e a avaliação das tendências dominantes na legislação dos Estados-Membros relativa à 

liberdade de circulação dos trabalhadores, a coordenação dos regimes de segurança social e o 

financiamento de redes de peritos nesses domínios, 

– a análise e a investigação, no domínio da livre circulação de trabalhadores, sobre novos 

desenvolvimentos políticos ligados, por exemplo, ao fim dos períodos transitórios e à modernização das 

disposições de coordenação da segurança social, 

– a garantia de uma mobilidade justa através da criação de mais centros de informação, 

– o apoio ao trabalho da Comissão Administrativa e dos seus subgrupos e o acompanhamento das decisões 

tomadas, bem como o apoio ao trabalho do Comité Técnico e do Comité Consultivo sobre a livre 

circulação dos trabalhadores, 

– o apoio a ações preparatórias para a aplicação dos novos regulamentos relativos à segurança social, 

incluindo intercâmbios transnacionais de experiência e informação e iniciativas de formação 

desenvolvidas a nível nacional, 

– o financiamento de ações destinadas a sensibilizar e prestar um melhor serviço público, incluindo ações 

destinadas a identificar os problemas dos trabalhadores migrantes em matéria de segurança social e 

emprego, bem como as ações que permitam acelerar e simplificar os procedimentos administrativos, a 

análise sensível às questões do género dos obstáculos à livre circulação de trabalhadores e da falta de 

coordenação entre os regimes de segurança social e do seu impacto nas pessoas com deficiência, 

incluindo a adaptação dos procedimentos administrativos às novas técnicas de tratamento da informação, 

a fim de melhorar o sistema de aquisição de direitos, bem como o cálculo e o pagamento das prestações, 

nos termos dos Regulamentos (CEE) n.o 1408/71, (CEE) n.o 574/72 e (CE) n.o 859/2003, bem como do 

Regulamento (CE) n.o 883/2004 e do seu regulamento de aplicação, o Regulamento (CE) n.o 987/2009, e 

do Regulamento (UE) n.o 1231/2010, 

– a prestação de informação e a realização de ações de sensibilização do público para os seus direitos 

quanto à livre circulação dos trabalhadores e a coordenação dos regimes de segurança social, 

– o apoio do intercâmbio eletrónico de informações de segurança social entre os Estados-Membros, com 

vista a facilitar a aplicação do Regulamento (CE) n.o 883/2004 e do respetivo regulamento de aplicação 

[Regulamento (CE) n.o 987/2009]. Tal inclui a manutenção do nó central do sistema EESSI, 

componentes do sistema de teste, atividades de apoio técnico, apoio ao desenvolvimento do sistema e 

formação. 

As contribuições dos Estados da EFTA, nos termos do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, 

nomeadamente o artigo 82.o e o Protocolo n.o 32, devem ser acrescentadas às dotações inscritas na presente 

rubrica. A título informativo, estas quantias provêm das contribuições dos Estados da EFTA imputadas ao 

artigo 6 3 0 do mapa de receitas, as quais constituem receitas afetadas nos termos do artigo 21.o, n.o 2, 

alíneas e), f) e g), do Regulamento Financeiro, e dão lugar à inscrição das dotações correspondentes e à 

execução no âmbito do anexo «Espaço Económico Europeu» desta parte do mapa de despesas da presente 
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secção, a qual faz parte integrante do orçamento geral. 

Bases jurídicas: 

Suprimir o texto seguinte: 

Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nomeadamente os artigos 45.o e 48.o. 

Regulamento (CEE) n.o 1408/71 do Conselho, de 14 de junho de 1971, relativo à aplicação dos regimes de 

segurança social aos trabalhadores assalariados, aos trabalhadores não assalariados e aos membros da sua 

família que se deslocam no interior da Comunidade (JO L 149 de 5.7.1971, p. 2). 

Regulamento (CEE) n.o 574/72 do Conselho, de 21 de março de 1972, que estabelece as modalidades de 

aplicação do Regulamento (CEE) n.o 1408/71 relativo à aplicação dos regimes de segurança social aos 

trabalhadores assalariados, aos trabalhadores não assalariados e aos membros da sua família que se deslocam 

no interior da Comunidade (JO L 74 de 27.3.1972, p. 1). 

Diretiva 98/49/CE do Conselho, de 29 de junho de 1998, relativa à salvaguarda dos direitos a pensão 

complementar dos trabalhadores assalariados e independentes que se deslocam no interior da Comunidade 

(JO L 209 de 25.7.1998, p. 46). 

Regulamento (CE) n.o 859/2003 do Conselho, de 14 de maio de 2003, que torna extensivas as disposições do 

Regulamento (CEE) n.o 1408/71 e (CEE) n.o 574/72 aos nacionais de Estados terceiros que ainda não estão 

abrangidos por estas disposições por razões exclusivas de nacionalidade (JO L 124 de 20.5.2003, p. 1). 

Regulamento (CE) n.o 883/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativo à 

coordenação dos sistemas de segurança social (JO L 166 de 30.4.2004, p. 1). 

Regulamento (CE) n.o 987/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de setembro de 2009, que 

estabelece as modalidades de aplicação do Regulamento (CE) n.o 883/2004 relativo à coordenação dos 

sistemas de segurança social (JO L 284 de 30.10.2009, p. 1). 

Regulamento (UE) n.o 1231/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, que 

torna extensivos o Regulamento (CE) n.o 883/2004 e o Regulamento (CE) n.o 987/2009 aos nacionais de 

países terceiros que ainda não estejam abrangidos por esses regulamentos por razões exclusivas de 

nacionalidade (JO L 344 de 29.12.2010, p. 1). 

Regulamento (UE) n.o 492/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de abril de 2011, relativo à 

livre circulação dos trabalhadores na União (JO L 141 de 27.5.2011, p. 1). 

Diretiva 2014/50/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, relativa aos requisitos 

mínimos para uma maior mobilidade dos trabalhadores entre os Estados-Membros, mediante a melhoria da 

aquisição e manutenção dos direitos a pensão complementar (JO L 128 de 30.4.2014, p. 1). 

Diretiva 2014/54/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, relativa a medidas 

destinadas a facilitar o exercício dos direitos conferidos aos trabalhadores no contexto da livre circulação de 

trabalhadores (JO L 128 de 30.4.2014, p. 8). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Parece absurdo promover a mobilidade num domínio que afetou profundamente os países do Sul, como a 

Grécia ou a Espanha, devido à emigração de muitos dos seus jovens.. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 198 
=== EMPL/5511 === 

apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 04 03 01 03 — Livre circulação dos trabalhadores, coordenação dos regimes de segurança social e 
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medidas para os migrantes, incluindo os migrantes de países terceiros 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 01 03 8 929 000 6 175 000 7 998 950 7 100 000 7 998 950 7 100 000 930 050  8 929 000 7 100 000 

Reserva           

Total 8 929 000 6 175 000 7 998 950 7 100 000 7 998 950 7 100 000 930 050  8 929 000 7 100 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Não houve uma redução da procura desta rubrica orçamental e, por conseguinte, as autorizações devem 

mantidas ao mesmo nível que no orçamento de 2018. A adoção prevista do novo regulamento relativo à 

coordenação dos regimes de segurança social introduzirá alterações que deverão ser aplicadas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1255 
=== S&D//7613 === 

apresentada por Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 04 03 01 03 — Livre circulação dos trabalhadores, coordenação dos regimes de segurança social e 

medidas para os migrantes, incluindo os migrantes de países terceiros 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 01 03 8 929 000 6 175 000 7 998 950 7 100 000 7 998 950 7 100 000 930 050  8 929 000 7 100 000 

Reserva           

Total 8 929 000 6 175 000 7 998 950 7 100 000 7 998 950 7 100 000 930 050  8 929 000 7 100 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Não houve uma redução da procura desta rubrica orçamental e, por conseguinte, as autorizações devem 

mantidas ao mesmo nível que no orçamento de 2018. A adoção prevista do novo regulamento relativo à 

coordenação dos regimes de segurança social introduzirá alterações que deverão ser aplicadas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 865 
=== ECR//8402 === 

apresentada por Grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 04 03 01 05 — Ações de informação e formação destinadas a organizações de trabalhadores 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 01 05 19 767 000 18 200 000 20 273 200 19 000 000 20 273 200 19 000 000 -1 009 200 -1 200 000 19 264 000 17 800 000 

Reserva           

Total 19 767 000 18 200 000 20 273 200 19 000 000 20 273 200 19 000 000 -1 009 200 -1 200 000 19 264 000 17 800 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

O Grupo ECR considera que não existe uma justificação clara para o facto de montantes tão elevados de 

dotações do orçamento da UE serem gastos em ações de formação e informação destinadas a organizações 

de trabalhadores. Tendo em conta a sua reduzida taxa de execução, esta rubrica orçamental foi identificada 
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no âmbito da procura de ganhos de eficiência orçamental. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 200 
=== EMPL/5513 === 

apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 04 03 01 05 — Ações de informação e formação destinadas a organizações de trabalhadores 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 01 05 19 767 000 18 200 000 20 273 200 19 000 000 20 273 200 19 000 000 1 726 800 2 000 000 22 000 000 21 000 000 

Reserva           

Total 19 767 000 18 200 000 20 273 200 19 000 000 20 273 200 19 000 000 1 726 800 2 000 000 22 000 000 21 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Num contexto de estagnação e de contenção salarial, tendo em conta que tanto a Comissão como o BCE 

recomendam um aumento geral dos salários, é extremamente importante reforçar as organizações de 

trabalhadores em toda a Europa para equilibrar a sua posição nas instituições de fixação de salários. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 719 
=== ENF//8103 === 

apresentada por Europa das Nações e da Liberdade 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 04 03 01 05 — Ações de informação e formação destinadas a organizações de trabalhadores 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 01 05 19 767 000 18 200 000 20 273 200 19 000 000 20 273 200 19 000 000 -14 273 200 -13 000 000 6 000 000 6 000 000 

Reserva           

Total 19 767 000 18 200 000 20 273 200 19 000 000 20 273 200 19 000 000 -14 273 200 -13 000 000 6 000 000 6 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Não consideramos prioritária esta rubrica orçamental, preferindo concentrar o dinheiro nas verdadeiras 

necessidades dos trabalhadores. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1256 
=== S&D//7614 === 

apresentada por Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 04 03 01 05 — Ações de informação e formação destinadas a organizações de trabalhadores 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 01 05 19 767 000 18 200 000 20 273 200 19 000 000 20 273 200 19 000 000 1 726 800 2 000 000 22 000 000 21 000 000 

Reserva           
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 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

Total 19 767 000 18 200 000 20 273 200 19 000 000 20 273 200 19 000 000 1 726 800 2 000 000 22 000 000 21 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Num contexto de estagnação e de contenção salarial, tendo em conta que tanto a Comissão como o BCE 

recomendam um aumento geral dos salários, é extremamente importante reforçar as organizações de 

trabalhadores 

em toda a Europa para equilibrar a sua posição nas instituições de fixação dos salários. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 852 
=== VERT/8301 === 

apresentada por Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 04 03 01 05 — Ações de informação e formação destinadas a organizações de trabalhadores 

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 01 05 19 767 000 18 200 000 20 273 200 19 000 000 20 273 200 19 000 000 5 000 000 3 000 000 25 273 200 22 000 000 

Reserva           

Total 19 767 000 18 200 000 20 273 200 19 000 000 20 273 200 19 000 000 5 000 000 3 000 000 25 273 200 22 000 000 

Observações: 

Após o parágrafo: 

Esta dotação destina-se a cobrir, nomeadamente, as seguintes atividades: 

Alterar o texto do seguinte modo: 

– apoio aos programas de trabalho dedos dois institutos sindicais, incluindo, entre outros, osindicais 

específicos, Instituto Sindical Europeu e o Centro Europeu sobre as Questões dos Trabalhadores, que 

foram criados para facilitar o desenvolvimento de competências através da formação e investigação a 

nível europeu, assim como para melhorar o grau de participação dos representantes dos trabalhadores na 

governação europeia, 

– ações de informação e formação para organizações de trabalhadores, incluindo representantes de 

organizações de trabalhadores dos países candidatos, na sequência do estabelecimento de ações da União 

no âmbito da execução da dimensão social da União, 

– medidas que envolvam representantes dos parceiros sociais nos países candidatos com o objetivo 

específico de promover o diálogo social ao nível da União; visa igualmente promover a igualdade de 

direitos de participação de mulheres e homens nos órgãos de decisão das organizações dos trabalhadores. 

JUSTIFICAÇÃO: 

Esta rubrica orçamental deve ser aberta a todos os institutos sindicais europeus que coloquem a ênfase no 

reforço das capacidades. A concorrência deve ser leal e aberta tal como definida no Regulamento Financeiro. 

Nesse caso, deve ser aplicada a "isenção de monopólio de facto". 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 201 
=== EMPL/5514 === 

apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 04 03 01 06 — Informação, consulta e participação dos representantes das empresas 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 01 06 7 106 000 4 500 000 7 903 000 5 000 000 7 103 000 5 000 000 1 800 000 1 000 000 8 903 000 6 000 000 

Reserva           

Total 7 106 000 4 500 000 7 903 000 5 000 000 7 103 000 5 000 000 1 800 000 1 000 000 8 903 000 6 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Num contexto de estagnação e de contenção salarial, tendo em conta que tanto a Comissão como o BCE 

recomendam um aumento geral dos salários, é extremamente importante reforçar as organizações de 

trabalhadores em toda a Europa para equilibrar a sua posição nas instituições de fixação de salários. A 

participação dos trabalhadores nos assuntos das empresas tem um impacto positivo na produtividade, na 

conservação do emprego e nos salários dignos. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1257 
=== S&D//7615 === 

apresentada por Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 04 03 01 06 — Informação, consulta e participação dos representantes das empresas 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 01 06 7 106 000 4 500 000 7 903 000 5 000 000 7 103 000 5 000 000 1 800 000 1 000 000 8 903 000 6 000 000 

Reserva           

Total 7 106 000 4 500 000 7 903 000 5 000 000 7 103 000 5 000 000 1 800 000 1 000 000 8 903 000 6 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Num contexto de estagnação e de contenção salarial, tendo em conta que tanto a Comissão como o BCE 

recomendam um aumento geral dos salários, é extremamente importante reforçar as organizações de 

trabalhadores em toda a Europa para equilibrar a sua posição nas instituições de fixação dos salários. A 

participação dos trabalhadores nos assuntos das empresas tem um impacto positivo na produtividade, na 

conservação do emprego e na fixação de salários dignos. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 202 
=== EMPL/5517 === 

apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 04 03 01 08 — Relações laborais e diálogo social 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 01 08 15 038 000 12 400 000 16 000 000 9 700 000 15 000 000 9 700 000 1 000 000  16 000 000 9 700 000 

Reserva           
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 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

Total 15 038 000 12 400 000 16 000 000 9 700 000 15 000 000 9 700 000 1 000 000  16 000 000 9 700 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 718 
=== ENF//8102 === 

apresentada por Europa das Nações e da Liberdade 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 04 03 01 08 — Relações laborais e diálogo social 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 01 08 15 038 000 12 400 000 16 000 000 9 700 000 15 000 000 9 700 000 -10 000 000 -4 700 000 5 000 000 5 000 000 

Reserva           

Total 15 038 000 12 400 000 16 000 000 9 700 000 15 000 000 9 700 000 -10 000 000 -4 700 000 5 000 000 5 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Não consideramos que esta rubrica orçamental seja prioritária: são necessárias outras medidas para proteger 

as indústrias europeias e as normas sociais. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1258 
=== S&D//7616 === 

apresentada por Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 04 03 01 08 — Relações laborais e diálogo social 

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 01 08 15 038 000 12 400 000 16 000 000 9 700 000 15 000 000 9 700 000 3 000 000 2 000 000 18 000 000 11 700 000 

Reserva           

Total 15 038 000 12 400 000 16 000 000 9 700 000 15 000 000 9 700 000 3 000 000 2 000 000 18 000 000 11 700 000 

Observações: 

Após o parágrafo: 

Esta atividade tem por objetivo reforçar o papel do .......... das práticas e instituições de relações laborais. 

Acrescentar o texto seguinte: 

Todos os convites à apresentação de propostas lançados no âmbito desta rubrica orçamental devem 

considerar como requerentes únicos as organizações de parceiros sociais que representem os 

trabalhadores e as respetivas entidades afiliadas e organizações associadas. No caso de ações que 

envolvam consórcios, se o requerente principal for uma organização de parceiros sociais que represente 

os empregadores, o correquerente obrigatório deve ser uma organização parceira social que represente os 

trabalhadores. 

JUSTIFICAÇÃO: 
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Num contexto de estagnação e de contenção salarial, tendo em conta que tanto a Comissão como o BCE 

recomendam um aumento geral dos salários, é extremamente importante reforçar as organizações de 

trabalhadores em toda a Europa para equilibrar a sua posição nas instituições de fixação dos salários. A 

participação dos trabalhadores nos assuntos das empresas tem um impacto positivo na produtividade, na 

conservação do emprego, na qualidade dos postos de trabalho e na fixação de salários dignos. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 203 
=== EMPL/5518 === 

apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 04 03 02 01 — Progress — Apoiar o desenvolvimento, a aplicação, o acompanhamento e a 

avaliação da política da União em matéria social e de emprego e a legislação sobre condições de trabalho 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 02 01 77 589 483 55 000 000 77 373 225 60 000 000 74 373 225 60 000 000 3 000 000  77 373 225 60 000 000 

Reserva           

Total 77 589 483 55 000 000 77 373 225 60 000 000 74 373 225 60 000 000 3 000 000  77 373 225 60 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1379 
=== EFDD/8816 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 04 03 02 02 — EURES — Promover a mobilidade geográfica dos trabalhadores e dinamizar as 

oportunidades de emprego  

Modificar os valores, as observações e as bases jurídicas como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 02 02 23 734 000 20 700 000 28 626 491 15 000 000 24 126 491 15 000 000 -24 126 491 -15 000 000 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 23 734 000 20 700 000 28 626 491 15 000 000 24 126 491 15 000 000 -24 126 491 -15 000 000 p.m. p.m. 

Observações: 

Suprimir o texto seguinte: 

O EaSI tem por objetivo geral contribuir para a estratégia Europa 2020 e para as suas metas globais em 

matéria de emprego, educação e luta contra a pobreza, proporcionando apoio financeiro aos objetivos da 

União.  

O EaSI está estruturado em torno de três eixos complementares: Progress, EURES e Microfinanciamento e 

Empreendedorismo Social. 

A fim de concretizar os objetivos gerais do EaSI, designadamente no que respeita à promoção da mobilidade 

geográfica dos trabalhadores e à dinamização das oportunidades de emprego graças ao desenvolvimento na 

União de mercados de trabalho abertos e acessíveis a todos, o eixo EURES tem os seguintes objetivos 

específicos: 
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– assegurar a transparência das ofertas e pedidos de emprego e de outras informações conexas para os 

potenciais candidatos e os empregadores; tal deve ser conseguido através do seu intercâmbio e 

divulgação aos níveis transnacional, inter-regional e transfronteiriço por via de formulários de 

interoperabilidade comuns, 

– contribuir para assegurar que as ofertas de emprego e as opções de mobilidade a nível europeu sejam 

publicitadas paralelamente às ofertas e pedidos de emprego a nível nacional, e não apenas depois de 

esgotadas as opções locais ou nacionais, 

– desenvolver serviços de recrutamento e colocação de trabalhadores no mercado laboral por via da 

compensação das ofertas e dos pedidos de emprego a nível da União; tal deve abranger todas as fases da 

colocação, do pré-recrutamento à preparação da assistência pós-colocação, incluindo opções de 

desenvolvimento de competências linguísticas, com vista à integração bem-sucedida do candidato no 

mercado de trabalho, estes serviços devem incluir regimes de mobilidade específicos para preencher as 

ofertas onde tenham sido identificadas lacunas e/ou ajudar grupos específicos de trabalhadores como é o 

caso dos jovens, 

– prestar assistência às atividades de apoio organizadas pelos parceiros EURES a nível nacional e 

transfronteiriço, 

– formação inicial e aperfeiçoamento dos conselheiros EURES nos Estados-Membros, 

– contactos entre os conselheiros EURES e cooperação entre os serviços públicos de emprego, incluindo 

os dos países candidatos, 

– promoção da rede EURES junto das empresas e do público em geral, 

– desenvolvimento de estruturas específicas de colaboração e de serviços nas zonas fronteiriças, nos 

termos do artigo 17.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento (CEE) n.o 1612/68, 

– medidas para ajudar a suprimir os obstáculos à mobilidade, em particular no domínio da segurança social 

ligada ao trabalho. 

Este programa deverá também facilitar a correspondência e a colocação de aprendizes e estagiários, 

enquanto fator crucial de ajuda à transição da escola para a vida ativa, tal como já iniciado a título da ação 

preparatória «O teu primeiro emprego EURES», complementada pela Iniciativa para o Emprego dos Jovens. 

As empresas, em especial as pequenas e médias empresas, serão encorajadas a recrutar mais jovens, 

inclusive mediante apoio financeiro. 

Grupos-alvo: 

– jovens com menos de 30 anos, independentemente das suas qualificações e da sua experiência 

profissional, uma vez que o programa não está exclusivamente reservado às pessoas à procura do 

primeiro emprego, 

– todas as empresas legalmente constituídas, em particular as PME, que beneficiarão de uma redução do 

custo do recrutamento internacional que penaliza principalmente as pequenas empresas. 

Os empregos elegíveis a título desta parte do programa comportarão estágios para jovens, uma primeira 

experiência profissional ou empregos especializados. O regime não se aplica a situações de substituição de 

postos de trabalho, de emprego precário ou de violação da legislação nacional sobre o trabalho. 

Para beneficiarem de ajuda financeira, os empregos devem também respeitar os seguintes critérios: 

– estar situados num país membro da rede EURES distinto do país de origem do jovem candidato a 

emprego (ofertas de emprego transnacionais), 

– assegurar uma colocação profissional por um período contratual mínimo de seis meses. 

As contribuições dos Estados da EFTA, nos termos do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, 

nomeadamente o artigo 82.o e o Protocolo n.o 32, devem ser acrescentadas às dotações inscritas na presente 

rubrica. Para conhecimento, estas quantias decorrem das contribuições dos Estados membros da EFTA 
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imputadas ao artigo 6 3 0 do mapa de receitas, as quais constituem receitas afetadas nos termos do artigo 

21.o, n.o 2, alíneas e), f) e g), do Regulamento Financeiro e dão lugar à inscrição das dotações 

correspondentes e à execução no âmbito do anexo «Espaço Económico Europeu» desta parte do mapa de 

despesas da presente secção, a qual faz parte integrante do orçamento geral. 

Além disso, pode ser concedido apoio a ações relacionadas com a aplicação das disposições comuns do 

EaSI, nomeadamente em matéria de acompanhamento, avaliação, divulgação de resultados e comunicação. 

O artigo 21.o Regulamento (UE) n.o 1296/2013 descreve os tipos de ações que podem ser objeto de 

financiamento. 

Bases jurídicas: 

Suprimir o texto seguinte: 

Regulamento (CEE) n.o 1612/68 do Conselho, de 15 de outubro de 1968, relativo à livre circulação dos 

trabalhadores na Comunidade (JO L 257 de 19.10.1968, p. 2). 

Decisão 2003/8/CE da Comissão, de 23 de dezembro de 2002, relativa à aplicação do Regulamento (CEE) 

n.o 1612/68 do Conselho no que se refere à compensação das ofertas e dos pedidos de emprego (JO L 5 de 

10.1.2003, p. 16). 

Regulamento (UE) n.o 492/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de abril de 2011, relativo à 

livre circulação dos trabalhadores na União (JO L 141 de 27.5.2011, p. 1). 

Regulamento (UE) n.o 1296/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 2013, que 

cria um Programa da União Europeia para o Emprego e a Inovação Social (EaSI) e que altera a Decisão n.o 

283/2010/UE que estabelece um Instrumento de Microfinanciamento Europeu Progress para o Emprego e a 

Inclusão Social (JO L 347 de 20.12.2013, p. 238). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Parece absurdo promover a mobilidade num domínio que afetou profundamente os países do Sul, como a 

Grécia ou a Espanha, devido à emigração de muitos dos seus jovens. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 204 
=== EMPL/5519 === 

apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 04 03 02 02 — EURES — Promover a mobilidade geográfica dos trabalhadores e dinamizar as 

oportunidades de emprego  

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 02 02 23 734 000 20 700 000 28 626 491 15 000 000 24 126 491 15 000 000 4 500 000 5 700 000 28 626 491 20 700 000 

Reserva           

Total 23 734 000 20 700 000 28 626 491 15 000 000 24 126 491 15 000 000 4 500 000 5 700 000 28 626 491 20 700 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

O portal EURES será progressivamente transferido para a Autoridade Europeia do Trabalho, em 2019 e 

2020. A fim de garantir que as atividades do portal continuem sem perturbações, é importante salvaguardar 

financiamento suficiente. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 205 
=== EMPL/5521 === 
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apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 04 03 02 03 — Microfinanciamento e Empreendedorismo Social — Melhorar o acesso ao 

financiamento e a sua disponibilidade para as pessoas individuais e coletivas, em especial as mais afastadas 

do mercado de trabalho, e para as empresas sociais 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 02 03 26 989 000 36 380 000 20 811 339 40 000 000 20 811 339 40 000 000 6 177 661  26 989 000 40 000 000 

Reserva           

Total 26 989 000 36 380 000 20 811 339 40 000 000 20 811 339 40 000 000 6 177 661  26 989 000 40 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

O papel do microfinanciamento e das empresas sociais é importante para a criação de emprego e a promoção 

da convergência social ascendente. Por conseguinte, é necessário garantir que este instrumento financeiro 

disponha de recursos suficientes. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1380 
=== EFDD/8817 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 03 11 — Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho 

Modificar os valores, as observações e as bases jurídicas como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 11 20 370 512 20 370 512 20 779 000 20 779 000 20 779 000 20 779 000 -20 779 000 -20 779 000 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 20 370 512 20 370 512 20 779 000 20 779 000 20 779 000 20 779 000 -20 779 000 -20 779 000 p.m. p.m. 

Observações: 

Suprimir o texto seguinte: 

Esta dotação destina-se a cobrir as despesas de pessoal e administrativas da Fundação Europeia para a 

Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho (Eurofound) (títulos 1 e 2) e as despesas operacionais 

relativas ao programa de trabalho (título 3). 

A Fundação tem de informar o Parlamento Europeu e o Conselho das transferências de dotações entre 

despesas operacionais e despesas administrativas. 

A contribuição total da União para 2019 ascende a 20 779 000 EUR.  

Uma parte desta dotação destina-se à realização de estudos sobre as condições de trabalho e relações laborais 

que asseguram mais e melhores empregos, tornam o trabalho mais sustentável e reforçam o diálogo social na 

Europa. 

Uma outra parte desta dotação destina-se à realização de estudos e investigação prospetiva sobre os 

mercados de trabalho, nomeadamente a monitorização e a antecipação de mudanças estruturais, o seu 

impacto no emprego e a gestão das consequências. 

Esta dotação destina-se igualmente a cobrir a investigação e a recolha de conhecimentos sobre as condições 

de vida e a qualidade de vida, com especial incidência nas políticas sociais e no papel dos serviços públicos 
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na melhoria da qualidade de vida. Esta dotação deve igualmente cobrir a investigação sobre a conciliação 

entre vida profissional e vida privada e sobre a precariedade no emprego, com os dados desagregados por 

género. 

Por último, esta dotação será utilizada para a análise do impacto da digitalização em todos os domínios 

acima descritos, bem como para a realização de estudos que contribuam para as políticas que visam uma 

maior convergência na União. 

O quadro do pessoal da Fundação é incluído no anexo «Pessoal» da presente secção. 

Bases jurídicas: 

Suprimir o texto seguinte: 

Regulamento (CEE) n.o 1365/75 do Conselho, de 26 de maio de 1975, relativo à criação de uma Fundação 

Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho (JO L 139 de 30.5.1975, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Esta agência é inútil. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 206 
=== EMPL/5543 === 

apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 03 11 — Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho 

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 11 20 370 512 20 370 512 20 779 000 20 779 000 20 779 000 20 779 000 1 000 000 1 000 000 21 779 000 21 779 000 

Reserva           

Total 20 370 512 20 370 512 20 779 000 20 779 000 20 779 000 20 779 000 1 000 000 1 000 000 21 779 000 21 779 000 

Observações: 

Alterar o texto do seguinte modo: 

A Eurofound, sediada em Dublim, faz face a um aumento substancial e contínuo do coeficiente nacional 

irlandês de mais de 9 pontos desde 2013 (tendo passado de 109,1 em 2013 para 118,3 em 2017), o que, 

juntamente com as adaptações das remunerações de base, representa um aumento de mais de 1 000 000 

de EUR em custos de pessoal. A evolução do coeficiente escapa ao seu controlo e não pode ser 

compensada com reduções de pessoal. Esta situação resultou numa situação insustentável, em que a parte 

do título 1 do orçamento passou de 57 % (2013) para 65 % (2018), principalmente devido ao custo do 

orçamento operacional no título 3, com o título 2 congelado. Embora não esteja previsto um ajustamento 

automático regular do orçamento em linha com a evolução do coeficiente do país, nem seja desejável, o 

pedido reflete o impacto cumulativo de um aumento plurianual (com tendência para a continuação). Este 

montante adicional deve ser disponibilizado anualmente, independentemente dos futuros aumentos do 

coeficiente do país (+1 000 000 EUR). O Serviço de Auditoria Interna da Comissão está atualmente a 

finalizar o projeto de relatório de auditoria. Uma das conclusões é que a Eurofound trabalha sob uma 

estabilidade orçamental global (congelamento orçamental), cortes de pessoal e pressão para fazer o 

mesmo, ou mais, com menos recursos. Especificamente, alguns dos principais custos do título 3 (despesas 

operacionais) estão a aumentar a um ritmo constante (ou seja, os custos resultantes dos concursos para a 

realização de inquéritos). Ao mesmo tempo, a despesa do título 1 (despesas de pessoal) está a aumentar 

devido ao aumento da antiguidade do pessoal e ao aumento histórico do coeficiente do país (Irlanda), 

deixando menos recursos para o título 3 (e para os relatórios de investigação).Esta dotação destina-se a 
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cobrir as despesas de pessoal e administrativas da Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de 

Vida e de Trabalho (Eurofound) (títulos 1 e 2) e as despesas operacionais relativas ao programa de trabalho 

(título 3). 

Suprimir o texto seguinte: 

A Fundação tem de informar o Parlamento Europeu e o Conselho das transferências de dotações entre 

despesas operacionais e despesas administrativas. 

A contribuição total da União para 2019 ascende a 20 779 000 EUR.  

Uma parte desta dotação destina-se à realização de estudos sobre as condições de trabalho e relações laborais 

que asseguram mais e melhores empregos, tornam o trabalho mais sustentável e reforçam o diálogo social na 

Europa. 

Uma outra parte desta dotação destina-se à realização de estudos e investigação prospetiva sobre os 

mercados de trabalho, nomeadamente a monitorização e a antecipação de mudanças estruturais, o seu 

impacto no emprego e a gestão das consequências. 

Esta dotação destina-se igualmente a cobrir a investigação e a recolha de conhecimentos sobre as condições 

de vida e a qualidade de vida, com especial incidência nas políticas sociais e no papel dos serviços públicos 

na melhoria da qualidade de vida. Esta dotação deve igualmente cobrir a investigação sobre a conciliação 

entre vida profissional e vida privada e sobre a precariedade no emprego, com os dados desagregados por 

género. 

Por último, esta dotação será utilizada para a análise do impacto da digitalização em todos os domínios 

acima descritos, bem como para a realização de estudos que contribuam para as políticas que visam uma 

maior convergência na União. 

O quadro do pessoal da Fundação é incluído no anexo «Pessoal» da presente secção. 

JUSTIFICAÇÃO: 

O PE manifestou repetidamente preocupações sobre esta questão: 

O relatório do PE sobre a quitação pela execução do orçamento 2016 e o parecer da Comissão EMPL sobre 

o mandato para o trílogo sobre o projeto de orçamento para o exercício de 2019 exprimem preocupação 

relativamente ao impacto orçamental negativo do crescente coeficiente do país da Irlanda, que corre um risco 

cada vez maior de comprometer cada vez mais a capacidade financeira da fundação para cumprir o seu 

mandato; espera-se que sejam tomadas medidas pelas instituições da União para compensar esses efeitos. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 720 
=== ENF//8104 === 

apresentada por Europa das Nações e da Liberdade 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 03 11 — Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 11 20 370 512 20 370 512 20 779 000 20 779 000 20 779 000 20 779 000 -10 779 000 -10 779 000 10 000 000 10 000 000 

Reserva           

Total 20 370 512 20 370 512 20 779 000 20 779 000 20 779 000 20 779 000 -10 779 000 -10 779 000 10 000 000 10 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Não consideramos que seja prioritário apoiar esta fundação que não tem um valor acrescentado real. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1381 
=== EFDD/8818 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 03 12 — Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho 

Modificar os valores, as observações e as bases jurídicas como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 12 14 883 668 14 883 668 15 122 884 15 122 884 15 122 884 15 122 884 -15 122 884 -15 122 884 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 14 883 668 14 883 668 15 122 884 15 122 884 15 122 884 15 122 884 -15 122 884 -15 122 884 p.m. p.m. 

Observações: 

Suprimir o texto seguinte: 

Esta dotação destina-se a cobrir as despesas de pessoal e administrativas da Agência (títulos 1 e 2), e as 

despesas operacionais relativas ao programa de trabalho (título 3). 

A Agência deve informar o Parlamento Europeu e o Conselho sobre as transferências de dotações entre 

despesas operacionais e administrativas. 

A Agência tem por missão fornecer às instituições da União, aos Estados-Membros e a outras partes 

interessadas informação técnica, científica e económica para utilização no âmbito da saúde e da segurança no 

trabalho. Será prestada especial atenção aos aspetos relativos ao género no domínio da saúde e da segurança 

no trabalho. 

As contribuições dos Estados da EFTA nos termos do disposto no Acordo sobre o Espaço Económico 

Europeu, nomeadamente no artigo 82.º e no Protocolo n.º 32 a esse acordo, devem ser adicionadas às 

dotações inscritas no presente artigo. Para conhecimento, estas quantias, provêm das contribuições dos 

Estados da EFTA imputadas ao artigo 6 3 0 do mapa de receitas, as quais constituem receitas afetadas nos 

termos do artigo 21.°, n.º 2, alíneas e), f) e g), do Regulamento Financeiro; dão lugar à inscrição das 

dotações correspondentes e à execução no âmbito do anexo «Espaço Económico Europeu» desta parte do 

mapa de despesas da presente secção, a qual faz parte integrante do orçamento geral. 

A contribuição total da União para 2019 ascende a 15 273 000 EUR. Uma quantia de 150 116 EUR, 

proveniente da recuperação do excedente, é acrescentada à quantia de 15 122 884 EUR inscrita no 

orçamento. 

Esta dotação destina-se a cobrir as ações necessárias para cumprir as missões da Agência definidas no 

Regulamento (CE) n.o 2062/94, nomeadamente: 

– ações de sensibilização e antecipação, prestando especial atenção às PME, 

– exploração do Observatório Europeu dos Riscos, com base em exemplos de boas práticas obtidos junto 

de empresas ou setores específicos de atividade, 

– elaboração e fornecimento de instrumentos relevantes para as empresas mais pequenas gerirem as 

questões relativas à saúde e à segurança dos trabalhadores, 

– exploração da rede, compreendendo os principais elementos das redes nacionais de informação, 

incluindo as organizações nacionais de parceiros sociais, nos termos das legislações e/ou práticas 

nacionais, bem como os pontos focais nacionais, 

– em colaboração com a Organização Internacional do Trabalho e outras organizações internacionais, 

organização de intercâmbios de experiências, informações e boas práticas, 
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– integração dos países candidatos nestas redes de informação e elaboração de instrumentos adaptados à 

sua situação específica, 

– organização e realização da Campanha Europeia «Locais de Trabalho Saudáveis», bem como da Semana 

Europeia da Saúde e Segurança, incidindo em riscos específicos e nas necessidades dos utilizadores e 

dos beneficiários finais. 

O quadro do pessoal da Agência é apresentado no Anexo «Pessoal» da presente secção. 

Bases jurídicas: 

Suprimir o texto seguinte: 

Regulamento (CE) n.o 2062/94 do Conselho, de 18 de julho de 1994, que institui a Agência Europeia para a 

Segurança e a Saúde no Trabalho (JO L 216 de 20.8.1994, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Esta agência é inútil. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1382 
=== EFDD/8819 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 03 13 — Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional (Cedefop) 

Modificar os valores, as observações e as bases jurídicas como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 13 17 100 237 17 100 237 16 110 395 16 110 395 16 110 395 16 110 395 -16 110 395 -16 110 395 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 17 100 237 17 100 237 16 110 395 16 110 395 16 110 395 16 110 395 -16 110 395 -16 110 395 p.m. p.m. 

Observações: 

Suprimir o texto seguinte: 

Esta dotação destina-se a cobrir as despesas de pessoal e administrativas do Centro e as despesas 

operacionais relativas ao programa de trabalho. 

O Centro deve informar o Parlamento Europeu e o Conselho sobre as transferências de dotações entre as 

despesas operacionais e as despesas administrativas. Incumbe à Comissão, a pedido do Centro, notificar o 

Parlamento Europeu e o Conselho das transferências operadas entre as dotações operacionais e as dotações 

administrativas. 

O quadro do pessoal do Observatório é apresentado no Anexo «Pessoal» da presente secção. 

A contribuição total da União para 2019 ascende a 17 434 000 EUR. Uma quantia de 1 323 605 EUR, 

proveniente da recuperação do excedente, é acrescentada à quantia de 16 110 395 EUR inscrita no 

orçamento. 

Bases jurídicas: 

Suprimir o texto seguinte: 

Regulamento (CEE) n.o 337/75 do Conselho, de 10 de fevereiro de 1975, que cria um Centro Europeu para o 

Desenvolvimento da Formação Profissional (JO L 39 de 13.2.1975, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 
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Esta agência é inútil. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1383 
=== EFDD/8820 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 03 14 — Fundação Europeia para a Formação (ETF) 

Modificar os valores, as observações e as bases jurídicas como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 14 20 056 297 20 056 297 20 488 990 20 488 990 20 457 990 20 457 990 -20 457 990 -20 457 990 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 20 056 297 20 056 297 20 488 990 20 488 990 20 457 990 20 457 990 -20 457 990 -20 457 990 p.m. p.m. 

Observações: 

Suprimir o texto seguinte: 

Esta dotação destina-se a cobrir as despesas de pessoal e administrativas da Fundação (títulos 1 e 2) e as 

despesas operacionais relativas ao seu programa de trabalho (título 3). 

Esta dotação destina-se igualmente a cobrir o apoio aos países parceiros na região do Mediterrâneo no 

sentido de reformarem os respetivos mercados laborais e sistemas de formação profissional, promoverem o 

diálogo social e apoiarem o empreendedorismo. 

A Fundação deve informar o Parlamento Europeu e o Conselho das transferências de dotações entre 

despesas operacionais e administrativas. 

O quadro do pessoal da Fundação é incluído no anexo «Pessoal» da presente secção. 

A contribuição total da União para 2019 ascende a 20 515 000 EUR. Uma quantia de 57 010 EUR, 

proveniente da recuperação do excedente, é acrescentada à quantia de 20 457 990 EUR inscrita no 

orçamento. 

Bases jurídicas: 

Suprimir o texto seguinte: 

Regulamento (CE) n.o 1339/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2008, que 

institui uma Fundação Europeia para a Formação (JO L 354 de 31.12.2008, p. 82). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Esta agência é inútil. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 224 
=== FEMM/6003 === 

apresentada por Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 04 03 54 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 54         p.m. p.m. 

Reserva       500 000 500 000 500 000 500 000 
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 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

Total       500 000 500 000 500 000 500 000 

Designação: 

Introdução da dimensão de género no domínio de competências da AET 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Novo artigo 

A dotação destina-se a cobrir a execução da integração da perspetiva de género no domínio das 

competências da Autoridade Europeia do Trabalho, incluindo a realização de avaliações de impacto no 

género e a inclusão de indicadores específicos nos programas anuais e plurianuais, a aplicação da 

orçamentação baseada no género, a inclusão de uma dimensão de género na monitorização e na 

comunicação de informações, a recolha de dados desagregados por género e a coordenação com o EIGE. 

Condições para desbloquear a reserva: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Estas dotações colocadas na reserva serão libertadas após a adoção do ato legislativo que institui a 

Autoridade Europeia do Trabalho. 

Atos de referência: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, apresentada pela Comissão em 13 de 

dezembro de 2018, que institui uma Autoridade Europeia do Trabalho [COM(2018) 131 final]. 

JUSTIFICAÇÃO: 

A Autoridade Europeia do Trabalho irá desempenhar um papel importante no domínio da mobilidade laboral 

transfronteiriça. Como existe uma concentração desproporcionada e frequentemente involuntária de 

mulheres em trabalhos precários, é importante introduzir medidas, com uma dotação orçamental específica, 

que garantam a igualdade de género também neste domínio. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 209 
=== EMPL/5526 === 

apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 04 03 77 25 — Ação preparatória — Garantia para a Infância / Instituição de uma garantia europeia 

para a infância e respetivo apoio financeiro 

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 77 25 900 000 450 000 p.m. 1 450 000 p.m. 1 450 000 15 000 000 7 000 000 15 000 000 8 450 000 

Reserva           

Total 900 000 450 000 p.m. 1 450 000 p.m. 1 450 000 15 000 000 7 000 000 15 000 000 8 450 000 

Observações: 

Antes do parágrafo: 

Para que a Garantia para a Infância se converta num .......... Garantia para a Infância através dos seguintes 
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passos: 

Suprimir o texto seguinte: 

Esta dotação destina-se a cobrir os pagamentos relacionados com as autorizações por liquidar de exercícios 

anteriores, no âmbito da ação preparatória. 

Alterar o texto do seguinte modo: 

As desigualdades são consideradas uma das causas da desestabilização macroeconómica e da diminuição do 

crescimento. Por essa razão, as ações levadas a cabo a nível nacional e europeu para corrigir as 

desigualdades que afetam as crianças podem ser vistas como uma política de estabilização macroeconómica 

e crescimento dea longo prazo. A oferta de oportunidades pode desencadear um melhor desempenho 

económico e melhorar as condições de vida. 

A luta contra a pobreza e a exclusão social é um dos objetivos da Estratégia Europa 2020, tendo em vista 

reduzir em, pelo menos, 20 milhões o número de pessoas em risco ou em situação de pobreza e exclusão 

social. No entanto, entre 2008 e 2014, o número de pessoas em risco de pobreza ou de exclusão social na 

UE-27 aumentou de 116 milhões para 121 milhões, o que significa que praticamente uma em cada quatro 

pessoas na UE-27 está em risco de pobreza ou de exclusão social. Entre estas, encontram-se crianças, cuja 

pobreza é alarmante. Em 2014, mais de 26 milhões de crianças estavam em risco de pobreza na União e mais 

de 9 milhões encontravam-se em situação de privação material grave. Se não forem tomadas medidas para 

corrigir esta situação, estas crianças correm mais riscos de insucesso escolar (objetivo da Estratégia Europa 

2020 em matéria de educação) e experimentam as maiores dificuldades de integração no mercado de 

trabalho (objetivo da Estratégia Europa 2020 em matéria de emprego). A Garantia para a Infância é uma 

estratégia integrada de luta contra a pobreza infantil, que visa a execução plena da recomendação da 

Comissão «Investir nas crianças», para que todas as crianças em risco de pobreza na Europa (incluindo os 

refugiados) tenham acesso a cuidados de saúde, ao ensino e a serviços de acolhimento de crianças gratuitos, 

a uma habitação condigna e a uma alimentação adequada. A cobertura destes cinco domínios de ação através 

de planos de ação nacionais e europeus asseguraria uma melhoria considerável e a longo prazo das 

condições de vida e das oportunidades de milhões de crianças na Europa. A Garantia para a Infância é uma 

política horizontal decisiva e deverá ser considerada um investimento na estabilidade e na prosperidade da 

União, necessárias para preservar o potencial de crescimento da União. 

Após o parágrafo: 

Para que a Garantia para a Infância se converta num .......... Garantia para a Infância através dos seguintes 

passos: 

Alterar o texto do seguinte modo: 

1) seleção de critérios de comparação mensuráveis para atribuição dos fundos em conformidade com a 

recomendação da Comissão «Investir nas crianças»; 

2) avaliação das intervenções existentes a nível nacional e da União para fazer face aos aspetos 

multidimensionaispluridimensionais da pobreza infantil e identificar as melhores práticas; 

3) definição da tipologia dos programas a financiar; 

Após o parágrafo: 

4) definição das modalidades de financiamento; e 

Alterar o texto do seguinte modo: 

5) estabelecimento de mecanismos de governação, incluindo mecanismos de acompanhamento e avaliação. 

Estes passos serão concretizados através de atividades de investigação independentes, consultas de parceiros, 

como organismos governamentais, ONG, o mundo académico, o setor privado e a Rede Europeia de 

Provedores da Criança, e seminários técnicos. 

Acrescentar o texto seguinte: 
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Os dois primeiros anos desta ação preparatória estão a ser dedicados à cartografia da pobreza infantil na 

Europa, aos seus mecanismos e causas, bem como à viabilidade e às condições da execução da Garantia 

para a Infância, nomeadamente através da análise de quatro grupos específicos de crianças vulneráveis 

que se sabe estarem particularmente em risco (crianças em famílias precárias, crianças residentes em 

instituições, crianças de migrantes e refugiados recentes e crianças com deficiência e outras crianças com 

necessidades especiais). 

O terceiro ano da ação preparatória deve ser dedicado ao desenvolvimento de projetos experimentais em 

que os resultados da análise anterior sejam postos em prática para testar se uma garantia para a infância 

pode proporcionar uma nova abordagem para reduzir a pobreza infantil de forma sustentável. Deve ser 

utilizado para determinar se uma garantia para a infância pode ajudar melhor as crianças vulneráveis, 

melhorar a sua educação, saúde, habitação, alimentação e integração dos pais no mercado de trabalho, 

quando relevante. 

Devem ser identificados dois a quatro grupos de requerentes elegíveis, bem como os domínios de ação que 

serão abrangidos pela garantia para a infância (educação, acolhimento de crianças, cuidados de saúde, 

habitação e alimentação) na comunidade específica (principalmente municípios). a garantia-piloto deve 

abranger esses grupos durante um período de 6 a 12 meses. 

Os resultados do projeto experimental devem ser avaliados por um grupo de peritos que representem as 

instituições, autoridades locais, agências e partes interessadas, incluindo organizações da sociedade civil. 

Esses peritos também devem examinar a viabilidade da chamada estratégia global ou integrada, cujo 

objetivo final será proporcionar a todas as crianças uma garantia para a infância. 

Os resultados devem servir de base para a elaboração da proposta que institui a garantia europeia para a 

infância e respetivo apoio financeiro. 

JUSTIFICAÇÃO: 

As ações levadas a cabo a nível nacional e europeu para corrigir as desigualdades representam uma política 

de estabilização macroeconómica e crescimento de longo prazo. A Garantia para a Infância é uma estratégia 

integrada de luta contra a pobreza infantil, que coloca as crianças no centro das políticas de redução da 

pobreza. As políticas de apoio ao rendimento devem ser combinadas com outras que promovam e aumentem 

o acesso a serviços de qualidade, como a educação, o acolhimento de crianças, a saúde, a habitação e a 

alimentação. Tal irá contribuir para concretizar os objetivos da UE-2020 e os objetivos de desenvolvimento 

sustentável. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 210 
=== EMPL/5527 === 

apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 04 03 77 27 — Projeto-piloto — Promoção das cooperativas de trabalhadores domésticos e dos 

sistemas de cheques-serviço 

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 77 27 700 000 350 000 p.m. 350 000 p.m. 350 000 1 500 000 400 000 1 500 000 750 000 

Reserva           

Total 700 000 350 000 p.m. 350 000 p.m. 350 000 1 500 000 400 000 1 500 000 750 000 

Observações: 

Alterar o texto do seguinte modo: 

No setor dos serviços pessoais e domésticos, setor com elevado potencial de criação de emprego, registam-
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se experiências bem sucedidas de aplicaçãoEsta dotação destina-se a cobrir as autorizações por liquidar de 

exercícios anteriores no âmbito do sistema de cheques-serviço, como, por exemplo, em França ou na 

Bélgica. A maioria dos trabalhadores deste setor é do sexo feminino, embora 60 % sejam migrantes e 

muitos sejam trabalhadores fronteiriços, pelo que existem importantes lacunas, falta de organização dos 

trabalhadores através de sindicatos e cooperativas e um acesso fragmentado ou limitado à informação 

sobre os direitos e as obrigações dos trabalhadores do setor. Em Estados-Membros como a França e a 

Bélgica, a criação de um quadro sociofiscal específico permitiu regularizar a atividade do setor e 

combater o trabalho não declarado. Para encorajar mais Estados-Membros a aplicar uma política em 

matéria de serviços pessoais e domésticos e fomentar o trabalho digno e a representação dos 

trabalhadores neste setor, o projeto-piloto continuará a implementar os dois objetivos em vigor, a 

saber:projeto-piloto. 

1) AjudarNo setor dos serviços pessoais e domésticos, setor com elevado potencial de criação de emprego, 

as experiências de aplicação dos sistemas de cheques-serviço, nomeadamente em França ou na Bélgica, 

tiveram resultados positivos. A maioria dos trabalhadores deste setor é do sexo feminino; contudo, 60 % são 

migrantes e muitos são trabalhadores fronteiriços, pelo que existem importantes lacunas e um acesso 

fragmentado ou limitado à informação sobre os direitos e as obrigações dos trabalhadores do setor. Em 

Estados-Membros como a França e a Bélgica, foi criado um quadro sociofiscal para regularizar a atividade 

do setor e combater o trabalho não declarado. Para encorajar mais Estados-Membros a aplicar uma política 

em matéria de serviços pessoais e domésticos e fomentar o trabalho digno neste setor, o projeto-piloto terá 

dois objetivos principais: (1) ajudar os Estados-Membros a desenvolver ou, em primeiro lugar, 

experimentar os sistemas de cheques-serviço (ou, numa primeira fase, experimentá-los em alguns 

municípios e também ajudar os trabalhadores neste setor a melhorar a qualidade dos seus empregos e 

serviços através, por exemplo, de plataformas colaborativas e da formação profissional;municípios) e (2) 

instaurar um verdadeiro diálogo social neste setor. 

2) instaurar um verdadeiro diálogo social neste setor.Este projeto-piloto prestará aconselhamento, 

assistência técnica, orientação personalizada e recomendações aos Estados-Membros interessados no 

desenvolvimento do setor dos serviços pessoais e domésticos e apoiará o intercâmbio de boas práticas entre 

as principais partes interessadas, as administrações públicas nacionais (municípios/administrações locais nos 

casos em que o sistema seja introduzido a título experimental) e as organizações de trabalhadores 

domésticos, prestadores de cuidados e empregadores. 

Por conseguinte, o objetivo seráNo que respeita ao diálogo social e às condições de trabalho dignas, o 

projeto terá por objetivo facilitar a profissionalização destes empregos, a divulgação de informação sobre 

direitos e obrigações dos trabalhadores e dos empregadores, bem como a criação de cooperativas de base a 

nível local, o estabelecimento de orientações e conselhos jurídicos sobre os direitos e as obrigações dos 

trabalhadores e tentar regularizar e proteger estes trabalhadores através da implementação do sistema de 

cheques-serviço em determinados municípios ou Estados-Membros. Nesse sentido, deve ser criada uma 

plataforma «autodirigida» (sob a forma de uma cooperativa de trabalhadores, por exemplo) com, além da 

sua função de intermediário, a possibilidade de oferecer uma rede de intercâmbios entre trabalhadores 

sobre os seus direitos e deveres, para assegurar a defesa dos trabalhadores e propor uma grelha salarial e 

a utilizaçãoe o desenvolvimento de um estatuto jurídico.verdadeiro diálogo social.  

Assim,Este projeto-piloto deverá contar com este projeto-piloto, é solicitado um alargamento do anterior 

projeto aprovado no ano passado, a fim de aprofundar os seus resultados, tendo em conta as reações 

positivas da Comissão, e o dobro do investimento de 1,5 milhões de EUR para a execução durante um 

período de 24 meses, uma vez que foram alcançados alguns desafios ambiciosos, mas podem ser 

alcançados ainda mais. Este projeto-piloto continuará a precisar do apoio das principais partes 

interessadas europeias no setor dos serviços pessoais e domésticos. 

JUSTIFICAÇÃO: 

As mulheres que trabalham no setor dos serviços domésticos são geralmente confrontadas com uma série de 

situações desvantajosas. Esses fatores afetam a sua proteção social e reduzem as contribuições sociais 

previstas para o regime de segurança social e fiscal. Além disso, o isolamento e a falta de informação nas 
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atividades transfronteiras constituem um risco adicional de abuso no que respeita às condições de trabalho. 

A fim de orientar as partes interessadas para garantir o cumprimento dos direitos e obrigações legais, este 

projeto-piloto deve ser prolongado. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 611 
=== GUE//7127 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 04 03 77 27 — Projeto-piloto — Promoção das cooperativas de trabalhadores domésticos e dos 

sistemas de cheques-serviço 

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 77 27 700 000 350 000 p.m. 350 000 p.m. 350 000 1 500 000 400 000 1 500 000 750 000 

Reserva           

Total 700 000 350 000 p.m. 350 000 p.m. 350 000 1 500 000 400 000 1 500 000 750 000 

Observações: 

Antes do parágrafo: 

Este projeto-piloto deverá contar com o apoio das .......... europeias no setor dos serviços pessoais e 

domésticos. 

Alterar o texto do seguinte modo: 

No setor dos serviços pessoais e domésticos, setor com elevado potencial de criação de emprego, registam-

se experiências bem sucedidas de aplicaçãoEsta dotação destina-se a cobrir as autorizações por liquidar de 

exercícios anteriores no âmbito do sistema de cheques-serviço, como, por exemplo, em França ou na 

Bélgica. A maioria dos trabalhadores deste setor é do sexo feminino, embora 60 % sejam migrantes e 

muitos sejam trabalhadores fronteiriços, pelo que existem importantes lacunas, falta de organização dos 

trabalhadores através de sindicatos e cooperativas e um acesso fragmentado ou limitado à informação 

sobre os direitos e as obrigações dos trabalhadores do setor. Em Estados-Membros como a França e a 

Bélgica, a criação de um quadro sócio-fiscal específico permitiu regularizar a atividade do setor e 

combater o trabalho não declarado. Para encorajar mais Estados-Membros a aplicar uma política em 

matéria de serviços pessoais e domésticos e fomentar o trabalho digno e a representação dos 

trabalhadores neste setor, o projeto-piloto continuará a implementar os dois objetivos em vigor, a 

saber:projeto-piloto. 

1) AjudarNo setor dos serviços pessoais e domésticos, setor com elevado potencial de criação de emprego, 

as experiências de aplicação dos sistemas de cheques-serviço, nomeadamente em França ou na Bélgica, 

tiveram resultados positivos. A maioria dos trabalhadores deste setor é do sexo feminino; contudo, 60 % são 

migrantes e muitos são trabalhadores fronteiriços, pelo que existem importantes lacunas e um acesso 

fragmentado ou limitado à informação sobre os direitos e as obrigações dos trabalhadores do setor. Em 

Estados-Membros como a França e a Bélgica, foi criado um quadro sociofiscal para regularizar a atividade 

do setor e combater o trabalho não declarado. Para encorajar mais Estados-Membros a aplicar uma política 

em matéria de serviços pessoais e domésticos e fomentar o trabalho digno neste setor, o projeto-piloto terá 

dois objetivos principais: (1) ajudar os Estados-Membros a desenvolver ou, em primeiro lugar, 

experimentar os sistemas de cheques-serviço (ou, numa primeira fase, experimentá-los em alguns 

municípios e também ajudar os trabalhadores neste setor a melhorar a qualidade dos seus empregos e 

serviços através, por exemplo, de plataformas colaborativas e da formação profissional;municípios) e (2) 

instaurar um verdadeiro diálogo social neste setor. 

2) instaurar um verdadeiro diálogo social neste setor. Por conseguinte, o objetivo será a criação de 
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cooperativas de base a nível local, o estabelecimento de orientações e conselhos jurídicos sobre os direitos 

e as obrigações dos trabalhadores e tentar regularizar e proteger estes trabalhadores através da 

implementaçãoEste projeto-piloto prestará aconselhamento, assistência técnica, orientação personalizada e 

recomendações aos Estados-Membros interessados no desenvolvimento do sistema de cheques-serviço em 

determinados municípios ou Estados-Membros. Nesse sentido, deve ser criada uma plataforma 

«autodirigida» (sob a forma de uma cooperativa de trabalhadores, por exemplo) com, além da sua função 

de intermediário, a possibilidade de oferecer uma rede de intercâmbiossetor dos serviços pessoais e 

domésticos e apoiará o intercâmbio de boas práticas entre trabalhadores sobre os seus direitos e deveres, 

para assegurar a defesa dos trabalhadores e propor uma grelha salarial e a utilização de um estatuto 

jurídico.as principais partes interessadas, as administrações públicas nacionais (municípios/administrações 

locais nos casos em que o sistema seja introduzido a título experimental) e as organizações de trabalhadores 

domésticos, prestadores de cuidados e empregadores. 

Assim, com este projeto-piloto, é solicitado um alargamento do anterior projeto aprovado no ano passado, 

a fim de aprofundar os seus resultados, tendo em conta as reações positivas da Comissão, e o dobro do 

investimento, com 1,5 milhões de EUR para a execução durante um período de 24 meses, uma vez que 

foram alcançados alguns desafios ambiciosos, mas podem ser alcançados ainda mais. Este projeto-piloto 

continuará a precisar do apoio das principais partes interessadas europeias no setor dos serviços pessoais 

e domésticos.No que respeita ao diálogo social e às condições de trabalho dignas, o projeto terá por objetivo 

facilitar a profissionalização destes empregos, a divulgação de informação sobre direitos e obrigações dos 

trabalhadores e dos empregadores, bem como a criação e o desenvolvimento de um verdadeiro diálogo 

social.  

JUSTIFICAÇÃO: 

As mulheres que trabalham no setor dos serviços domésticos são geralmente confrontadas com uma série de 

situações desvantajosas. Esses fatores afetam a sua proteção social e reduzem as contribuições sociais 

previstas para o regime de segurança social e fiscal. Além disso, o isolamento e a falta de informação nas 

atividades transfronteiras constituem um risco adicional de abuso no que respeita às condições de trabalho. 

A fim de orientar as partes interessadas para garantir o cumprimento dos direitos e obrigações legais, este 

projeto-piloto deve ser prolongado. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 211 
=== EMPL/5528 === 

apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 04 03 77 28 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 77 28       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Reserva           

Total       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Implementação da metodologia de investigação «quadro de desigualdades 

multidimensionais» à União Europeia 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

As diferenças entre grupos sociais com base na idade, origem ou rendimento têm vindo a aumentar em 

muitos países europeus ao longo das últimas décadas. Além disso, a crise económica acelerou algumas 



 

 102 

tendências macroeconómicas e a recuperação tem sido desigual. O crescimento económico lento desde a 

crise tem contribuído para a estagnação, ou mesmo para a deterioração, dos níveis de vida em muitos 

agregados familiares europeus. Embora as desigualdades sejam predominantemente medidas em termos 

de variáveis económicas, tais como receitas, rendimento ou riqueza, existe um reconhecimento crescente 

de que as desigualdades são multidimensionais, sentidas em vários domínios da vida, como a saúde, a 

segurança física e a participação. A Oxfam Intermón e a London School of Economics, que combinam 

competências académicas com conhecimentos de profissionais, desenvolveram uma abordagem 

sistemática para conceptualizar e medir as desigualdades multidimensionais. Este trabalho também será 

desenvolvido com o apoio consultivo da Eurofound ou de outros eventuais parceiros. O quadro de 

desigualdades multidimensionais desenvolvido através desta colaboração teoricamente é baseado na 

abordagem de capacidade de Amartya Sen e facilita uma avaliação sistemática das desigualdades. 

O quadro foi desenvolvido para permitir a medição das desigualdades entre grupos (idade, sexo, etnia, 

estatuto de deficiência, etc.), por vezes designadas como «desigualdades horizontais» (por exemplo, 

desigualdades na experiência de violência física ou de solidão), e das medidas globais de desigualdade, 

por vezes designadas como «desigualdades verticais» (por exemplo, desigualdades em termos académicos 

ou de riqueza), que também podem ser expressas em termos de gradientes sociais. Através da 

identificação dos fatores determinantes, o quadro também reconhece as interligações entre as diferentes 

dimensões; as desigualdades num domínio podem ser encaradas como fatores de desigualdade noutros 

domínios. 

O quadro de desigualdades multidimensionais não só oferece aos líderes europeus uma via sólida para 

compreender as desigualdades e as suas interligações em sete domínios da vida, mas também para 

identificar os fatores determinantes e eventuais soluções para combater as desigualdades a nível europeu 

e em cada um dos Estados-Membros. Os sete domínios de vida em torno dos quais o quadro de 

desigualdades multidimensionais está estruturado são: 

1. Vida e saúde: desigualdades na capacidade de estar vivo e de ter uma vida saudável;  

2. Segurança pessoal e jurídica: desigualdades na capacidade de viver em segurança física e jurídica;  

3. Ensino e formação: desigualdades na capacidade de adquirir conhecimentos, compreender e 

raciocinar e possuir competências para participar na sociedade;  

4. Segurança financeira e trabalho digno: desigualdades na capacidade para conseguir independência e 

segurança financeiras, ter um trabalho digno e justo e obter o reconhecimento do trabalho não 

remunerado e dos cuidados prestados; 

5. Condições de vida confortáveis, independentes e seguras: desigualdades na capacidade de usufruir de 

condições de vida confortáveis, independentes e seguras; 

6. Participação, influência e voz: desigualdades na capacidade de participação nos processos de tomada 

de decisão, de ter uma voz e de ser influente; 

7. Vida pessoal, familiar e social: desigualdades na capacidade de gozar uma vida pessoal, familiar e 

social, de se exprimir e de ter autoestima. 

A flexibilidade do quadro significa que pode ser aplicado a muitas situações: para avaliar os níveis atuais 

de desigualdade; para fazer comparações entre países; para analisar as tendências ao longo do tempo. 

Este projeto-piloto utilizará esta abordagem multidimensional para aprofundar os conhecimentos sobre 

as desigualdades e identificar os fatores determinantes e eventuais soluções para os decisores políticos 

adotarem medidas destinadas a reduzir as desigualdades na União Europeia a três níveis: (1) na União 

Europeia, tratada como uma única população, (2) em cada Estado-Membro e (3) entre Estados-Membros 

para um conjunto selecionado de indicadores comparáveis de desigualdade. No futuro, será possível 

analisar as tendências ao longo do tempo e avaliar o impacto de choques de grande dimensão, como a 

crise financeira. 

Bases jurídicas: 
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Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 

orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

A crise financeira, o crescimento económico lento e a recuperação desigual têm tido um impacto sobre a 

vida dos europeus sob várias formas. O efeito tem sido desigual e tem-se observado o impacto negativo 

sobre a coesão social, sobre o modo como os grupos menos favorecidos se estão a afastar da política 

convencional e como a natureza do emprego está a mudar. A utilização do quadro de desigualdades 

multidimensionais permitirá aos decisores políticos a nível da União identificar os fatores determinantes e as 

eventuais soluções para reduzir as desigualdades e a pobreza. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 225 
=== FEMM/6004 === 

apresentada por Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 04 03 77 28 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 77 28       600 000 300 000 600 000 300 000 

Reserva           

Total       600 000 300 000 600 000 300 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Promoção de locais de trabalho inclusivos à escala europeia através da concessão de 

apoio às mulheres muçulmanas no acesso ao emprego 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Diversos relatórios internacionais, europeus e nacionais evidenciam as elevadas taxas de desemprego 

entre as mulheres muçulmanas, especialmente as que ostentam sinais exteriores que identificam a 

religião. Neste sentido, a discriminação contra muçulmanos foi descrita por muitos investigadores e 

defensores de direitos como uma forma extrema de discriminação com base no género. O uso de lenço é 

um obstáculo fundamental para encontrar ou manter um emprego. Tal é ilustrado de forma 

paradigmática pelo facto de os dois primeiros casos de discriminação com base na religião apreciados 

pelo Tribunal de Justiça da União Europeia se referirem a despedimentos com base no uso de lenço por 

duas mulheres muçulmanas, uma em França e outra na Bélgica. 

Objetivos 

1. Promover o desenvolvimento de locais de trabalho inclusivos na Europa 

2. Documentar as práticas das entidades patronais relacionadas com as regras da neutralidade e com a 

proibição de vestuário com conotação religiosa 

3. Reforçar e criar as capacidades das mulheres muçulmanas para usufruir dos seus direitos e aceder ao 

emprego 

4. Apoiar uma aplicação correta da Diretiva relativa à igualdade no emprego, bem como da 

jurisprudência recente do Tribunal de Justiça da União Europeia. 
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Ações-chave 

a. Encomendar um estudo sobre as práticas das empresas europeias relacionadas com a neutralidade e a 

diversidade religiosa. Tal contribuiria para compreender em que medida as empresas introduziram regras 

de neutralidade que proíbem ou autorizam vestuário com conotação religiosa. Este estudo poderá também 

demonstrar se os acórdãos Achbita e Bougnaoui produziram um impacto nas políticas dos empregadores 

em matéria de neutralidade e de diversidade. 

b. Desenvolver um mecanismo de comunicação de informações de terceiros, que permita às mulheres 

muçulmanas comunicar de forma anónima todos os eventuais abusos em relação às restrições religiosas 

em matéria de vestuário no local de trabalho e no ensino superior (em 5 países identificados). Um 

organismo será responsável pela verificação da legalidade dos casos comunicados. 

c. Desenvolver uma campanha de sensibilização destinada a promover locais de trabalho inclusivos e uma 

agência das mulheres muçulmanas, bem como a informar sobre o mecanismo de comunicação (em 5 

países identificados). 

d. Organizar um fórum de alto nível da UE com empregadores públicos e privados, ONG, sindicatos, 

formadores em matéria de diversidade, etc., de toda a Europa e da América do Norte para partilhar 

práticas positivas de diversidade religiosa e destacar as soluções-chave para os principais obstáculos. Este 

fórum de alto nível incluiria um seminário específico sobre a forma de fazer face às implicações dos 

acórdãos Achbita e Bougnaoui, tanto para os empregadores como para os trabalhadores. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 

orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Este projeto apoiará o desenvolvimento e a partilha de práticas inclusivas de diversidade em toda a Europa e 

a plena inclusão de todas as mulheres, incluindo as mulheres muçulmanas, para que possam aceder ao 

mercado de trabalho e ser independentes do ponto de vista económico. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 613 
=== GUE//7129 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 04 03 77 28 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 77 28       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Reserva           

Total       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Melhorar as condições de trabalho dos prestadores de cuidados domiciliários 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Os cuidados domiciliários são o serviço oferecido por prestadores profissionais de cuidados para prestar 
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apoio a pessoas com necessidades de apoio, como as pessoas com deficiência ou a dependentes (devido a 

um problema físico ou mental ou ao envelhecimento) nas suas casas. Este setor é ocupado quase 

exclusivamente por mulheres que trabalham em condições difíceis e precárias. Trata-se de um trabalho 

muito exigente a nível físico e psicológico e existem muitas doenças profissionais não reconhecidas por 

falta de disposições especiais em matéria de saúde e segurança e de formação adequada. 

Este projeto-piloto de dois anos tem por objetivo realizar quatro ações para avaliar a situação destes 

trabalhadores e adotar medidas destinadas a melhorar as suas condições de trabalho a nível europeu. As 

quatro ações previstas para este projeto são as seguintes: 

1) Acompanhar e avaliar a situação dos prestadores de cuidados domiciliários na UE e realizar um estudo 

para elaborar recomendações sobre melhores condições de trabalho nos Estados-Membros; 

2) Realizar investigação e oferecer orientações sobre as atuais disposições em matéria de saúde e 

segurança no setor a fim de prevenir o elevado número de doenças físicas e psicológicas no trabalho, em 

coordenação com as partes interessadas (em especial os sindicatos); 

3) Implementar um itinerário exaustivo de formação profissional no setor para os prestadores de 

cuidados domiciliários que inclua aconselhamento jurídico e orientações em matéria de direitos laborais e 

de saúde e segurança no local de trabalho; 

4) Avaliar a viabilidade da criação de uma rede europeia destes trabalhadores em colaboração com os 

municípios locais para o intercâmbio de boas práticas a fim de melhorar a qualidade do serviço e o bem-

estar desses trabalhadores. 

Este projeto-piloto com uma duração de dois anos, que se deverá converter numa ação preparatória, deve 

ter um orçamento total de 1 500 000 EUR. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 

orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Os cuidados domiciliários são o serviço oferecido por prestadores profissionais de cuidados para prestar 

apoio a pessoas com deficiência ou a dependentes (devido a um problema físico ou mental ou ao 

envelhecimento) nas suas casas. Este setor é ocupado quase exclusivamente por mulheres que trabalham em 

condições difíceis e precárias. Trata-se de um trabalho muito exigente a nível físico e psicológico e existem 

muitas doenças profissionais não reconhecidas por falta de disposições especiais em matéria de saúde e 

segurança e de formação adequada. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 614 
=== GUE//7130 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 04 03 77 28 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 77 28       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Reserva           

Total       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 
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Designação: 

Projeto-piloto — Condições de trabalho do pessoal de limpeza dos hotéis 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

O pessoal de limpeza dos hotéis é responsável pela limpeza geral e pela arrumação dos quartos, tarefas 

quase exclusivamente desempenhadas por mulheres que trabalham em condições muito precárias. Este 

trabalho é fisicamente muito exigente, não existem disposições suficientes em matéria de saúde e 

segurança e há falta de formação adequada. 

Este projeto-piloto de dois anos tem por objetivo reforçar quatro ações para avaliar a situação destes 

trabalhadores e adotar medidas destinadas a melhorar as suas condições de trabalho a nível europeu. 

As quatro ações previstas para este projeto são as seguintes: 

1) Acompanhar e avaliar a situação do pessoal de limpeza dos hotéis na UE e realizar um estudo para 

elaborar recomendações sobre melhores condições de trabalho para estes trabalhadores nos Estados-

Membros; 

2) Realizar investigação e oferecer orientações sobre as atuais disposições em matéria de saúde e 

segurança no setor a fim de prevenir o elevado número de acidentes de trabalho, em coordenação com as 

partes interessadas (em especial os sindicatos); 

3) Implementar um itinerário exaustivo de formação profissional no setor para o pessoal de limpeza dos 

hotéis que inclua aconselhamento jurídico e orientações em matéria de direitos laborais e de saúde e 

segurança no local de trabalho; 

4) Avaliar a viabilidade da introdução de um sistema de classificação a nível da UE, que forneça 

informações sobre o nível das condições de trabalho e a qualidade do serviço e da limpeza. 

Este projeto-piloto com uma duração de dois anos, que se deverá converter numa ação preparatória, deve 

ter um orçamento total de 1 500 000 EUR. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 

orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

O pessoal de limpeza dos hotéis é responsável pela limpeza geral e pela arrumação dos quartos. O trabalho 

de limpeza dos hotéis é, em grande parte, externalizado, sendo os postos de trabalho quase exclusivamente 

preenchidos por mulheres. A remuneração por este trabalho pode ser baixa, apesar de este ser fisicamente 

exigente. A formação, quando disponível, é de má qualidade, o que, juntamente com a existência de poucas 

disposições em matéria de saúde e segurança, resulta num elevado número de acidentes de trabalho. São 

necessárias medidas para promover melhorias em matéria de segurança e saúde dos trabalhadores. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 630 
=== GUE//7147 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Acrescentar: 04 03 77 28 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 77 28       500 000 500 000 500 000 500 000 

Reserva           

Total       500 000 500 000 500 000 500 000 

Designação: 

Projeto-piloto — O impacto do trabalho precário na segurança e na saúde de todos os trabalhadores 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Este estudo destina-se a determinar em que medida o trabalho precário, nas suas numerosas formas, 

afeta a segurança e a saúde de todos os trabalhadores. Os peritos da Eurofound devem coordenar esta 

questão, tendo em conta o aumento dos modelos de trabalho precário, a insegurança do trabalho e social, 

a diminuição dos serviços públicos de assistência social e o aumento da pobreza. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 

orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

A crise económica e social na UE e as políticas de austeridade impostas causaram elevadas taxas de 

desemprego e a deterioração das condições de trabalho, designadamente uma maior precariedade nas 

relações de trabalho, a proliferação das relações de trabalho atípicas (prestação de serviços, trabalho pago à 

tarefa e ao dia, externalização, trabalho temporário), o aumento do número de horas de trabalho, a redução 

dos períodos de repouso e a intensificação dos ritmos de trabalho. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 632 
=== GUE//7149 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 04 03 77 28 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 77 28       500 000 500 000 500 000 500 000 

Reserva           

Total       500 000 500 000 500 000 500 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Impacto das condições de trabalho da tripulação de cabina dos aviões na saúde e na 

segurança 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Nas últimas três décadas, o tempo de voo das tripulações de cabina passou de 50/55 horas/mês para 
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95/100 horas/mês. Durante o mesmo período, o número de voos de longo curso efetuados pelas 

tripulações de cabina passou de 3 para 6. Por outro lado, devido às mudanças na aviação comercial, as 

tripulações de cabina estão mais expostas a radiações ionizantes e uma má qualidade do ar no interior 

dos aviões. Esta avaliação, coordenada pela EU-OSHA, em que participaram empresas, sindicatos e 

representantes dos trabalhadores, deve contribuir para uma melhoria real das condições de trabalho das 

tripulações de cabina, para a melhoria da segurança a bordo, tanto da tripulação como dos passageiros, e 

para o reforço da capacidade do setor em termos de emprego e de fiabilidade. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 

orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

É necessário realizar um avaliação adequada do impacto destas mudanças na saúde, na vida familiar e nas 

condições de segurança. O aumento do número de membros das tripulações de cabina afetados por cancro, 

infertilidade e teratogenicidade (causa de malformações congénitas), perturbações do sono ou isolamento 

social demonstra que as mudanças (a nível laboral e técnico) no setor da aviação pioraram não apenas as 

condições de trabalho, mas também a segurança dos passageiros (nomeadamente, dos passageiros 

frequentes). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1259 
=== S&D//7687 === 

apresentada por Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 04 03 77 28 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 77 28       15 000 000 8 450 000 15 000 000 8 450 000 

Reserva           

Total       15 000 000 8 450 000 15 000 000 8 450 000 

Designação: 

Ação preparatória — Garantia para a Infância / Instituição de uma garantia europeia para a infância e 

respetivo apoio financeiro 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Antes do parágrafo: 

Para que a Garantia para a Infância se converta num instrumento eficaz.......definirá o quadro de 

execução da Garantia para a Infância através dos seguintes passos: 

Suprimir o seguinte texto: 

Esta dotação destina-se a cobrir as autorizações por liquidar de exercícios anteriores no âmbito da ação 

preparatória. 

Alterar do seguinte modo: 



 

 109 

As desigualdades são consideradas uma das causas da desestabilização macroeconómica e da diminuição 

do crescimento. Por essa razão, as ações levadas a cabo a nível nacional e europeu para corrigir as 

desigualdades que afetam as crianças podem ser vistas como uma política de estabilização 

macroeconómica e crescimento a longo prazo. A oferta de oportunidades pode desencadear um melhor 

desempenho económico e melhorar as condições de vida. 

A luta contra a pobreza e a exclusão social é um dos objetivos da Estratégia Europa 2020, tendo em vista 

reduzir em, pelo menos, 20 milhões o número de pessoas em risco ou em situação de pobreza e exclusão 

social. No entanto, entre 2008 e 2014, o número de pessoas em risco de pobreza ou de exclusão social na 

UE-27 aumentou de 116 milhões para 121 milhões, o que significa que praticamente uma em cada quatro 

pessoas na UE-27 está em risco de pobreza ou de exclusão social. Entre estas, encontram-se crianças, 

cuja pobreza é alarmante. Em 2014, mais de 26 milhões de crianças estavam em risco de pobreza na 

União e mais de 9 milhões encontravam-se em situação de privação material grave. Se não forem 

tomadas medidas para corrigir esta situação, estas crianças correm mais riscos de insucesso escolar 

(objetivo da Estratégia Europa 2020 em matéria de educação) e experimentam as maiores dificuldades de 

integração no mercado de trabalho (objetivo da Estratégia Europa 2020 em matéria de emprego). A 

Garantia para a Infância é uma estratégia integrada de luta contra a pobreza infantil, que visa a 

execução plena da recomendação da Comissão «Investir nas crianças», para que todas as crianças em 

risco de pobreza na Europa (incluindo os refugiados) tenham acesso a cuidados de saúde, ao ensino e a 

serviços de acolhimento de crianças gratuitos, a uma habitação condigna e a uma alimentação adequada. 

A cobertura destes cinco domínios de ação através de planos de ação nacionais e europeus asseguraria 

uma melhoria considerável e a longo prazo das condições de vida e das oportunidades de milhões de 

crianças na Europa. A Garantia para a Infância é uma política horizontal decisiva e deverá ser 

considerada um investimento na estabilidade e na prosperidade da União, necessárias para preservar o 

potencial de crescimento da União. 

Após o parágrafo: 

Estes passos serão concretizados através de atividades de investigação independentes........ Provedores da 

Criança, e seminários técnicos. 

Aditar o seguinte texto: 

Os dois primeiros anos desta ação preparatória estão a ser dedicados à cartografia da pobreza infantil na 

Europa, aos seus mecanismos e causas, bem como à viabilidade e às condições da execução da Garantia 

para a Infância, nomeadamente através da análise de quatro grupos específicos de crianças vulneráveis 

que se sabe estarem particularmente em risco (crianças em famílias precárias, crianças residentes em 

instituições, crianças de migrantes e refugiados recentes e crianças com deficiência e outras crianças com 

necessidades especiais). 

O terceiro ano da ação preparatória deve ser dedicado ao desenvolvimento de projetos experimentais em 

que os resultados da análise anterior sejam postos em prática para testar se uma garantia para a infância 

pode proporcionar uma nova abordagem para reduzir a pobreza infantil de forma sustentável.Deve ser 

utilizado para determinar se uma garantia para a infância pode ajudar melhor as crianças vulneráveis, 

melhorar a sua educação, saúde, habitação, alimentação e integração dos pais no mercado de trabalho, 

quando relevante. 

Devem ser identificados dois a quatro grupos de requerentes elegíveis, bem como os domínios de ação que 

serão abrangidos pela garantia para a infância (educação, acolhimento de crianças, cuidados de saúde, 

habitação e alimentação) na comunidade específica (principalmente municípios).A garantia-piloto deve 

abranger esses grupos durante um período de 6 a 12 meses. 

Os resultados do projeto experimental devem ser avaliados por um grupo de peritos que representem as 

instituições, autoridades locais, agências e partes interessadas, incluindo organizações da sociedade 

civil.Esses peritos também devem examinar a viabilidade da chamada estratégia global ou integrada, cujo 

objetivo final será proporcionar a todas as crianças uma garantia para a infância. 

Os resultados devem servir de base para a elaboração da proposta que institui a garantia europeia para a 
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infância e respetivo apoio financeiro." 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Ação preparatória na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras 

aplicáveis ao orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 

298 de 26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

As ações levadas a cabo a nível nacional e europeu para corrigir as desigualdades representam uma política 

de estabilização macroeconómica e crescimento de longo prazo. A Garantia para a Infância é uma estratégia 

integrada de luta contra a pobreza infantil, que coloca as crianças no centro das políticas de redução da 

pobreza. As políticas de apoio ao rendimento devem ser combinadas com outras que promovam e aumentem 

o acesso a serviços de qualidade, como a educação, o acolhimento de crianças, a saúde, a habitação e a 

alimentação. Tal irá contribuir para concretizar os objetivos da UE-2020 e os objetivos de desenvolvimento 

sustentável. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 226 
=== FEMM/6005 === 

apresentada por Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 04 03 77 29 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 77 29       200 000 100 000 200 000 100 000 

Reserva           

Total       200 000 100 000 200 000 100 000 

Designação: 

Projeto-piloto – Jovens que prestam cuidados na Europa: quem são e de que tipo de apoio necessitam? 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Os dados sobre jovens (adultos) que prestam cuidados nos Estados-Membros da UE são muito limitados. 

As limitadas estatísticas nacionais mostram que cerca de 6-7 % dos cuidadores nos Estados-Membros da 

UE, incluindo a Suécia e os Países Baixos, são jovens com menos de 17 anos. O censo realizado na 

Irlanda em 2016 revelou que os jovens com menos de 15 anos consagravam 2,2 milhões de horas por ano 

à prestação de cuidados. Em Itália, calcula-se que existam cerca de 170 000 jovens (15-24 anos) que 

prestam cuidados. Os jovens (menores de 18 anos) e os jovens adultos (com idades entre 18 e 24 anos) que 

prestam assistência ou apoio a um outro membro da família – ao pai/à mãe, a um irmão ou a uma irmã 

ou a um outro familiar que esteja incapacitado, sofra de uma doença crónica, tenha um problema de 

saúde mental ou uma outra condição que requeira cuidados, apoio ou supervisão. De acordo com o 

EIGE, o número de mulheres jovens com idades compreendidas entre 15 e 24 que prestam cuidados 

(incluindo cuidados a idosos, a pessoas com deficiência e, nesta investigação, também assistência a 

crianças, que não faz parte da prestação de cuidados informais) é cinco vezes superior ao número de 

homens jovens nesta faixa etária. 

Estes jovens que prestam cuidados desempenham tarefas importantes e assumem uma responsabilidade 

que normalmente associamos a um adulto. A sua educação e saúde, e o seu desenvolvimento e bem-estar 
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são afetados por este trabalho. 

Para conseguirem conjugar uma série de responsabilidades que se sobrepõem, os jovens e os jovens 

adultos que prestam cuidados têm dificuldade em frequentar e concluir o ensino. Tal é contrário ao 

objetivo da estratégia Europa 2020 de reduzir a taxa de abandono escolar precoce. O papel dos jovens que 

prestam cuidados pode ser uma fonte de pressão excessiva, aumentando o risco de problemas de saúde 

mental e dificultando ainda mais o ingresso no sistema escolar e no mundo do trabalho. 

Atualmente, os jovens prestadores de cuidados não figuram nas agendas políticas europeias ou dos 

Estados-Membros da UE. Existe pouca sensibilização relativamente às suas experiências e necessidades, 

poucas políticas ou intervenções específicas e não existem disposições jurídicas específicas dirigidas aos 

jovens prestadores de cuidados. 

Há ainda muito mais a fazer em toda a Europa tendo em vista: 1) investigar e identificar os jovens 

(adultos) que prestam cuidados e conhecer a sua ordem de grandeza; 2) com base em consultas com 

jovens (adultos) que prestam cuidados, perceber a forma como as suas funções de cuidadores afetam o 

seu bem-estar. Deve ser realizada investigação específica para identificar o impacto na saúde e na 

educação dos jovens cuidadores e sobre a forma como tal pode ter influência na sua exclusão social e na 

sua capacidade para encontrar um emprego. A investigação deve fornecer informações sobre o tipo de 

apoio que os jovens e os adultos que prestam cuidados gostariam de ter à disposição; 3) determinar o 

modo como instrumentos como o Semestre Europeu, os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento, 

a Plataforma Europeia «Investir nas Crianças», a Garantia para a Juventude e o método aberto de 

coordenação podem ser utilizados para promover o desenvolvimento de abordagens integradas para a 

identificação, o apoio e a integração social de jovens (adultos) que prestam cuidados em toda a Europa; e 

4) sensibilizar, divulgar e tornar visíveis as boas práticas no que diz respeito à identificação, ao 

reconhecimento e à avaliação e prestação de serviços de apoio para jovens (adultos) que prestam 

cuidados. 

O projeto-piloto baseia-se no artigo 153.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), 

que prevê, no seu artigo 153.º, n.º 1, alínea i), que «A fim de realizar os objetivos enunciados no artigo 

151.º, a União apoiará e completará a ação dos Estados-Membros nos seguintes domínios: 

(i) igualdade entre homens e mulheres quanto às oportunidades no mercado de trabalho e ao tratamento 

no trabalho;» 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 

orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

O investimento nas crianças e nos jovens é um investimento social. Importa garantir a salvaguarda dos 

direitos dos jovens (adultos) que prestam cuidados, incluindo o direito à educação, ao nível mais elevado de 

saúde possível, ao lazer e a atividades lúdicas. 

A investigação no âmbito deste projeto apoiará o futuro desenvolvimento do Pilar Europeu dos Direitos 

Sociais e uma execução de elevada qualidade, para os jovens (adultos) prestadores de cuidados, dos seus 

princípios fundamentais, incluindo os princípios da igualdade de oportunidades, do equilíbrio entre vida 

profissional e privada e do apoio aos menores. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 633 
=== GUE//7151 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 04 03 77 29 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 77 29       750 000 750 000 750 000 750 000 

Reserva           

Total       750 000 750 000 750 000 750 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Consequências da redução das prestações sociais 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Este projeto-piloto visa a elaboração de estudos sobre as consequências da redução das políticas sociais 

(abono de família, subsídio social de desemprego, complemento do subsídio de doença, rendimento social 

de inserção) para o aumento da pobreza, a desigualdade social e as desigualdades entre homens e 

mulheres. Uma vez que as políticas da UE tendem a dar continuação às medidas de austeridade, é 

importante distinguir, com base em indicadores sociais, em modelos como Euromod e em todas as 

competências da Eurofound, as consequências da crise financeira e a perda de transferências sociais 

para a estrutura social dos Estados-Membros. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 

orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

As políticas ditas de austeridade impostas aos Estados-Membros tiveram como consequência o aumento do 

desemprego e a baixa generalizada dos salários, das pensões de reforma e das prestações sociais. É 

fundamental, para o consequente desenvolvimento das políticas sociais, avaliar a responsabilidade das 

crescentes desigualdades e da pobreza, que se centram na perda de «prestações sociais». 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1260 
=== S&D//7701 === 

apresentada por Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 04 03 77 29 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 77 29       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Reserva           

Total       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Aplicação da metodologia de investigação «quadro de avaliação das desigualdades 

multidimensionais» na União Europeia 
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Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Aditar o seguinte texto: 

As diferenças entre grupos sociais com base na idade, origem ou rendimento têm vindo a aumentar em 

muitos países europeus ao longo das últimas décadas. Além disso, a crise económica acelerou algumas 

tendências macroeconómicas e a recuperação tem sido desigual. O crescimento económico lento desde a 

crise tem contribuído para a estagnação, ou mesmo para a deterioração, dos níveis de vida em muitos 

agregados familiares europeus. Embora as desigualdades sejam predominantemente medidas em termos 

de variáveis económicas, tais como receitas, rendimento ou riqueza, existe um reconhecimento crescente 

de que as desigualdades são multidimensionais, sentidas em vários domínios da vida, como a saúde, a 

segurança física e a participação. A Oxfam Intermón e a London School of Economics, que combinam 

competências académicas com conhecimentos de profissionais, desenvolveram uma abordagem 

sistemática para conceptualizar e medir as desigualdades multidimensionais. Este trabalho também será 

desenvolvido com o apoio consultivo da Eurofound ou de outros eventuais parceiros. O quadro de 

avaliação das desigualdades multidimensionais desenvolvido através desta colaboração baseia-se 

teoricamente na abordagem de capacidade de Amartya Sen e facilita uma avaliação sistemática das 

desigualdades. 

O quadro foi desenvolvido para permitir a medição das desigualdades entre grupos (idade, sexo, etnia, 

estatuto de deficiência, etc.), por vezes designadas como «desigualdades horizontais» (por exemplo, 

desigualdades na experiência de violência física ou de solidão), e das medidas globais de desigualdade, 

por vezes designadas como «desigualdades verticais» (por exemplo, desigualdades em termos académicos 

ou de riqueza), que também podem ser expressas em termos de gradientes sociais. Através da 

identificação dos fatores determinantes, o quadro também reconhece as interligações entre as diferentes 

dimensões; as desigualdades num domínio podem levar a desigualdade noutros domínios. 

O quadro de avaliação das desigualdades multidimensionais proporciona aos líderes europeus uma via 

sólida não só para compreender as desigualdades e as suas interligações em sete domínios da vida, mas 

também para identificar os fatores determinantes e eventuais soluções para combater as desigualdades a 

nível europeu e em cada um dos Estados-Membros. Os sete domínios de vida em torno dos quais o quadro 

de avaliação das desigualdades multidimensionais está estruturado são: 

1. Vida e saúde: desigualdades na capacidade de estar vivo e de boa saúde; 

2. Segurança pessoal e jurídica: desigualdades na capacidade de viver em segurança física e jurídica; 

3. Ensino e formação: desigualdades na capacidade de adquirir conhecimentos, compreender e 

raciocinar e possuir competências para participar na sociedade; 

4. Segurança financeira e trabalho digno: desigualdades na capacidade para conseguir independência e 

segurança financeiras, ter um trabalho digno e justo e obter o reconhecimento do trabalho não 

remunerado e dos cuidados prestados; 

5. Condições de vida confortáveis, independentes e seguras: desigualdades na capacidade de usufruir de 

condições de vida confortáveis, independentes e seguras; 

6. Participação, influência e voz: desigualdades na capacidade de participação nos processos de tomada 

de decisão, de ter uma voz e de ser influente; 

7. Vida pessoal, familiar e social: desigualdades na capacidade de gozar uma vida pessoal, familiar e 

social, de se exprimir e de ter autoestima. 

A flexibilidade do quadro significa que pode ser aplicado a muitas situações: para avaliar os níveis atuais 

de desigualdade, para fazer comparações entre países, para analisar as tendências ao longo do tempo. 

Este projeto-piloto utilizará esta abordagem multidimensional para aprofundar os conhecimentos sobre 

as desigualdades e identificar os fatores determinantes e eventuais soluções para os decisores políticos 
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adotarem medidas destinadas a reduzir as desigualdades na União Europeia a três níveis: (1) na União 

Europeia, tratada como uma única população, (2) em cada Estado-Membro e (3) entre Estados-Membros 

para um conjunto selecionado de indicadores comparáveis de desigualdade. No futuro, será possível 

analisar as tendências ao longo do tempo e avaliar o impacto de choques de grande dimensão, como a 

crise financeira. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 

orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

A crise financeira, o crescimento económico lento e a recuperação desigual influenciaram a vida dos 

europeus de várias formas. O efeito foi desigual e verificou-se um impacto negativo na coesão social, no 

modo como os grupos menos favorecidos se estão a afastar da política convencional e como a natureza do 

emprego está a mudar. A utilização do quadro de avaliação das desigualdades multidimensionais permitirá 

aos decisores políticos a nível da União identificar os fatores determinantes e as eventuais soluções para 

reduzir as desigualdades e a pobreza. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 227 
=== FEMM/6006 === 

apresentada por Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 04 03 77 30 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 77 30       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Reserva           

Total       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Impacto de fenómenos como o aumento da pobreza nas famílias e no exercício da 

parentalidade  

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Este projeto-piloto destina-se a realizar um estudo sobre os efeitos de fenómenos como o aumento da 

pobreza, o desemprego e a insegurança no exercício da responsabilidade parental. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 

orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 
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É imperativo chamar a atenção para os efeitos do aumento do desemprego, da instabilidade e precariedade 

do emprego, do endividamento das famílias, da falta de infraestruturas sociais de apoio às crianças e aos 

jovens, das carências do sistema de saúde e da redução das prestações sociais sobre as famílias e o exercício 

da responsabilidade parental e sobre a conciliação entre vida privada, profissional e familiar 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1261 
=== S&D//7706 === 

apresentada por Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 04 03 77 30 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 77 30       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Reserva           

Total       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Inteligência artificial no local de trabalho 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Aditar o seguinte texto: 

Os objetivos do projeto-piloto são os seguintes: 

- Analisar de que forma e com que extensão é que a inteligência artificial é utilizada no local de trabalho. 

Tal será avaliado com um quadro integrado de análise que combina a qualidade do emprego, os desafios 

específicos da inteligência artificial e as preocupações da sociedade identificados na Comunicação da 

Comissão sobre inteligência artificial, de 25 de abril, no recente trabalho do Parlamento Europeu sobre 

inteligência artificial e disposições de direito civil sobre robótica e na posição do Comité Económico e 

Social Europeu sobre inteligência artificial. Só através de um estudo sistemático e concreto da 

inteligência artificial introduzida nos locais de trabalho é que as implicações societais mais abrangentes 

podem ser tratadas de forma credível. Esta abordagem incidirá não só em questões de trabalho 

tradicionais no contexto da inteligência artificial, mas também em questões éticas mais recentes e 

emergentes, como a privacidade e a transparência dos algoritmos; 

- Analisar a forma como a introdução da inteligência artificial no local de trabalho interage com outras 

tendências e mudanças no mundo do trabalho. Isto inclui a forma como as transformações induzidas pela 

inteligência artificial do processo de trabalho influenciam as profissões do mercado de trabalho, 

nomeadamente no que diz respeito à eventual destruição de postos de trabalho, à criação de emprego e à 

forma contratual das relações profissionais. Tanto o impacto direto da inteligência artificial sobre o 

processo de trabalho como os consequentes ajustamentos do mercado de trabalho a esses processos 

definem as principais perspetivas políticas. Esta situação irá enquadrar a análise dos debates políticos na 

Europa e em outras partes do mundo sobre este tema e o desenvolvimento de sistemas de informação 

destinados a informar os responsáveis políticos sobre a inteligência artificial no local de trabalho; 

- Sugerir opções políticas para definir a utilização de inteligência artificial no local de trabalho e analisar 

a viabilidade de instrumentos políticos europeus fundamentais de apoio a uma utilização positiva da 

inteligência artificial no local trabalho e à adaptação à mudança. O projeto examinará o potencial de um 

instrumento específico para facilitar a previsão e a gestão da mudança estrutural que está prestes a 

acontecer na Europa. Além disso, será desenvolvido um conjunto de instrumentos concretos para 

facilitar, a nível das empresas, a introdução de tecnologias e modelos de negócio relacionados com a 
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inteligência artificial. Incluirá igualmente opções para promover a adaptação dos sistemas de proteção 

social a este desafio. 

É muito provável que as evoluções recentes da tecnologia, nomeadamente da inteligência artificial, 

tenham um impacto profundo no mundo do trabalho. Embora possa ser possível identificar muitos dos 

empregos que irão mudar ou desaparecer, é muito difícil prever o tipo de novos empregos que surgirão, 

quer em termos do que será produzido quer dos meios através dos quais esse trabalho será realizado. No 

entanto, é óbvio que tal resultará em mudanças radicais no mundo do trabalho. A adaptação a essa 

mudança iminente pode ser longa e difícil, pelo que é fundamental que vários intervenientes na sociedade 

se mobilizem para a facilitar e orientar para resultados rentáveis, socialmente benéficos e equitativos. 

A inteligência artificial dá origem a inúmeros debates políticos e desafios que são amplamente discutidos 

na Europa e em outras partes do mundo, nomeadamente nos Estados Unidos e na China. Registar e tirar 

partido desses debates irá ajudar a desenvolver opções para uma resposta europeia. Tal pode incluir o 

desenvolvimento de instrumentos europeus específicos, como um fundo para a inteligência artificial, uma 

caixa de ferramentas para gerir as alterações nas empresas e uma estratégia destinada a adaptar a 

inteligência artificial no local de trabalho aos trabalhadores, ou seja, uma abordagem da inteligência 

artificial no local trabalho centrada no ser humano (nota estratégica do CEEP, ponto 29: A idade da 

inteligência artificial: rumo a uma estratégia europeia para máquinas centradas no ser humano). 

Trata-se de um domínio de política em rápido crescimento na Europa. Em 25 de abril, a Comissão 

Europeia apresentou uma abordagem europeia à inteligência artificial e à robótica. A abordagem à 

inteligência artificial descrita no documento incide em aspetos tecnológicos, éticos, jurídicos e 

socioeconómicos, a fim de reforçar a capacidade de investigação e industrial da UE e de colocar a 

inteligência artificial ao serviço dos cidadãos e da economia europeia. 

O trabalho da Comissão Europeia é apoiado por uma grande variedade de intervenientes, por exemplo, o 

grupo de alto nível sobre inteligência artificial, observatórios (por exemplo, grupos de peritos sobre a 

economia das plataforma em linha) e investigação. A Comissão Europeia encomendou, no contexto da 

Internet das Coisas e dos sistemas autónomos, um estudo sobre modelos empresariais transversais para a 

Internet das Coisas, o que demonstra que o crescimento da Internet das Coisas irá resultar em mudanças 

nos ambientes social e profissional. A procura de emprego nos mercados verticais híbridos e as ofertas de 

emprego de novos postos de trabalho nos mercados verticais tradicionais irão aumentar. Em 

contrapartida, os empregos tradicionais nos mercados verticais tradicionais podem enfrentar tempos 

difíceis devido à diminuição do número de postos de trabalho. Os desafios que se colocam para lidar com 

esta evolução prendem-se com o facto de o número total de empregos poder diminuir devido ao aumento 

da produção por trabalhador, pelo que as evoluções do emprego deste tipo exigirão que os trabalhadores 

voltem a ser requalificados e reposicionados. 

Através da execução do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, a Comissão Europeia está a acompanhar o 

impacto das mudanças resultantes da tecnologia no mundo do trabalho sobre a segurança social e a 

analisar de que forma os sistemas de segurança social podem ser mais bem adaptados a estas mudanças. 

O Parlamento Europeu, através do seu relatório de iniciativa legislativa relativo a disposições de direito 

civil sobre robótica e a sua consulta pública sobre o futuro da robótica e da inteligência artificial, 

solicitou à Comissão Europeia que comece a acompanhar mais de perto as tendências de médio e longo 

prazo relativas ao emprego, com especial destaque para a criação, a deslocação e a perda de postos de 

trabalho nos diferentes domínios/áreas de qualificação, bem como as consequências para a viabilidade 

dos sistemas de segurança social dos Estados-Membros. Solicita também à Comissão que preste apoio 

significativo ao desenvolvimento de capacidades digitais, como primeiro passo para um melhor 

alinhamento entre a escassez e a procura do mercado de trabalho. 

Do mesmo modo, o estudo STOA do PE sobre o impacto das novas tecnologias no mercado de trabalho e 

na economia social demonstra que há muitas opções políticas para influenciar e orientar o processo, 

investindo no ensino, nas infraestruturas e na I&D, bem como adaptando a legislação laboral e as 

políticas fiscais e de segurança social à digitalização. Talvez o mais importante seja pensar na 
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digitalização não como uma ameaça, mas como uma ocasião para aumentar o bem-estar, as 

oportunidades e a coesão social de todos os cidadãos europeus. 

O parecer do CESE sobre inteligência artificial, baseado no trabalho dos representantes da sociedade 

civil europeia, identificou 11 áreas em que a inteligência artificial coloca desafios societais e apela, 

nomeadamente, a uma abordagem em que os seres humanos mantenham o controlo. 

Este projeto-piloto propõe três módulos integrados em matéria de emprego: 

1) Como é que a inteligência artificial vai mudar o mundo do trabalho? 

Com base na análise da evolução real da inteligência artificial e das novas tecnologias (estudos 

científicos, documentação, entrevistas com empresas envolvidas em inteligência artificial e fundos de 

investimento de inteligência artificial, dados das redes sociais), juntamente com a investigação original 

baseada em conjuntos de dados europeus e em estudos de casos que ilustram a inteligência artificial no 

local de trabalho, será realizada uma análise pormenorizada do papel da inteligência artificial no local de 

trabalho. 

- Alterações da estrutura profissional: prevê-se que algumas profissões irão desaparecer, enquanto outras 

surgirão ou irão aumentar, nem sempre necessitando de qualificações muito elevadas (formador de 

inteligência artificial, moderador de conteúdos, cientista de dados, pesquisador de dados, gestor de 

comunidade das redes sociais, operador de drones, etc.). 

- Alterações nas profissões: 32 % das profissões poderão sofrer alterações consideráveis na forma como 

são realizadas devido à automatização do emprego (OCDE: 2018, «Automation, skills use and training» 

(automatização, utilização de competências e formação)). Por exemplo, a profissão dos condutores de 

camiões e de outros intervenientes envolvidos em logística foi profundamente transformada pelos 

sistemas de inteligência artificial. Entre as profissões que estão a mudar dramaticamente incluem-se as de 

jornalista, motorista de táxi, empregado administrativo, professor, empregado doméstico, pessoal de 

limpeza, segurança, operador de instalações e de máquinas, caixa, secretário, etc. Prevê-se que outras 

mudem num futuro próximo, como as de gestor, jurista, profissional de saúde, pessoal dos serviços diretos 

e particulares, etc. 

- A inteligência artificial no local de trabalho - recursos e riscos emergentes: os recentes 

desenvolvimentos tecnológicos suscitaram mais preocupações relativamente a uma série de questões 

éticas, como a discriminação, a privacidade dos dados (incluindo dados pessoais recolhidos fora do local 

de trabalho), a vigilância (ver, por exemplo, o estudo do Parlamento Europeu sobre a utilização de 

implantes de chips nos trabalhadores), um maior isolamento no local de trabalho (Cooper e Kurland, 

2002, «Telecommuting, Professional isolation and employee development in public and private 

organisations» (teletrabalho, isolamento profissional e desenvolvimento dos trabalhadores em 

organizações públicas e privadas), Journal of organisational behaviour) e os riscos biológicos associados 

à introdução de novos produtos no setor da saúde. Pela positiva, os localizadores e os sensores podem 

melhorar a segurança e a eficiência das entregas e proporcionar uma maior proteção aos trabalhadores 

em locais isolados. A realidade virtual pode proporcionar um ambiente seguro para a formação sobre os 

riscos para a saúde e a segurança. 

- A inteligência artificial pode ter um impacto sobre as desigualdades sociais, seja por a automatização de 

determinadas profissões reduzir a possibilidade de mobilidade social e beneficiar os mais prósperos, seja 

por a inteligência artificial ter um grande potencial para redistribuir a riqueza e se poder evitar o cenário 

de concentração de riqueza. 

- Novos modelos de negócio para a contratação de pessoal e a afetação de recursos: a inteligência 

artificial permitiu o desenvolvimento de plataformas digitais que podem ser utilizadas como instrumento 

para fazer corresponder tarefas/trabalho/profissões/mercadorias não utilizadas com colegas de 

trabalho/pessoal interno/cidadãos. 

- A inteligência artificial como ferramenta de gestão de trabalhadores pode, em determinados casos, 

«manipulá-los», através da utilização de incentivos (por exemplo, relatório Uber – AINow 2017), mas 
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também os pode emancipar. Neste contexto, a transparência dos algoritmos é uma questão emergente 

importante. 

- A inteligência artificial como ferramenta de programação de horários: a programação de horários 

mesmo a tempo, mas com um design diferente, pode permitir combinar melhor o trabalho com as 

preferências e as circunstâncias dos trabalhadores. 

- A inteligência artificial para monitorizar o desempenho profissional e das tarefas individuais, mas 

também os «bons empregadores»: a relação pessoal com um superior hierárquico conhecido para debater 

o desempenho profissional/de tarefas pode ser complementada ou substituída por contributos de analistas 

de dados ou de uma equipa de engenheiros que podem nem estar no local de trabalho. A inteligência 

artificial poderia ser utilizada no local de trabalho com uma concentração especial na eficiência. Tal 

afetaria a relação e o equilíbrio de poder entre o empregador e o trabalhador. Contudo, surgiu também a 

classificação de empresas pelos trabalhadores através de algumas plataformas em linha (por exemplo, 

Kununu). 

- A inteligência artificial no recrutamento e nos recursos humanos: a inteligência artificial no local de 

trabalho tem um enorme potencial para reduzir os custos do recrutamento, uma vez que os custos 

marginais seriam inferiores ao de uma avaliação psicológica efetuada por uma pessoa. O potencial destas 

ferramentas deve ser avaliado face às potenciais distorções dos dados de formação e à adesão aos 

princípios de deontologia e de equidade que as atuais avaliações psicológicas respeitam. 

- A inteligência artificial para fornecer assistência em tarefas e aumentar as competências humanas: as 

profissões e tarefas híbridas são criadas através da adição de novas características ou da diminuição da 

exposição a funções e tarefas monótonas, perigosas e sujas. Estas alterações devem ser avaliadas em 

função da personalização do emprego, do enriquecimento do trabalho e (da necessidade) de 

desenvolvimento de novas competências, de acordo com as características da organização do trabalho. 

- A inteligência artificial como ferramenta que facilita a coprodução de ferramentas e de bens pelos 

utilizadores e a criação de novos produtos e serviços: o «trabalho da multidão» suscita preocupações em 

matéria de remuneração, propriedade e responsabilidade. 

2) Como é que a inteligência artificial interage com outras mudanças no mundo do trabalho? 

A inteligência artificial no local de trabalho interage com outras mudanças no mundo do trabalho e tem 

efeitos diretos e indiretos no desempenho quantitativo e qualitativo dos mercados de trabalho. Este 

módulo em matéria de emprego irá avaliar o modo como estas alterações irão interagir com outras 

tendências profissionais, com vista a calcular o impacto sobre as principais questões sociais e de emprego. 

Os tópicos seguintes serão analisados segundo uma perspetiva de integração da dimensão de género: 

– Inteligência artificial no local de trabalho: emprego e trabalho. 

– Fronteira entre o trabalho e o emprego (assalariado): novas formas de emprego e de estatuto do 

emprego, multiatividade. 

– Criação e destruição de postos de trabalho, mercados de trabalho equitativos e inclusivos: análise 

própria de conjuntos de dados europeus e acompanhamento da investigação sobre a questão. Tal 

proporcionará um cenário quantitativo baseado nos dados recolhidos a nível micro e em utilizações reais 

e específicas da inteligência artificial no local de trabalho para prever as alterações do mercado de 

trabalho e informar o processo de tomada de decisão a nível da UE, nacional e local. Será também 

abordada a manutenção ou a aquisição de competências digitais. 

- A inteligência artificial no local de trabalho: qualidade do emprego. 

– Riscos novos e emergentes. 

– A inteligência artificial e os recentes desenvolvimentos tecnológicos também irão afetar todas as 

dimensões da qualidade do emprego: o ambiente físico, a intensidade do trabalho, a qualidade do tempo 

de trabalho, o ambiente social, as competências e o poder discricionário, as perspetivas e a remuneração 

com vários efeitos em função da organização do trabalho e dos mecanismos de execução no local de 
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trabalho. 

- A inteligência artificial no local de trabalho: a vida profissional de diferentes grupos de trabalhadores. 

Serão realizadas avaliações dos mecanismos e dos efeitos práticos da inteligência artificial no local de 

trabalho sobre o equilíbrio entre a vida profissional e a vida privada, o desenvolvimento de competências 

e a empregabilidade, a motivação, a evolução da carreira, a realização profissional, a saúde e o bem-

estar, a segurança financeira, a transição entre empregos e a gestão de várias profissões de diferentes 

grupos de trabalhadores (altamente qualificados e pouco qualificados, em diferentes fases da vida, etc.). 

- A inteligência artificial no local de trabalho: práticas no local de trabalho, mecanismos de mudança, 

desempenho das empresas. 

– Novos modelos de negócio, novos mercados, reestruturação nas cadeias de valor: o papel da inteligência 

artificial. A inteligência artificial também tem potencial para aumentar as práticas que conduzem a um 

«local de trabalho fissurado» (D. Weil, Harvard University press, 2014), como a externalização, o 

franchising, a gestão da cadeia de abastecimento. 

– Gestão da mudança, introdução de novas tecnologias, gestão (virtual) de equipas, locais de trabalho 

(virtuais, sociais e físicos), acompanhamento do desempenho e políticas de recompensa, desenvolvimento 

do pessoal, participação dos trabalhadores, distribuição do trabalho. 

– Impacto sobre a cooperação, a confiança e a colaboração no local de trabalho, a inovação e o 

desempenho das empresas. 

- A inteligência artificial no local de trabalho: avaliação global. Impacto sobre o desempenho do mercado 

de trabalho, a igualdade de género, vencedores e perdedores, desigualdades, mercados de trabalho 

móveis, justos e inclusivos, transições. 

Este módulo irá basear-se na revisão da literatura, em análises secundárias de conjuntos de dados 

existentes (por exemplo, o módulo do Eurostat «ICT at work, working conditions and learning digital 

skills» (as TIC no local de trabalho, condições de trabalho e aprendizagem de competências digitais), nos 

inquéritos europeu e nacional sobre as condições de trabalho e nos inquéritos sobre as empresas 

europeias e em entrevistas qualitativas com trabalhadores e representantes das empresas, representantes 

dos gestores e dos trabalhadores, bem como (possivelmente) em inquéritos pontuais e grupos de reflexão. 

3) Opções políticas e viabilidade dos instrumentos políticos 

O módulo em matéria de emprego final centrar-se-á no desenvolvimento de opções políticas para definir a 

utilização da inteligência artificial no local de trabalho. Irá examinar a viabilidade da utilização de 

instrumentos políticos europeus para apoiar uma utilização positiva da inteligência artificial e de novas 

tecnologias no local de trabalho, bem como para a adaptação à mudança. Tal pode incluir a criação de 

um fundo para a inteligência artificial, o desenvolvimento de um conjunto de ferramentas para gerir a 

mudança nas empresas e garantir que a utilização da inteligência artificial no local de trabalho seja 

adaptada aos trabalhadores. 

Mais especificamente, este módulo em matéria de emprego: 

– Basear-se-á na análise pormenorizada do impacto da inteligência artificial nos locais de trabalho na 

Europa, tal como descrito nas secções anteriores. 

– Acompanhará os debates políticos a nível internacional, europeu e nacional sobre a inteligência 

artificial no local de trabalho na Europa e noutras partes do mundo. Tal incluirá o acompanhamento do 

debate sobre políticas relacionadas, por exemplo, com a cadeia de blocos e a tecnologia de alavancagem, 

a economia das plataformas em linha, do debate sobre os instrumentos políticos propostos, como, por 

exemplo, a personalidade jurídica dos algoritmos, as formas de abordar a aceitabilidade e a utilização 

justa da inteligência artificial no local de trabalho, incluindo uma taxa de inteligência artificial, a 

redução do tempo de trabalho coletivo e formas mais universais de rendimentos de proteção social. 

– Analisará a viabilidade dos instrumentos políticos europeus e do apoio a uma utilização positiva da 

inteligência artificial e de novas tecnologias no local de trabalho e a adaptação à mudança, 
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nomeadamente: 

– criando ou alargando o âmbito dos fundos existentes (por exemplo, FSE ou FEG) para apoiar a 

transição dos trabalhadores e a adaptação das empresas; 

– desenvolvendo um conjunto de ferramentas para gerir as mudanças nas empresas e adaptar a 

inteligência artificial no local de trabalho aos trabalhadores, podendo incluir códigos de deontologia para 

regulamentar o impacto social, ambiental e sanitário da robótica e da inteligência artificial no local de 

trabalho; 

– concebendo outros instrumentos, como códigos e orientações de deontologia. 

– Desenvolver, com base na análise do impacto da inteligência artificial no local de trabalho, opções 

políticas para garantir a adaptação dos sistemas de proteção social a este desafio e prepará-los para o 

futuro. 

Este projeto-piloto será realizado pela Eurofound e desenvolvido em colaboração com as instituições 

europeias, outras agências da UE, organizações internacionais, parceiros sociais, a sociedade civil e os 

Estados-Membros/regiões, podendo também incluir intervenientes dos Estados Unidos e da China. Será 

desenvolvido com o apoio e sob a orientação das partes interessadas e dos comités científicos 

interdisciplinares e poderá contribuir para a plataforma abrangente com várias partes interessadas, a 

European AI Alliance, que analisa todos os aspetos relacionados com a inteligência artificial. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 

orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

A Eurofound tem capacidade para estabelecer contactos com três grupos de partes interessadas, a saber, o 

mundo do trabalho, as principais instituições e especialistas do meio académico. O êxito do projeto-piloto 

sobre o futuro da indústria transformadora demonstra a capacidade da Eurofound para realizar 

satisfatoriamente este tipo de programas. A Comissão pode delegar na Eurofound a realização deste projeto-

piloto no âmbito da gestão indireta: artigo 58.º, n.º 1, alínea c), subalínea iv), do Regulamento Financeiro 

relativo às modalidades de execução orçamental. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 212 
=== EMPL/5531 === 

apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 04 03 77 31 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 77 31       1 600 000 800 000 1 600 000 800 000 

Reserva           

Total       1 600 000 800 000 1 600 000 800 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Melhorar o acesso dos prestadores informais de cuidados ao mercado de trabalho 

através da validação das competências adquiridas durante os períodos de prestação de cuidados 
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Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Os prestadores informais de cuidados, a maioria dos quais são mulheres, prestam cuidados, numa base 

não remunerada, a membros da família ou a pessoas com doenças crónicas, deficiências ou outra 

necessidade de cuidados de saúde prolongados, fora de um quadro de emprego profissional ou formal. O 

conteúdo e o valor dos cuidados prestados são, muitas vezes, insuficientemente reconhecidos e verifica-se 

uma maior taxa de pobreza entre os prestadores de cuidados. 

O objetivo deste projeto é tornar mais fácil o acesso ao mercado de trabalho para os prestadores informais 

de cuidados através da validação das competências e dos conhecimentos adquiridos durante os períodos 

de prestação de cuidados (por exemplo, competências interpessoais e de organização, cuidados diários, 

conhecimentos e defesa dos cuidados de saúde). Deve ser dada especial atenção aos pais e aos prestadores 

informais de cuidados de crianças com necessidades especiais, uma vez que normalmente são mais 

desfavorecidos quando tentam aceder ao mercado de trabalho. No entanto, o reconhecimento dessas 

competências deve ser acompanhado de orientações adequadas e de um aconselhamento personalizado e 

flexível. 

Este projeto-piloto pode ser realizado através de um concurso público ou de um convite à apresentação de 

propostas. 

Fases do projeto: 

Fase 1: o levantamento das iniciativas existentes nos Estados-Membros, como as iniciativas destinadas à 

emancipação dos prestadores informais de cuidados, os mecanismos de reconhecimento das competências 

dos prestadores de cuidados e as medidas de inclusão ativa no mercado de trabalho. O objetivo consiste 

em identificar quadros de ação e iniciativas já existentes que possam ser utilizados para chegar de forma 

eficaz aos grupos de prestadores informais de cuidados, com vista ao reconhecimento oficial das suas 

competências. Áreas de estudo: políticas governamentais, sistemas de cuidados de saúde e de apoio social 

para ajudar os pais, iniciativas de organizações de pais e de prestadores de cuidados, iniciativas não 

governamentais. Com base neste exercício de levantamento, serão selecionadas algumas regiões da UE, 

nas quais serão realizadas as fases 2 e 3. 

Fase 2: entrar em contacto com pais que são normalmente difíceis de identificar e com os quais é difícil 

colaborar. O projeto centrar-se-á no papel dos serviços públicos de emprego e das organizações não 

governamentais que trabalham com prestadores informais de cuidados para encontrar formas de chegar 

a essas pessoas e identificar os melhores mediadores no processo. O desenvolvimento e a validação das 

competências dos prestadores informais de cuidados adquiridas durante os períodos de prestação de 

cuidados podem ser uma forma eficaz de os reintegrar no mercado de trabalho, melhorar o seu bem-estar, 

reforçar a sua autoestima e aumentar a sua independência financeira. 

Fase 3: desenvolvimento de um sistema de validação de competências. Este será um elemento 

fundamental do projeto e visa desenvolver um pacote modular de validação das competências, que tenha 

em conta as competências, aptidões e conhecimentos adquiridos pelos prestadores informais de cuidados 

e que são essenciais para a sua integração no mercado de trabalho. 

Com base na experiência adquirida na primeira fase do projeto (levantamento) e em iniciativas como o 

Passaporte Europeu de Competências, este projeto deve conter os seguintes elementos: 

- negociação com os parceiros sociais (organizações de empregadores e de trabalhadores) e peritos, 

refletindo 

a pertinência das competências necessárias; 

- programa preparatório para validação, a fim de apoiar a estruturação e a síntese dos conhecimentos, 

aptidões e competências; 

- procedimento de avaliação e certificação, que deverá ser oferecido, por exemplo, pelas câmaras de 

comércio e/ou pelos serviços de emprego em cooperação com escolas, centros de formação comunitários e 
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organizações locais relevantes; 

- orientação e aconselhamento individual sobre o acesso a novas qualificações e a procura de emprego. 

Este projeto-piloto com uma duração de dois anos, que se deverá converter numa ação preparatória, deve 

ter um orçamento total de 1 600 000 EUR. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 

orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Os prestadores informais de cuidados possuem competências em grande procura no mercado de trabalho. 

Depois de passarem longos períodos de tempo a ocupar-se dos outros, os prestadores de cuidados sofrem 

frequentemente de falta de autoestima e não têm consciência das competências que adquiriram. Essas 

competências podem incluir conhecimentos médicos e ligados a determinadas patologias, bem como 

competências administrativas e organizacionais. Este projeto torna mais fácil o acesso ao mercado de 

trabalho para os prestadores informais de cuidados através da validação das competências e dos 

conhecimentos adquiridos durante os períodos de prestação de cuidados. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 228 
=== FEMM/6007 === 

apresentada por Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 04 03 77 31 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 77 31       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Reserva           

Total       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Garantia da igualdade entre homens e mulheres através do aumento da rede pública de 

infantários, creches e serviços públicos de atividades de tempos livres para crianças 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

O presente projeto destina-se a realizar um estudo que compare os níveis de desenvolvimento e de 

integração social das crianças que têm acesso à educação pré-escolar e praticam atividades de lazer em 

comparação com as crianças que não usufruem destes serviços. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 

orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 
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JUSTIFICAÇÃO: 

A educação pré-escolar é fundamental para o desenvolvimento das crianças e uma educação em matéria de 

igualdade tem um impacto na autoestima e na capacidade de participação na vida social. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 634 
=== GUE//7152 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 04 03 77 31 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 77 31       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Reserva           

Total       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Garantia da igualdade entre homens e mulheres através do aumento da rede pública de 

infantários, creches e serviços públicos de atividades de tempos livres para crianças 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

O presente projeto destina-se a realizar um estudo que compare os níveis de desenvolvimento e de 

integração social das crianças que têm acesso à educação pré-escolar e praticam atividades de lazer em 

comparação com as crianças que não usufruem destes serviços 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 

orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

A educação pré-escolar é fundamental para o desenvolvimento das crianças e uma educação em matéria de 

igualdade tem um impacto na autoestima e na capacidade de participação na vida social. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 229 
=== FEMM/6008 === 

apresentada por Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 04 03 77 32 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 77 32       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Reserva           

Total       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 
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Designação: 

Projeto-piloto — Desenvolvimento de centros de dia para crianças e respetivos pais em gozo de licenças 

para melhorar a igualdade entre homens e mulheres 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

A proposta deve ser inserida no quadro do novo pacote legislativo sobre o equilíbrio entre a vida 

profissional e a vida familiar, que visa dar uma resposta às dificuldades sentidas pelos pais e, em especial, 

pelas mães, incluindo um maior recurso a períodos de licença pelos pais. O projeto visa desenvolver 

centros de dia para crianças pequenas, em que as crianças possam receber assistência por pais 

designados e em que todos os pais possam encontrar-se e trocar experiências, incluindo incentivos para 

encorajar os homens a empenharem-se mais ativamente na educação dos filhos e a usufruírem de forma 

reforçada da licença de paternidade. A execução deve ter início em diferentes zonas geográficas (países 

UE com um PIB per capita mais elevado, com um PIB per capita médio e com um PIB per capita baixo, 

ou seja, Luxemburgo/Suécia, Itália/Polónia e Roménia/Bulgária), a fim de determinar os locais onde essa 

execução seria mais eficaz e pertinente. Por último, cada centro deve dispor de uma pessoa responsável e 

qualificada que deve definir objetivos e avaliar os resultados, para determinar se este projeto pode ser 

realizado por um período mais longo e com um raio de ação mais alargado. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 

orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Na maior dos casos, são as mães que solicitam o gozo de férias especiais (licenças de parto e licenças 

parentais), o que surte um impacto não só na sua posição no mercado de trabalho, mas também no seu bem-

estar. O novo pacote legislativo sobre o equilíbrio entre a vida profissional e a vida privada visa alterar esta 

situação, incluindo um maior recurso a licenças parentais por parte dos pais. O presente projeto-piloto deve 

ser inserido no quadro deste pacote. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 635 
=== GUE//7153 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 04 03 77 32 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 77 32       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Reserva           

Total       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Impacto de fenómenos como o aumento da pobreza nas famílias e no exercício da 

parentalidade  

Observações: 
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Acrescentar o texto seguinte: 

Este projeto-piloto destina-se a realizar um estudo sobre os efeitos de fenómenos como o aumento da 

pobreza, o desemprego e a insegurança no exercício da responsabilidade parental. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 

orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

É imperativo chamar a atenção para os efeitos do aumento do desemprego, da instabilidade e precariedade 

do emprego, do endividamento das famílias, da falta de infraestruturas sociais de apoio às crianças e aos 

jovens, das carências do sistema de saúde e da redução das prestações sociais sobre as famílias e o exercício 

da responsabilidade parental e sobre a conciliação entre vida privada, profissional e familiar 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 213 
=== EMPL/5533 === 

apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 04 03 77 33 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 77 33       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Reserva           

Total       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Condições de trabalho do pessoal de limpeza dos hotéis 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

O pessoal de limpeza dos hotéis são responsáveis pela limpeza geral e pela arrumação dos quartos, tarefas 

quase exclusivamente desempenhadas por mulheres que trabalham em condições muito precárias. Este 

trabalho é fisicamente muito exigente, não existem disposições suficientes em matéria de saúde e 

segurança e há falta de formação adequada. 

Este projeto-piloto de dois anos tem por objetivo reforçar quatro ações para avaliar a situação destes 

trabalhadores e adotar medidas destinadas a melhorar as suas condições de trabalho a nível europeu. 

As quatro ações previstas para este projeto são as seguintes: 

1) Acompanhar e avaliar a situação do pessoal de limpeza dos hotéis na UE e realizar um estudo para 

elaborar recomendações sobre melhores condições de trabalho para estes trabalhadores nos Estados-

Membros; 

2) Realizar investigação e oferecer orientações sobre as atuais disposições em matéria de saúde e 

segurança no setor a fim de prevenir o elevado número de acidentes de trabalho, em coordenação com as 

partes interessadas (em especial os sindicatos); 

3) Implementar um itinerário exaustivo de formação profissional no setor para o pessoal de limpeza dos 
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hotéis que inclua aconselhamento jurídico e orientações em matéria de direitos laborais e de saúde e 

segurança no local de trabalho; 

4) Avaliar a viabilidade da introdução de um sistema de classificação a nível da UE, que forneça 

informações sobre o nível das condições de trabalho e a qualidade do serviço e da limpeza. 

Este projeto-piloto com uma duração de dois anos, que se deverá converter numa ação preparatória, deve 

ter um orçamento total de 1 500 000 EUR. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 

orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

O pessoal de limpeza dos hotéis é responsável pela limpeza geral e pela arrumação dos quartos. O trabalho 

de limpeza dos hotéis é, em grande parte, externalizado, sendo os postos de trabalho quase exclusivamente 

preenchidos por mulheres. A remuneração por este trabalho pode ser baixa, apesar de este ser fisicamente 

exigente. A formação, quando disponível, é de má qualidade, o que, juntamente com a existência de poucas 

disposições em matéria de saúde e segurança, resulta num elevado número de acidentes de trabalho. São 

necessárias medidas para promover melhorias em matéria de segurança e saúde dos trabalhadores. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 214 
=== EMPL/5534 === 

apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 04 03 77 34 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 77 34       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Reserva           

Total       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Inteligência artificial no local de trabalho 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Os objetivos do projeto-piloto são os seguintes: 

- Analisar de que forma e com que extensão é que a inteligência artificial é utilizada no local de trabalho. 

Tal será avaliado com um quadro integrado de análise que combina a qualidade do emprego, os desafios 

específicos da inteligência artificial e as preocupações da sociedade identificados na Comunicação da 

Comissão sobre inteligência artificial, de 25 de abril, no recente trabalho do Parlamento Europeu sobre 

inteligência artificial e disposições de direito civil sobre robótica e a posição do Comité Económico e 

Social Europeu sobre inteligência artificial. Só através de um estudo sistemático e concreto da 

inteligência artificial introduzida nos locais de trabalho é que as implicações societais mais abrangentes 

podem ser tratadas de forma credível. Esta abordagem incidirá não só em questões de trabalho 

tradicionais no contexto da inteligência artificial, mas também em questões éticas mais recentes e 
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emergentes, como a privacidade e a transparência dos algoritmos; 

- Analisar a forma como a introdução da inteligência artificial no local de trabalho interage com outras 

tendências e mudanças no mundo do trabalho. Isto inclui a forma como as transformações induzidas pela 

inteligência artificial do processo de trabalho influenciam as profissões do mercado de trabalho, 

nomeadamente no que diz respeito à eventual destruição de postos de trabalho, à criação de emprego e à 

forma contratual das relações profissionais. Tanto o impacto direto da inteligência artificial sobre o 

processo de trabalho como os consequentes ajustamentos do mercado de trabalho a esses processos 

definem as principais perspetivas políticas. Esta situação irá enquadrar a análise dos debates políticos na 

Europa e em outras partes do mundo sobre este tema e o desenvolvimento de sistemas de informação 

destinados a informar os responsáveis políticos sobre a inteligência artificial no local de trabalho; 

- Sugerir opções políticas para definir a utilização de inteligência artificial no local de trabalho e analisar 

a viabilidade de instrumentos políticos europeus fundamentais de apoio a uma utilização positiva da 

inteligência artificial no local trabalho e à adaptação à mudança. O projeto irá examinar o potencial de 

um instrumento específico para facilitar a antecipação e a gestão da mudança estrutural que está prestes 

a acontecer na Europa. Além disso, será desenvolvido um conjunto de instrumentos concretos para 

facilitar, a nível das empresas, a introdução de tecnologias e modelos de negócio relacionados com a 

inteligência artificial. Incluirá igualmente opções para promover a adaptação dos sistemas de proteção 

social a este desafio. 

É muito provável que as evoluções recente da tecnologia, nomeadamente da inteligência artificial, 

tenham um impacto profundo no mundo do trabalho. Embora possa ser possível identificar muitos dos 

empregos que irão mudar ou desaparecer, é muito difícil prever o tipo de novos empregos que surgirão, 

quer em termos do que será produzido quer dos meios através dos quais esse trabalho será realizado. No 

entanto, é óbvio que tal resultará em mudanças radicais no mundo do trabalho. A adaptação a essa 

mudança pode ser longa e difícil, pelo que é fundamental que vários intervenientes na sociedade se 

mobilizem para facilitar esta mudança iminente e a orientar para resultados rentáveis, socialmente 

benéficos e equitativos. 

A inteligência artificial dá origem a inúmeros debates políticos e desafios que são amplamente debatidos 

na Europa e em outras partes do mundo, nomeadamente nos Estados Unidos e na China. Registar e tirar 

partido desses debates irá ajudar a desenvolver opções para uma resposta europeia. Tal pode incluir o 

desenvolvimento de instrumentos europeus específicos, como um fundo para a inteligência artificial, uma 

caixa de ferramentas para gerir as alterações nas empresas e uma abordagem que adapte a inteligência 

artificial no local de trabalho aos trabalhadores, ou seja, que desenvolva uma abordagem centrada nos 

seres humanos para a inteligência artificial no local trabalho (nota estratégica do CEEP, ponto 29: A 

idade da inteligência artificial: rumo a uma estratégia europeia para máquinas centradas no ser 

humano). 

Trata-se de um domínio de política em rápido crescimento na Europa. Em 25 de abril, a Comissão 

Europeia apresentou uma abordagem europeia à inteligência artificial e à robótica. A abordagem à 

inteligência artificial descrita no documento aborda aspetos tecnológicos, éticos, jurídicos e 

socioeconómicos, a fim de reforçar a capacidade de investigação e industrial da UE e de colocar a 

inteligência artificial ao serviço dos cidadãos e da economia europeia. 

O trabalho da Comissão Europeia é apoiado por uma grande variedade de intervenientes, por exemplo, o 

grupo de alto nível sobre inteligência artificial, observatórios (por exemplo, grupos de peritos sobre a 

economia das plataforma em linha) e investigação. A Comissão Europeia encomendou, no contexto da 

Internet das Coisas e dos sistemas autónomos, um estudo sobre modelos empresariais transversais para a 

Internet das Coisas, o que demonstra que o crescimento da Internet das Coisas irá resultar em mudanças 

nos ambientes social e profissional. A procura de emprego nos mercados verticais híbridos e as ofertas de 

emprego de novos postos de trabalho nos mercados verticais tradicionais irão aumentar. Em 

contrapartida, os empregos tradicionais nos mercados verticais tradicionais podem enfrentar tempos 

difíceis devido à diminuição do número de postos de trabalho. Os desafios que se colocam para lidar com 

esta evolução prendem-se com o facto de o número total de empregos poder diminuir devido ao aumento 
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da produção por trabalhador, pelo que as evoluções do emprego deste tipo exigirão que os trabalhadores 

voltem a ser requalificados e reposicionados. 

Através da execução do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, a Comissão Europeia está a acompanhar o 

impacto das mudanças resultantes da tecnologia no mundo do trabalho sobre a segurança social e a 

analisar de que forma os sistemas de segurança social podem ser melhor adaptados a estas mudanças. 

O Parlamento Europeu, através do seu relatório de iniciativa legislativa relativo a disposições de direito 

civil sobre robótica e a sua consulta pública sobre o futuro da robótica e da inteligência artificial, 

solicitou à Comissão Europeia que comece a acompanhar mais de perto as tendências de médio e longo 

prazo relativas ao emprego, com especial destaque para a criação, a deslocação e a perda de postos de 

trabalho nos diferentes domínios/áreas de qualificação, bem como as consequências para a viabilidade 

dos sistemas de segurança social dos Estados-Membros. Também solicita à Comissão que preste apoio 

significativo ao desenvolvimento de capacidades digitais, como primeiro passo para um melhor 

alinhamento entre a escassez e a procura do mercado de trabalho. 

Do mesmo modo, o estudo STOA do PE sobre o impacto das novas tecnologias no mercado de trabalho e 

na economia social demonstra que há muitas opções políticas para influenciar e orientar o processo, 

investindo no ensino, nas infraestruturas e na I&D, bem como adaptando a legislação laboral e as 

políticas fiscais e de segurança social à digitalização. Talvez o mais importante seja pensar na 

digitalização não como uma ameaça, mas como uma ocasião para aumentar o bem-estar, as 

oportunidades e a coesão social de todos os cidadãos europeus. 

O parecer do CESE sobre inteligência artificial, baseado no trabalho dos representantes da sociedade 

civil europeia, identificou 11 áreas em que a inteligência artificial coloca desafios societais e apela, 

nomeadamente, a uma abordagem em que os seres humanos mantenham o controlo. 

Este projeto-piloto propõe três módulos integrados em matéria de emprego: 

1) Como é que a inteligência artificial vai mudar o mundo do trabalho? 

Com base na análise da evolução real da inteligência artificial e das novas tecnologias (estudos 

científicos, documentação, entrevistas com empresas envolvidas em inteligência artificial e fundos de 

investimento de inteligência artificial, dados das redes sociais), juntamente com a investigação original 

baseada em conjuntos de dados europeus e em estudos de casos que ilustram a inteligência artificial no 

local de trabalho, será realizada uma análise pormenorizada do papel da inteligência artificial no local de 

trabalho. 

- Alterações da estrutura profissional: prevê-se que algumas profissões irão desaparecer, enquanto outras 

surgirão ou irão aumentar, nem sempre necessitando de qualificações muito elevadas (formador de 

inteligência artificial, moderador de conteúdos, cientista de dados, pesquisador de dados, gestor de 

comunidade das redes sociais, operador de drones, etc.). 

- Alterações às profissões: 32 % das profissões poderão sofrer alterações consideráveis na forma como 

são realizadas devido à automatização do emprego (OCDE: 2018, «Automation, skills use and training» 

(automatização, utilização de competências e formação)). Por exemplo, a profissão dos condutores de 

camiões e outros intervenientes envolvidos em logística foi profundamente transformado pelos sistemas 

de inteligência artificial. Outras profissões que estão a mudar dramaticamente incluem jornalista, 

motorista de táxi, empregado administrativo, professor, empregado doméstico, pessoal de limpeza, 

segurança, operadores de instalações e de máquinas, caixas, secretários, etc. Outras prevê-se que mudem 

num futuro próximo, como os gestores, juristas, profissionais de saúde, trabalhadores dos serviços 

pessoais, etc. 

- A inteligência artificial no local de trabalho - recursos e riscos emergentes: os recentes 

desenvolvimentos tecnológicos suscitaram mais preocupações relativamente a uma série de questões 

éticas, como a discriminação, a privacidade dos dados (incluindo dados pessoais recolhidos fora do local 

de trabalho), a vigilância (ver, por exemplo, o estudo do Parlamento Europeu sobre a utilização de 

implantes de chips nos trabalhadores), um maior isolamento no local de trabalho (Cooper e Kurland, 
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2002, «Telecommuting, Professional isolation and employee development in public and private 

organisations» (teletrabalho, isolamento profissional e desenvolvimento dos trabalhadores em 

organizações públicas e privadas), Journal of organisational behaviour) e os riscos biológicos associados 

à introdução de novos produtos no setor da saúde. Pela positiva, os localizadores e os sensores podem 

melhorar a segurança e a eficiência das entregas e proporcionar uma maior proteção aos trabalhadores 

em locais isolados. A realidade virtual pode proporcionar um ambiente seguro para a formação sobre os 

riscos para a saúde e a segurança. 

- A inteligência artificial pode ter um impacto sobre as desigualdades sociais, seja por a automatização de 

determinadas profissões reduzir a possibilidade de mobilidade social e beneficiar os mais prósperos, seja 

por a inteligência artificial ter um grande potencial para redistribuir a riqueza e se poder evitar o cenário 

de concentração de riqueza. 

- Novos modelos de negócio para a contratação de pessoal e a afetação de recursos: a inteligência 

artificial permitiu o desenvolvimento de plataformas digitais que podem ser utilizadas como instrumento 

para fazer corresponder tarefas/trabalho/profissões/mercadorias não utilizadas com colegas de 

trabalho/pessoal interno/cidadãos. 

- A inteligência artificial como ferramenta de gestão de trabalhadores pode, em determinados casos, 

«manipulá-los», através da utilização de incentivos (por exemplo, relatório Uber – AINow 2017), mas 

também os pode emancipar. Neste contexto, a transparência dos algoritmos é uma questão emergente 

importante. 

- A inteligência artificial como ferramenta de programação de horários: a programação de horários 

mesmo a tempo, mas com um design diferente, pode permitir combinar melhor o trabalho com as 

preferências e as circunstâncias dos trabalhadores. 

- A inteligência artificial para monitorizar o desempenho profissional e das tarefas individuais, mas 

também os «bons empregadores»: a relação pessoal com um superior hierárquico conhecido para debater 

o desempenho profissional/de tarefas pode ser complementada ou substituída por contributos de analistas 

de dados ou de uma equipa de engenheiros que podem nem estar no local de trabalho. A inteligência 

artificial poderia ser empregue no local de trabalho com um enfoque essencialmente sobre a eficiência. 

Tal afetaria a relação e o equilíbrio de poder entre o empregador e o trabalhador. Contudo, também 

surgiu a classificação de empresas pelos trabalhadores através em várias plataformas em linha (por 

exemplo, Kununu). 

- A inteligência artificial no recrutamento e nos recursos humanos: a inteligência artificial no local de 

trabalho tem um enorme potencial para reduzir os custos do recrutamento, uma vez que os custos 

marginais seriam inferiores ao de uma avaliação psicológica com base em dados humanos. O potencial 

destas ferramentas deve ser avaliado face aos potenciais enviesamentos dos conjuntos de dados de 

formação e à adesão aos princípios de ética e de equidade que as atuais avaliações psicológicas respeitam. 

- A inteligência artificial a ajudar em tarefas e aumentar os conhecimentos especializados das pessoas: as 

profissões e tarefas híbridas são criadas através da adição de novas características ou da diminuição da 

exposição a funções e tarefas monótonas, perigosas e sujas. Estas alterações devem ser avaliadas em 

função da personalização do emprego, do enriquecimento do trabalho e (da necessidade) de 

desenvolvimento de novas competências, de acordo com as características da organização do trabalho. 

- A inteligência artificial como ferramenta que facilita a coprodução de ferramentas e de bens pelos 

utilizadores e a criação de novos produtos e serviços. O «trabalho da multidão» suscita preocupações em 

matéria de remuneração, propriedade e responsabilidade. 

2) Como é que a inteligência artificial interage com outras mudanças no mundo do trabalho? 

A inteligência artificial no local de trabalho interage com outras mudanças no mundo do trabalho e tem 

efeitos diretos e indiretos sobre o desempenho quantitativo e qualitativo dos mercados de trabalho. Este 

módulo em matéria de emprego irá avaliar como estas alterações irão interagir com outras tendências 

profissionais, com vista a calcular o impacto sobre as principais questões sociais e de emprego. Os tópicos 
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seguintes serão analisados segundo uma perspetiva de integração da dimensão de género. 

- A inteligência artificial no local de trabalho: emprego e trabalho. 

– A fronteira entre o trabalho e o emprego (assalariado): as novas formas de emprego e de estatuto do 

emprego, multiatividade. 

– A criação e a destruição de postos de trabalho, mercados de trabalho equitativos e inclusivos: análise 

própria de conjuntos de dados europeus e acompanhamento da investigação sobre a questão. Tal 

proporcionará um cenário quantitativo baseado nos dados recolhidos a nível micro e em utilizações 

reais e específicas da inteligência artificial no local de trabalho para antecipar as alterações do 

mercado de trabalho e informar o processo de tomada de decisão a nível da UE, nacional e local. 

Também será abordada a manutenção ou a aquisição de competências digitais. 

- A inteligência artificial no local de trabalho: qualidade do emprego. 

– Riscos novos e emergentes. 

– A inteligência artificial e os recentes desenvolvimentos tecnológicos também irão afetar todas as 

dimensões da qualidade do emprego: o ambiente físico, a intensidade do trabalho, a qualidade do 

tempo de trabalho, o ambiente social, as competências e o poder discricionário, as perspetivas e a 

remuneração com vários efeitos em função da organização do trabalho e dos mecanismos de 

execução no local de trabalho. 

- A inteligência artificial no local de trabalho: a vida profissional de diferentes grupos de trabalhadores. 

Serão realizadas avaliações dos mecanismos e dos efeitos práticos da inteligência artificial no local de 

trabalho sobre o equilíbrio entre a vida profissional e a vida privada, o desenvolvimento de competências 

e a empregabilidade, a motivação, a evolução da carreira, a realização profissional, a saúde e o bem-

estar, a segurança financeira, a transição entre empregos e a gestão de várias profissões de diferentes 

grupos de trabalhadores (altamente qualificados e pouco qualificados, em diferentes fases da vida, etc.). 

- A inteligência artificial no local de trabalho: práticas no local de trabalho, mecanismos de mudança, 

desempenho das empresas. 

– Novos modelos de negócio, novos mercados, reestruturação nas cadeias de valor: o papel da 

inteligência artificial. A inteligência artificial também tem potencial para aumentar as práticas que 

conduzem a um «local de trabalho fissurado» (D. Weil, Harvard University press, 2014), como a 

externalização, o franchising, a gestão da cadeia de abastecimento. 

– Gestão da mudança, introdução de novas tecnologias, gestão (virtual) de equipas, locais de trabalho 

(virtuais, sociais e físicos), acompanhamento do desempenho e políticas de recompensa, 

desenvolvimento do pessoal, participação dos trabalhadores, distribuição do trabalho. 

– Impacto sobre a cooperação, a confiança e a colaboração no local de trabalho, a inovação e o 

desempenho das empresas. 

- A inteligência artificial no local de trabalho: avaliação global. Impacto sobre o desempenho do mercado 

de trabalho, a igualdade de género, vencedores e perdedores, desigualdades, mercados de trabalho 

móveis, justos e inclusivos, transições. 

Este módulo irá basear-se na revisão da literatura, em análises secundárias de conjuntos de dados 

existentes (por exemplo, o módulo do Eurostat «ICT at work, working conditions and learning digital 

skills» (as TIC no local de trabalho, condições de trabalho e aprendizagem de competências digitais), nos 

inquéritos europeu e nacional sobre as condições de trabalho e nos inquéritos sobre as empresas 

europeias e em entrevistas qualitativas com trabalhadores e representantes das empresas, representantes 

dos gestores e dos trabalhadores, bem como (possivelmente) em inquéritos pontuais e grupos de reflexão. 

3) Opções políticas e viabilidade dos instrumentos políticos 

O módulo em matéria de emprego final centrar-se-á no desenvolvimento de opções políticas para definir a 

utilização da inteligência artificial no local de trabalho. Irá examinar a viabilidade da utilização de 
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instrumentos políticos europeus para apoiar uma utilização positiva da inteligência artificial e de novas 

tecnologias no local de trabalho, bem como para a adaptação à mudança. Tal pode incluir a criação de 

um fundo para a inteligência artificial, o desenvolvimento de um conjunto de ferramentas para gerir a 

mudança nas empresas e garantir que a utilização da inteligência artificial no local de trabalho é 

adaptada aos trabalhadores. 

Mais especificamente, este módulo em matéria de emprego irá: 

– Basear-se na análise pormenorizada do impacto da inteligência artificial sobre os local de trabalho na 

Europa, tal como descrito nas secções anteriores. 

– Acompanhar dos debates políticos a nível internacional, europeu e nacional sobre a inteligência 

artificial no local de trabalho na Europa e em outras partes do mundo. Tal incluirá o 

acompanhamento do debate sobre políticas relacionadas, por exemplo, com a cadeia de blocos e a 

tecnologia de alavancagem, a economia das plataformas em linha, bem como acompanhar o debate 

sobre os instrumentos políticos propostos, como, por exemplo, a personalidade jurídica dos 

algoritmos, as formas de abordar a aceitabilidade e a utilização justa da inteligência artificial no local 

de trabalho, incluindo uma taxa de inteligência artificial, a redução do tempo de trabalho coletivo e 

formas mais universais de rendimentos de proteção social. 

– Analisar a viabilidade dos instrumentos políticos europeus e do apoio a uma utilização positiva da 

inteligência artificial e de novas tecnologias no local de trabalho e a adaptação à mudança, 

nomeadamente: 

– criação ou alargamento do âmbito dos fundos existentes (por exemplo, FSE ou FEG) para apoiar a 

transição dos trabalhadores e a adaptação das empresas; 

– desenvolvimento de um conjunto de ferramentas para gerir as mudanças nas empresas e adaptar a 

inteligência artificial no local de trabalho aos trabalhadores, podendo incluir códigos de ética para 

regulamentar o impacto social, ambiental e sanitário da robótica e da inteligência artificial no local 

de trabalho; 

– outros instrumentos, como códigos e orientações de ética. 

– Desenvolver, com base na análise do impacto da inteligência artificial no local de trabalho, opções 

políticas para garantir a adaptação dos sistemas de proteção social a este desafio e prepará-los para o 

futuro. 

Este projeto-piloto será realizado pela Eurofound e desenvolvido em colaboração com as instituições 

europeias, outras agências da UE, organizações internacionais, parceiros sociais, a sociedade civil e os 

Estados-Membros/regiões, podendo também incluir intervenientes dos Estados Unidos e da China. Será 

desenvolvido com o apoio e sob a orientação das partes interessadas e dos comités científicos 

interdisciplinares e poderá contribuir para a plataforma abrangente com várias partes interessadas, a 

European AI Alliance, que analisa todos os aspetos relacionados com a inteligência artificial. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 

orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

A Eurofound tem capacidade para estabelecer contactos com três grupos de partes interessadas, a saber, o 

mundo do trabalho, as principais instituições e especialistas do meio académico. O êxito do projeto-piloto 

sobre o futuro da indústria transformadora demonstra a capacidade da Eurofound para realizar 

satisfatoriamente este tipo de programas. A Comissão pode delegar na Eurofound a realização deste projeto-
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piloto no âmbito da gestão indireta: artigo 58.º, n.º 1, alínea c), subalínea iv), do Regulamento Financeiro 

relativo às modalidades de execução orçamental. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 215 
=== EMPL/5536 === 

apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 04 03 77 37 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 77 37       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Reserva           

Total       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Cancro metastático e o local de trabalho: combater a falta de dados 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Objetivo: O projeto-piloto proposto visa combater a falta de dados sobre a situação profissional das 

pessoas com cancro metastático. Esta escassez de dados foi reconhecida pela Comissão Europeia (ver 

infra). São necessários dados mais completos sobre esta questão para melhorar a formulação das 

políticas, prestar serviços de qualidade e lutar contra a discriminação de que é alvo este grupo 

negligenciado. 

O projeto-piloto deve centrar-se num tipo de tumor, relativamente ao qual uma taxa de sobrevivência 

comparativamente mais longa dos doentes com cancro metastático faz do emprego uma questão 

premente, como é o caso do cancro da mama. O projeto-piloto deve basear-se nos dados disponíveis em 

alguns registos da Rede Europeia de Registos Oncológicos (ENCR); também serão necessárias outras 

fontes de dados sobre o emprego. A metodologia desenvolvida no âmbito do projeto-piloto poderá, em 

seguida, ser aplicada a outros tipos de tumores. 

O projeto-piloto deve envolver 1) a seleção dos tipos de tumor, com base na duração da sobrevivência com 

cancro metastático e o número de doentes afetados; 2) a recolha dos dados disponíveis sobre a incidência 

e a prevalência do cancro metastático para esse tipo de tumor num número selecionado de países ou 

regiões; 3)a análise dos modelos existentes para estimar a participação no mercado de trabalho dos 

doentes com outras patologias; 4) o desenvolvimento de um modelo que permita estimar a participação no 

mercado de trabalho de pessoas com cancro metastático dos tipos de tumor selecionado. 

Embora o projeto possa ser limitado pelos dados atualmente disponíveis, deve resultar numa análise 

comparável do maior número possível de países europeus. Deve igualmente servir de incentivo para o 

aumento da integração da recolha de dados sobre o cancro metastático nos registos oncológicos 

existentes. 

Fundamentação: a incidência do cancro está a aumentar na Europa e já é a principal causa de morte em 

alguns Estados-Membros. Dezenas de milhares de cidadãos europeus vivem atualmente com cancro 

metastático, que se disseminou para outras partes do corpo e é incurável. Contudo, um diagnóstico de 

cancro metastático não é necessariamente uma sentença de morte imediata: metade dos doentes com 

cancro metastático da mama, por exemplo, vive com a doença durante mais de dois a quatro anos. 

Durante este período, os doentes com cancro metastático são confrontados com situações jurídicas 

complexas relacionadas com a assistência na saúde, a assistência social e os direitos laborais. Para 

muitos, manter o emprego é um imperativo pessoal ou económico. Além disso, o emprego pode encorajar 
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o doente e dar-lhe dignidade e o sentimento de continuar a ser um membro útil da sociedade, o que é um 

elemento fundamental para a sua qualidade de vida em geral. 

No entanto, existe uma grave falta de dados que possam contribuir para melhorar a política neste 

domínio a nível europeu e nacional. A falta de dados sobre a incidência e a prevalência do cancro 

metastático é um obstáculo: existem dados fiáveis ou estimativas realistas em relação à incidência geral 

do cancro e à mortalidade devida ao cancro, mas os dados sobre a evolução e/ou as novas incidências do 

cancro metastático continuam dispersos. Existe uma grande discrepância entre os dados disponíveis nos 

registos oncológicos dos Estados-Membros. Além disso, os dados sobre a situação profissional das pessoas 

com cancro metastático são muito escassos. 

Como projeto-piloto, recomenda-se a realização desta análise sobre um único ou um número reduzido de 

tipos de tumores e num número específico de países ou regiões, com base na disponibilidade de dados 

relevantes. A duração da vida de um doente com cancro metastático pode variar consideravelmente em 

função do tipo de tumor. O cancro do pulmão, por exemplo, costuma evoluir rapidamente. Por 

conseguinte, pode ser mais pertinente recolher estas informações em relação a um tipo de tumor 

relativamente ao qual a sobrevivência com cancro metastático durante vários anos é cada vez mais uma 

realidade, como é o caso do cancro da mama. 

Uma panorâmica quantitativa da situação profissional das pessoas com cancro metastático pode servir de 

base para futuros trabalhos complementares e permitiria estabelecer comparações entre países europeus. 

Esta panorâmica pode incluir uma identificação da forma como as políticas europeias, nacionais e locais 

afetam a situação profissional das pessoas com cancro metastático na Europa, bem como uma análise 

qualitativa comparável das experiências das pessoas com cancro metastático no local de trabalho. 

Trabalho atual da UE: a UE apoia o fornecimento de dados sobre o cancro e a análise da situação dos 

doentes com cancro no local de trabalho. No entanto, a UE não está a apoiar a investigação sobre as 

necessidades específicas dos doentes com cancro metastático no local de trabalho. 

Todos os Estados-Membros dispõem de um sistema de dados e informações sobre o cancro. O Centro 

Comum de Investigação da Comissão Europeia apoia a ENCR, que promove a colaboração entre os 

registos oncológicos, define as normas aplicáveis à recolha de dados e divulga regularmente informações 

sobre a incidência e a mortalidade por cancro na União Europeia e na Europa. A ENCR também serve de 

base ao recentemente lançado sistema europeu de informação sobre o cancro, que não inclui dados sobre 

o cancro metastático. 

A Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (EU-OSHA) está atualmente envolvida num 

projeto abrangente sobre a reabilitação e regresso ao trabalho de doentes com cancro. No entanto, este 

projeto não oferece qualquer análise específica da situação dos doentes com cancro metastático no local 

de trabalho. Os desafios associados à sobrevivência ao cancro foram estudados pela Comissão Europeia 

no âmbito da ação conjunta de luta contra o cancro (ação conjunta CANCON). O oitavo módulo da ação 

conjunta CANCON 2014-2017 permitiu formular recomendações específicas sobre a sobrevivência e a 

reabilitação, dando especial atenção ao emprego. 

É essencial compreender que a experiência dos doentes com cancro numa fase precoce é muito diferente 

da dos doentes com cancro metastático, dado que estes últimos são confrontados com estigmatização e 

desigualdades consideráveis, nomeadamente no local de trabalho. 

Em março de 2016, os deputados ao PE Simona Bonafè, Nicola Caputo, Miriam Dalli e Cristian-Silviu 

Buşoi apresentaram uma pergunta escrita à Comissão, na qual sublinharam que a existência de dados 

fiáveis e comparáveis sobre a situação profissional dos doentes em fase terminal (como os com cancro 

metastático) deve contribuir para informar e influenciar as políticas neste domínio. A Comissão Europeia 

reconheceu que não existem dados concretos na Europa sobre a situação profissional das pessoas com 

cancro metastático ou em fase terminal. O projeto-piloto proposto contribuirá para pôr termo a esta 

situação lamentável. 

Bases jurídicas: 
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Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 

orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

O projeto-piloto visa combater a falta de dados sobre a situação profissional das pessoas com cancro 

metastático. A incidência do cancro está a aumentar na UE e é a principal causa de morte em alguns Estados-

Membros. O cancro metastático continua a ser incurável, mas a sobrevivência está a aumentar para muitos 

tipos de tumores. No entanto, os dados específicos sobre o cancro metastático estão dispersos. A situação 

profissional é uma questão importante para os doentes. São necessários melhores dados, comparáveis entre 

os Estados-Membros, para melhorar a conceção das políticas, a prestação de serviços e a luta contra a 

discriminação. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 544 
=== GUE//7033 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 06 01 — Promoção da coesão social e atenuação das formas mais graves de pobreza na União 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 06 01 555 274 653 400 000 000 566 380 144 400 000 000 566 380 144 400 000 000 933 619 856 200 000 000 1 500 000 000 600 000 000 

Reserva           

Total 555 274 653 400 000 000 566 380 144 400 000 000 566 380 144 400 000 000 933 619 856 200 000 000 1 500 000 000 600 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Este fundo é agora tanto mais necessário quanto a pobreza na UE continua a situar-se em níveis alarmantes e 

as atuais políticas de austeridade contribuem para agravar a situação dos cidadãos mais pobres da União. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 770 
=== ENF//8154 === 

apresentada por Europa das Nações e da Liberdade 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 05 01 01 — Despesas relativas aos funcionários e agentes temporários no domínio de intervenção 

«Agricultura e desenvolvimento rural» 

Modificar os valores e a designação como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

05 01 01 97 704 383 97 704 383 100 288 481 100 288 481 99 423 303 99 423 303 -1 718 920 -1 718 920 97 704 383 97 704 383 

Reserva           

Total 97 704 383 97 704 383 100 288 481 100 288 481 99 423 303 99 423 303 -1 718 920 -1 718 920 97 704 383 97 704 383 

Designação: 

 Despesas relativas aos funcionários e agentes temporários no domínio de intervenção «Agricultura e 

desenvolvimento rural» 
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JUSTIFICAÇÃO: 

A presente rubrica orçamental deve permanecer no nível de 2018. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 962 
=== EFDD/7283 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 05 01 01 — Despesas relativas aos funcionários e agentes temporários no domínio de intervenção 

«Agricultura e desenvolvimento rural» 

Modificar os valores e a designação como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

05 01 01 97 704 383 97 704 383 100 288 481 100 288 481 99 423 303 99 423 303 -4 971 165 -4 971 165 94 452 138 94 452 138 

Reserva           

Total 97 704 383 97 704 383 100 288 481 100 288 481 99 423 303 99 423 303 -4 971 165 -4 971 165 94 452 138 94 452 138 

Designação: 

 Despesas relativas aos funcionários e agentes temporários no domínio de intervenção «Agricultura e 

desenvolvimento rural» 

JUSTIFICAÇÃO: 

Todas as despesas administrativas relacionadas com as instituições europeias devem ser reduzidas tanto 

quanto possível através de uma otimização eficiente e económica dos custos da UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1384 
=== EFDD/8821 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 05 01 01 — Despesas relativas aos funcionários e agentes temporários no domínio de intervenção 

«Agricultura e desenvolvimento rural» 

Modificar os valores e a designação como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

05 01 01 97 704 383 97 704 383 100 288 481 100 288 481 99 423 303 99 423 303 -9 423 303 -9 423 303 90 000 000 90 000 000 

Reserva           

Total 97 704 383 97 704 383 100 288 481 100 288 481 99 423 303 99 423 303 -9 423 303 -9 423 303 90 000 000 90 000 000 

Designação: 

 Despesas relativas aos funcionários e agentes temporários no domínio de intervenção «Agricultura e 

desenvolvimento rural» 

JUSTIFICAÇÃO: 

Esta administração, à semelhança de todas as administrações em todos os Estados-Membros, deve envidar 

alguns esforços para reduzir o seu peso. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 979 
=== EFDD/7300 === 
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apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 05 01 02 11 — Outras despesas de gestão 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

05 01 02 11 6 480 752 6 480 752 6 230 752 6 230 752 5 931 095 5 931 095 -831 095 -831 095 5 100 000 5 100 000 

Reserva           

Total 6 480 752 6 480 752 6 230 752 6 230 752 5 931 095 5 931 095 -831 095 -831 095 5 100 000 5 100 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Todas as despesas administrativas relacionadas com as instituições europeias devem ser reduzidas tanto 

quanto possível através de uma otimização eficiente e económica dos custos da UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 309 
=== AGRI/5864 === 

apresentada por Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 05 01 05 01 — Despesas relativas aos funcionários e agentes temporários que executam programas 

de investigação e inovação — Horizonte 2020 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

05 01 05 01 1 589 136 1 589 136 1 644 756 1 644 756 1 594 756 1 594 756 50 000 50 000 1 644 756 1 644 756 

Reserva           

Total 1 589 136 1 589 136 1 644 756 1 644 756 1 594 756 1 594 756 50 000 50 000 1 644 756 1 644 756 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 308 
=== AGRI/5863 === 

apresentada por Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 05 01 05 02 — Pessoal externo que executa programas de investigação e inovação — Horizonte 

2020 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

05 01 05 02 442 216 442 216 453 271 453 271 438 271 438 271 15 000 15 000 453 271 453 271 

Reserva           

Total 442 216 442 216 453 271 453 271 438 271 438 271 15 000 15 000 453 271 453 271 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 320 
=== AGRI/5878 === 

apresentada por Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 05 02 06 99 — Outras medidas relativas ao azeite 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

05 02 06 99 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 200 000 200 000 

Reserva           

Total 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 200 000 200 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

A União Europeia é o maior produtor, consumidor e exportador de azeite. O azeite é importante para 

economia de muitas regiões, a sua procura regista um aumento constante na UE e nos países terceiros, mas o 

setor vê-se confrontado com diversos problemas, como as pragas (por exemplo a Xillella fastidiosa em 

Itália) e a volatilidade dos preços. Os produtores precisam de apoio para manterem e reforçarem a sua 

posição nos mercados mundiais. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 299 
=== AGRI/5853 === 

apresentada por Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 05 02 08 99 — Outras medidas relativas às frutas e produtos hortícolas 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

05 02 08 99 39 800 000 39 800 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 29 000 000 29 000 000 30 000 000 30 000 000 

Reserva           

Total 39 800 000 39 800 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 29 000 000 29 000 000 30 000 000 30 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Cumpre dar continuidade ao mecanismo de apoio utilizado em 2018 e 2019 na sequência do embargo russo, 

pelo menos no que diz respeito ao mercado das frutas, sem reduzir o volume de produtos abrangidos. Os 

produtores europeus têm sido particularmente afetados pelo embargo russo às importações, nomeadamente 

os de maçãs, pêssegos e nectarinas. 

Se a colheita de maçãs na Polónia na próxima campanha seguir a tendência observada em anos normais 

(cerca de 3,5-3,8 milhões de toneladas), a situação poderá tornar-se incontrolável. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 866 
=== ECR//8403 === 

apresentada por Grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 05 02 09 08 — Programas nacionais de apoio ao setor vitivinícola 
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Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

05 02 09 08 1 057 000 000 1 057 000 000 1 035 000 000 1 035 000 000 1 035 000 000 1 035 000 000 -50 000 000 -50 000 000 985 000 000 985 000 000 

Reserva           

Total 1 057 000 000 1 057 000 000 1 035 000 000 1 035 000 000 1 035 000 000 1 035 000 000 -50 000 000 -50 000 000 985 000 000 985 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Em princípio, os programas de financiamento devem ser concebidos para desencadear um desenvolvimento, 

resolver ou atenuar problemas e, desta forma, conduzir a uma melhoria duradoura da situação. Devem, por 

conseguinte, ter uma função de alavancagem, não devendo, porém, constituir uma subvenção permanente. 

Uma vez que as subvenções já concedidas criam expectativas junto dos beneficiários dos pagamentos, cada 

subvenção deve ser limitada no tempo. Além disso, os objetivos da política agrícola devem ser 

periodicamente examinados para verificar a sua eficácia e para promover a inovação no setor agrícola. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 548 
=== GUE//7037 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 05 02 11 04 — Programa de Opções Específicas para fazer face ao Afastamento e à Insularidade 

(POSEI) (excluindo pagamentos diretos) 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

05 02 11 04 231 000 000 231 000 000 231 000 000 231 000 000 231 000 000 231 000 000 169 000 000 169 000 000 400 000 000 400 000 000 

Reserva           

Total 231 000 000 231 000 000 231 000 000 231 000 000 231 000 000 231 000 000 169 000 000 169 000 000 400 000 000 400 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Muitas ilhas europeias são vítimas de um duplo efeito insular, o que aumenta substancialmente todos os 

custos de produção e consumo. Os fundos destinados a atenuar os efeitos negativos desta insularidade não 

são atualmente suficientes e devem ser objeto de um aumento considerável no orçamento europeu. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 667 
=== GUE//7188 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 05 02 11 04 — Programa de Opções Específicas para fazer face ao Afastamento e à Insularidade 

(POSEI) (excluindo pagamentos diretos) 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

05 02 11 04 231 000 000 231 000 000 231 000 000 231 000 000 231 000 000 231 000 000 155 000 000 155 000 000 386 000 000 386 000 000 

Reserva           

Total 231 000 000 231 000 000 231 000 000 231 000 000 231 000 000 231 000 000 155 000 000 155 000 000 386 000 000 386 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Parece verificar-se em muitas ilhas um duplo efeito insular, de que resulta um aumento substancial dos 
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custos da produção e do consumo. Segundo dados recolhidos, os fundos concedidos a título do programa 

POSEI não foram suficientes, o que justifica um aumento importante. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 668 
=== GUE//7189 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 05 02 12 01 — Restituições para o leite e produtos lácteos 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

05 02 12 01 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 

Reserva           

Total p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Tendo em conta a crise atual, a volatilidade dos preços e a situação dos produtores e de todo o setor na 

Europa depois do fim do regime das quotas, não é aceitável que se reduzam as dotações atribuídas a esta 

rubrica. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 669 
=== GUE//7190 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 05 02 15 07 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

05 02 15 07         p.m. p.m. 

Reserva           

Total         p.m. p.m. 

Designação: 

Apoio à apicultura no quadro da ecologização da PAC 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

A componente ambienta ocupa agora um lugar de destaque no quadro da PAC. A lógica subjacente é a 

remuneração dos serviços ambientais efetuados pelos agricultores no que se refere à preservação da 

paisagem, do solo e da biodiversidade. Os apicultores prestam um serviço não menos importante em prol 

da ecologização da PAC. No entanto, este serviço tem um alcance muito superior à superfície ocupada 

pelas explorações apícolas. Por conseguinte, a componente ambiental dos pagamentos por hectare não se 

adequa à apicultura. 

A este respeito, é necessária uma nova rubrica orçamental para criar uma remuneração semelhante à 

recebida por todos os agricultores, mas adaptada à atividade apícola e refletindo a sua justa contribuição 

para a sustentabilidade da agricultura. 

JUSTIFICAÇÃO: 
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A componente ambienta ocupa agora um lugar de destaque no quadro da PAC. A lógica subjacente é a 

remuneração dos serviços ambientais efetuados pelos agricultores no que se refere à preservação da 

paisagem, do solo e da biodiversidade. Os apicultores prestam um serviço não menos importante em prol da 

ecologização da PAC. No entanto, este serviço tem um alcance muito superior à superfície ocupada pelas 

explorações apícolas. Por conseguinte, a componente ambiental dos pagamentos por hectare não se adequa à 

apicultura. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 916 
=== EPP//8081 === 

apresentada por Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 05 02 15 99 — Outras medidas relativas à carne de suíno, às aves, aos ovos, à apicultura e a outros 

produtos animais 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

05 02 15 99 60 000 000 60 000 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 

Reserva           

Total 60 000 000 60 000 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Nos últimos anos, registaram-se vários surtos de peste suína africana na União Europeia. Em meados de 

2018, foram confirmados surtos em vários Estados-Membros. Esses surtos afetam tanto pequenas 

explorações como explorações de maiores dimensões. A União deve dispensar ajuda aos Estados-Membros 

afetados pela peste suína africana, a fim de reduzir o impacto negativo nos agricultores e trabalhadores das 

regiões mais afetadas por esta doença. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 324 
=== AGRI/5904 === 

apresentada por Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 05 02 18 — Regime de distribuição nas escolas 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

05 02 18 188 000 000 188 000 000 217 000 000 217 000 000 217 000 000 217 000 000 33 000 000 33 000 000 250 000 000 250 000 000 

Reserva           

Total 188 000 000 188 000 000 217 000 000 217 000 000 217 000 000 217 000 000 33 000 000 33 000 000 250 000 000 250 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Repor as dotações ao nível do orçamento de 2018. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 553 
=== GUE//7042 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Número 05 03 02 50 — POSEI — Programas de apoio da União Europeia 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

05 03 02 50 420 000 000 420 000 000 419 000 000 419 000 000 419 000 000 419 000 000 181 000 000 181 000 000 600 000 000 600 000 000 

Reserva           

Total 420 000 000 420 000 000 419 000 000 419 000 000 419 000 000 419 000 000 181 000 000 181 000 000 600 000 000 600 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Muitas ilhas europeias são vítimas de um duplo efeito insular, o que aumenta substancialmente todos os 

custos de produção e consumo. Os fundos destinados a atenuar os efeitos negativos desta insularidade não 

são atualmente suficientes e devem ser objeto de um aumento considerável no orçamento europeu. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 670 
=== GUE//7191 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 05 03 10 — Reserva para crises no setor agrícola 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

05 03 10 459 500 000 459 500 000 468 700 000 468 700 000 468 700 000 468 700 000 223 300 000 223 300 000 692 000 000 692 000 000 

Reserva           

Total 459 500 000 459 500 000 468 700 000 468 700 000 468 700 000 468 700 000 223 300 000 223 300 000 692 000 000 692 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Consideramos que o aumento proposto não é suficiente. Com efeito, as medidas de liberalização da PAC e a 

promoção do comércio livre com os países terceiros irão aumentar exponencialmente a volatilidade dos 

mercados e dos preços, obrigando a UE a intervir para salvar os setores produtivos e impedir falências em 

cadeia. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1385 
=== EFDD/8822 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 05 05 01 02 — Instrumento de pré-adesão Sapard — Conclusão da ajuda de pré-adesão relativa a 

oito países candidatos 

Suprimir: 05 05 01 02 

JUSTIFICAÇÃO: 

Trata-se de verbas gastas em países vizinhos que podiam ser dispendidas a nível nacional. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 390 
=== AFET/5201 === 

apresentada por Comissão dos Assuntos Externos 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 05 05 04 02 — Apoio ao desenvolvimento económico, social e territorial e ao correspondente 

alinhamento progressivo pelo acervo da União 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

05 05 04 02 131 000 000 107 200 000 56 800 000 50 000 000 56 800 000 50 000 000 -16 800 000 -15 000 000 40 000 000 35 000 000 

Reserva           

Total 131 000 000 107 200 000 56 800 000 50 000 000 56 800 000 50 000 000 -16 800 000 -15 000 000 40 000 000 35 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Em conformidade com a decisão da autoridade orçamental relativa ao orçamento de 2018, deve ser reduzida 

a ajuda financeira à Turquia, tendo em conta os contínuos retrocessos do país nos domínios da democracia, 

do Estado de direito e dos direitos fundamentais. Isso deverá aplicar-se sobretudo aos programas idênticos 

aos fundos estruturais. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 747 
=== ENF//8131 === 

apresentada por Europa das Nações e da Liberdade 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 05 05 04 02 — Apoio ao desenvolvimento económico, social e territorial e ao correspondente 

alinhamento progressivo pelo acervo da União 

Modificar os valores, as observações e as bases jurídicas como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

05 05 04 02 131 000 000 107 200 000 56 800 000 50 000 000 56 800 000 50 000 000 -56 800 000 -50 000 000 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 131 000 000 107 200 000 56 800 000 50 000 000 56 800 000 50 000 000 -56 800 000 -50 000 000 p.m. p.m. 

Observações: 

Suprimir o texto seguinte: 

No âmbito do Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA II), esta dotação abordará os seguintes 

objetivos específicos, na Turquia: 

– apoio ao desenvolvimento económico, social e territorial, com vista a um crescimento inteligente, 

sustentável e inclusivo, 

– reforço da capacidade dos beneficiários enumerados no anexo I do regulamento, a todos os níveis, para 

cumprir as obrigações decorrentes da adesão à União no domínio do desenvolvimento económico, social 

e territorial, através do apoio ao alinhamento progressivo pelo acervo da União e à adoção, aplicação e 

execução deste, incluindo a preparação para a gestão dos fundos estruturais da União, do Fundo de 

Coesão e do FEADER. 

As receitas provenientes das contribuições financeiras dos Estados-Membros e de países terceiros, incluindo 

em ambos os casos as respetivas agências públicas, as pessoas coletivas ou as pessoas singulares, relativas a 

determinados projetos ou programas de assistência externa financiados pela União e geridos pela Comissão 

em seu nome podem dar lugar à inscrição de dotações suplementares. Estas contribuições, contabilizadas no 

artigo 6 3 3 do mapa das receitas, constituem receitas afetadas nos termos do artigo 21.o, n.o 2, alínea b), do 

Regulamento Financeiro. As quantias inscritas na rubrica de despesas de apoio administrativo serão 
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determinadas, sem prejuízo do artigo 187.o, n.o 7, do Regulamento Financeiro, pelo acordo relativo a 

contribuições de cada programa operacional com uma média não superior a 4 % das contribuições para o 

programa correspondente de cada capítulo. 

Bases jurídicas: 

Suprimir o texto seguinte: 

Regulamento (UE) n.o 231/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de março de 2014, que cria 

um Instrumento de assistência de pré-adesão (IPA II) (JO L 77 de 15.3.2014, p. 11), nomeadamente o artigo 

2.o, n.o 1, alíneas a) e c). 

JUSTIFICAÇÃO: 

O Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA II) não deve ser utilizado para apoiar a Turquia, um país 

que não respeita vários dos princípios básicos da liberdade e da democracia. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 298 
=== AGRI/5852 === 

apresentada por Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 05 08 77 16 — Ação preparatória — Zonas rurais inteligentes no século XXI 

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

05 08 77 16 3 300 000 1 650 000 p.m. 990 000 p.m. 990 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 990 000 

Reserva           

Total 3 300 000 1 650 000 p.m. 990 000 p.m. 990 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 990 000 

Observações: 

Após o parágrafo: 

Esta dotação destina-se a cobrir os pagamentos relacionados .......... exercícios anteriores, no âmbito da ação 

preparatória. 

Alterar o texto do seguinte modo: 

Esta ação visa preparar a execução da PAC pós-2020 e completar o anterior projeto-piloto «Aldeias 

Ecossociais Inteligentes» (2016) e a ação preparatória «Zonas rurais inteligentes no século XXI» (2018). 

A ação preparatória contribuirá para moldar e melhorar o desenvolvimento e a execução dosrelativo às 

aldeias inteligentes (Aldeia Ecossocial, 2016) e dar seguimento às considerações decorrentes desse projeto-

piloto, bem como a outros ensinamentos e conhecimentos adquiridos a partir de medidas e iniciativas 

previstas no âmbito de ação da União a favor das aldeias inteligentes. A presente ação preparatória 

proporcionará os instrumentos e o orçamento necessários para a elaboração de planos estratégicos da PAC 

que incluem o conceito de «aldeias inteligentes» entre os indicadores de resultados. Ao complementar o 

projeto-piloto «Aldeias Ecossociais Inteligentes» e a ação preparatória «Zonas rurais inteligentes no 

século XXI», este ação preparatória proporcionará conhecimentos, competências especializadas e um 

quadro metodológico para o desenvolvimento de regimes de apoio às aldeias inteligentes numa maior 

variedade de contextos socioeconómicos. Aproveitará os ensinamentos retirados e os conhecimentos 

adequiridos com as iniciativas previstas na ação da UE para as aldeias inteligentes 

(https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-development-2014-2020/looking-ahead/rur-

dev-small-villages_en.pdf). Uma vez que a nova PAC deverá aumentar a subsidiariedade, esse trabalho 

constituirá um pré-requisito fundamental para assegurar uma aplicação adequada deste aspeto do 

desenvolvimento rural. A ação preparatória tem por objetivo aplicar práticas satisfatórias em vários 
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Estados-Membros da UE, incluindo no domínio das TIC e dos procedimentos em linha, como a criação 

de plataformas digitais e outros bons exemplos. Além disso, criará uma rede de aldeias-modelo (e de 

pessoas que se ocupam das aldeias inteligentes), a fim de criar um quadro metodológico coerente para o 

apoio da UE às aldeias inteligentes. Este conceito está estreitamente ligado ao mercado único digital, às 

plataformas digitais, às ligações entre zonas urbanas e zonas rurais, à economia e à bioeconomia de 

partilha ou colaborativa (inovação, agricultura de precisão, gestão ambiental, energias renováveis, cadeia 

de abastecimento, serviços, géneros alimentícios locais), à melhoria da qualidade de vida, à educação e ao 

emprego, tendo em conta a importância das mulheres e dos jovens. Pode também ajudar a definir a 

execução de outros fundos FEEI, em particular no âmbito do objetivo político ligado às iniciativas 

locais.e para o apoio à criação de aldeias inteligentes em condições de vida reais.  

Suprimir o texto seguinte: 

Esta ação preparatória visa aplicar práticas bem sucedidas e métodos em linha ou em matéria de tecnologias 

da informação e comunicação (TIC), como a criação de plataformas digitais num número máximo de 10 

aldeias e outros bons exemplos em toda a UE. Esta ideia está fortemente ligada ao mercado único digital, às 

plataformas digitais, às ligações entre zonas urbanas e zonas rurais, à economia e à bioeconomia de partilha 

ou colaborativa (inovação, agricultura de precisão, gestão ambiental, energias renováveis, cadeias de 

abastecimento, serviços, géneros alimentícios locais), à melhoria da qualidade de vida, à educação e ao 

emprego, tendo em contas a importância das mulheres e dos jovens. 

Alterar o texto do seguinte modo: 

Esta ação reforçará a capacidade de trocar e partilhar máquinas agrícolas, incluindo instrumentos agrícolas 

de precisão, a fim de maximizar o rendimento de recursos limitados. Estes objetivos estão em plena 

consonância com a Declaração de Cork 2.0, bem como com a Declaração de Bled, que reconhecemque 

reconhece a importância de permitir o acesso a tecnologias e soluções adequadas paradas explorações 

agrícolas a tecnologias adequadas, tendo em vista a obtenção de vantagens económicas, sociais e ambientais. 

A ação centrar-se-á no desenvolvimento de um método para promover odo crescimento e odo emprego nas 

zonas rurais através dedas seguintes ações concretas. Como base serão utilizadas aldeias selecionadas com 

características comuns: infraestruturas, diversos recursos, serviços, acesso aos mercados; serão 

desenvolvidos métodos para oferecer soluções nos seguintes domínios:específicas: 

– mercado único digital,seleção de aldeias da União com características comuns: infraestruturas, diversos 

recursos, serviços, acesso aos mercados, e 

– ligações entre zonas urbanas e zonas rurais, 

– bioeconomia e economia circular (inovação, agricultura de precisão, gestão ambiental, energias de 

origem local renováveis, cadeia de abastecimento, serviços, géneros alimentícios locais), 

– economia de partilha e colaborativa (por exemplo, novas soluções de mobilidade no meio rural, como 

a partilha de viaturas e de transportes, novos paradigmas no setor do turismo, partilha e intercâmbio 

de máquinas agrícolas e serviços, etc.), 

– tecnologias (por exemplo, Internet das Coisas (IdC), recolha de megadados, drones, veículos elétricos, 

ligações móveis de banda larga da próxima geração, etc.), 

– aspectos sociais, 

– aumento dos novos empregos a tempo inteiro e a tempo parcial nas economias mencionadas. 

oferta de soluções nos seguintes domínios: 

– mercado único digital, 

– ligações entre zonas urbanas e zonas rurais, 

– bioeconomia e economia circular (inovação, agricultura de precisão, gestão ambiental, energias de 

origem local renováveis, cadeias de abastecimento, serviços, géneros alimentícios locais), 
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– economia de partilha e colaborativa (novas soluções de mobilidade no meio rural, como a partilha de 

viaturas e de transportes; novos paradigmas no setor do turismo; partilha e intercâmbio de máquinas 

agrícolas e serviços, etc.), 

– tecnologias [Internet das Coisas (IdC), recolha de megadados, drones, veículos elétricos, ligações 

móveis de banda larga da próxima geração, etc.], 

– aspetos sociais (cuidados domiciliários e transporte de pessoas como alternativa à hospitalização), 

– aumento dos novos empregos a tempo inteiro e a tempo parcial nas economias supracitadas. 

Esta ação preparatória será bemA evolução da ação será documentada em filme e através de plataformas 

em linha, com vista à divulgação dos resultados.outros meios de comunicação para mostrar a sua evolução. 

Permitirá identificar os obstáculos regulamentares e legislativos, a nível local, nacional e da União, à criação 

de novos modelos de negócio e ao acesso às diferentes fontes de financiamento da União. Um dos 

resultados importantes será a divulgação de exemplos emblemáticos que assegurarão uma programação 

melhor e mais eficaz dos fundos da UE nas zonas rurais.resultado importante do projeto será a proposta de 

alterações à regulamentação que facilitem a adoção destes novos modelos de negócio e, simultaneamente, 

protejam os direitos de todas as partes interessadas. 

JUSTIFICAÇÃO: 

A ação melhorará a qualidade de vida e o emprego dos agricultores e de outras pessoas que vivem nas zonas 

rurais, incluindo os jovens. Abrirá caminho a uma melhor execução dos fundos e das políticas da União, em 

particular através dos planos estratégicos da PAC. Proporcionará uma metodologia exaustiva a nível da UE 

que terá em conta o facto de não existir uma solução única para o crescimento na Europa rural. Criará uma 

rede de aldeias e de pessoas que se ocupam das aldeias inteligentes, reforçando o valor acrescentado da UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 297 
=== AGRI/5851 === 

apresentada por Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 05 08 77 17 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

05 08 77 17       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Reserva           

Total       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Desenvolvimento de uma «caixa de ferramentas» destinada aos agricultores sobre 

práticas relacionadas com a gestão integrada de pragas em toda a UE 

Observações: 

Antes do parágrafo: 

 

Acrescentar o texto seguinte: 

Embora a legislação da UE tenha sido desenvolvida ao longo dos anos para permitir uma utilização 

sustentável dos pesticidas, subsistem ainda muitas lacunas na sua aplicação a nível dos Estados-Membros 

e os agricultores afirmam que a substituição dos pesticidas é difícil e onerosa e que não existem 

alternativas. 

Com base nas conclusões da recente avaliação da Comissão Europeia (COM (2017) 587 final), o estudo 
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proposto avaliará as medidas de gestão integrada das pragas adotadas em cada Estado-Membro, 

incluindo nas terras agrícolas geridas segundo os preceitos da gestão integrada e, eventualmente, 

classificando-as por tipo de cultura. O estudo procederá à recolha de dados relativos à redução da 

utilização de pesticidas e às práticas aplicadas. Este projeto desenvolverá um conjunto de ferramentas que 

permitirá aos agricultores e aos consultores dos agricultores realizar o objetivo político que visa uma 

redução significativa da dependência dos pesticidas. Este conjunto de ferramentas deve descrever, para 

um vasto número de culturas, os protocolos a aplicar para o controlo integrado de pragas, incluindo as 

alternativas aos pesticidas químicos. O estudo irá identificar e propor abordagens eficazes, começando 

pela alteração das práticas agrícolas, utilizando a rotação sempre que possível, seguindo-se a introdução, 

se for caso disso, de variedades de culturas resilientes e resistentes, a utilização de insetos benéficos, de 

pesticidas alternativos, etc. As alternativas devem ser diferenciadas e adaptadas às condições locais. 

O projeto, com um custo estimado de 1 500 000 EUR ao longo de 2 anos, deve ter em conta, 

nomeadamente, as experiências recolhidas no trabalho realizado pela Organização Internacional de 

Controlo Biológico (IOCA), pela Associação Internacional de Biocontrol Manufacturer Association 

(IBMA) e pelas organizações que elaboram diferentes abordagens agronómicas e medidas de proteção 

integrada com os agricultores. 

O estudo incluirá uma análise da forma como as ferramentas da PAC estão a promover, junto dos 

agricultores, a gestão integrado de pragas. Deve igualmente propor a forma de alargar a aplicação das 

práticas a toda a Europa, com a ajuda dos instrumentos da PAC pós-2020 (por exemplo, os serviços de 

aconselhamento agrícola podem informar os agricultores sobre a forma de aplicar a proteção integrada) 

e da sua arquitetura ecológica, a fim de incentivar os agricultores a aplicarem os princípios da gestão 

integrada. 

O estudo deverá também investigar os obstáculos (reais ou presumidos) identificados pelos agricultores e 

por peritos que possam limitar a difusão e a utilização da gestão integrada de pragas no terreno. 

Após o parágrafo: 

 

Acrescentar o texto seguinte: 

Tanto o Conselho «Agricultura» da UE (em 6 de novembro de 2017) como o Parlamento Europeu (em 13 

de novembro de 2017) debateram as conclusões do relatório da Comissão e ambos confirmaram o seu 

empenho em assegurar uma aplicação mais profunda e significativa no futuro. 

Este projeto ajudará os agricultores e os Estados-Membros a começarem a aplicar de forma coerente 

medidas de gestão integrada de pragas e a reduzir a dependência dos agricultores em relação aos 

pesticidas. 

Tal como indicado pela Comissão Europeia, é necessário um orçamento de pelo menos 1 500 000 EUR 

para levar a bom termo a execução do projeto. Os resultados do projeto-piloto podem ser incorporados no 

projeto de investigação relativo ao reforço da gestão integrada de pragas. O projeto pode contribuir para a 

recolha de informações sobre a aplicação atual da proteção integrada no terreno e ser útil para os 

Estados-Membros conceberem os seus planos no quadro da PAC. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 

orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Será desenvolvido um conjunto de medidas bem sucedidas de gestão integrada de pragas, destinado a ajudar 
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os agricultores e os conselheiros do sistema de aconselhamento agrícola em toda a UE a fazer face ao 

problema da resistência das pragas e a aumentar a autonomia dos fatores de produção, para que possam 

escolher melhor as medidas adaptadas às suas próprias situações agronómicas e económicas. Tal permitirá 

contribuir para a utilização sustentável dos pesticidas, conforme previsto na Diretiva 2009/128/CE. O projeto 

identificará também os obstáculos à sua aceitação e execução no terreno e sugerirá eventuais soluções. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 337 
=== ENVI/5252 === 

apresentada por Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 05 08 77 17 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

05 08 77 17       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Reserva           

Total       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Desenvolvimento de um conjunto de instrumentos destinados aos agricultores de 

práticas de gestão integrada de pragas em toda a UE 

Observações: 

Antes do parágrafo: 

 

Acrescentar o texto seguinte: 

Embora tenha sido desenvolvida ao longo dos anos legislação da UE para permitir uma utilização 

sustentável dos pesticidas, subsistem ainda muitas lacunas na sua aplicação a nível dos Estados-

Membros. Os agricultores, por seu turno, afirmam que a substituição dos pesticidas é difícil e onerosa e 

que não existem alternativas. 

Com base nas conclusões da recente avaliação da Comissão Europeia (COM (2017) 587 final), o estudo 

proposto avaliará as medidas de controlo integrado das pragas adotadas em cada Estado-Membro, 

incluindo nas terras agrícolas geridas graças a tais medidas, classificando eventualmente os resultados 

por tipo de cultura. Procederá à recolha de dados relativos à redução da utilização de pesticidas e às 

práticas aplicadas. Este projeto desenvolverá um conjunto de ferramentas que permitirá aos agricultores 

e aos seus consultores realizar o objetivo político que visa uma redução significativa da dependência dos 

pesticidas. Este conjunto de ferramentas deve indicar, para um vasto leque de culturas, os protocolos a 

seguir para o controlo integrado de pragas, incluindo as alternativas aos pesticidas químicos. O estudo 

identificará e proporá abordagens eficazes, começando pela alteração das práticas agrícolas e pelo 

recurso à rotação de culturas sempre que possível, e subsequentemente proporá a introdução, se for caso 

disso, de variedades de culturas resilientes e resistentes, a utilização de insetos úteis, de pesticidas 

alternativos, etc. As alternativas devem ser diferenciadas e adaptadas às condições locais. 

O projeto, com um custo estimado em 1 500 000 EUR ao longo de dois anos, deve ter em conta, 

nomeadamente, as experiências recolhidas no trabalho realizado pela Organização Internacional de 

Controlo Biológico (IOCA), pela Internacional Biocontrol Manufacturers’ Association (associação 

internacional de empresas de controlos biológicos) e pelas organizações que estudam diferentes 

abordagens agronómicas e a proteção integrada de pragas com os agricultores. 

O estudo incluirá uma análise da forma como as ferramentas da PAC estão a promover, junto dos 

agricultores, o controlo integrado de pragas. Deve igualmente propor a forma de alargar a aplicação das 
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práticas a toda a Europa, com a ajuda dos instrumentos da PAC pós-2020 (por exemplo, os serviços de 

aconselhamento agrícola podem informar os agricultores sobre a forma de aplicar a proteção integrada) 

e da sua arquitetura ecológica, a fim de incentivar os agricultores a aplicarem os princípios da proteção 

integrada. 

O estudo deverá também investigar os obstáculos (reais ou presumidos) identificados pelos agricultores e 

por peritos que limitam a difusão e a utilização do controlo integrado de pragas no terreno. 

Após o parágrafo: 

 

Acrescentar o texto seguinte: 

Tanto o Conselho «Agricultura» da UE (em 6 de novembro de 2017) como o Parlamento Europeu (em 13 

de novembro de 2017) debateram as conclusões do relatório da Comissão e ambos confirmaram o seu 

empenho em assegurar uma aplicação mais profunda e significativa no futuro. 

Este projeto ajudará os agricultores e os Estados-Membros a começarem a aplicar de forma coerente o 

controlo integrado de pragas e a reduzirem a dependência dos agricultores em relação aos pesticidas. 

Como indicado pela Comissão Europeia, é necessário um orçamento de pelo menos 1 500 000 EUR para 

levar a bom termo a execução do projeto. Os resultados do projeto-piloto podem ser incorporados no 

projeto de investigação relativo ao reforço da gestão integrada de pragas. O projeto pode contribuir para a 

recolha de informações sobre a aplicação atual da proteção integrada no terreno e ser útil para os 

Estados-Membros conceberem os seus planos no quadro da PAC. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 

orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Será desenvolvido um conjunto de medidas de proteção integrada destinadas a ajudar os agricultores e os 

conselheiros do sistema de aconselhamento agrícola em toda a UE a fazer face ao problema da resistência 

das pragas e a aumentar a autonomia dos fatores de produção, para que possam escolher as medidas mais 

adaptadas às suas próprias situações agronómicas e económicas. Tal permitirá contribuir para a utilização 

sustentável dos pesticidas, conforme previsto na Diretiva 2009/128/CE. O projeto identificará também os 

obstáculos à sua aceitação e execução no terreno e sugerirá eventuais soluções. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 636 
=== GUE//7154 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 05 08 77 17 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

05 08 77 17       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Reserva           

Total       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Designação: 
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Projeto-piloto — Avaliação do impacto das práticas de apropriação ilegal de terras 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Propõe-se, por conseguinte, um estudo que: 

– Quantifique a transferência de explorações agrícolas e terras aráveis para os grandes grupos 

económicos e os fundos de investimento; 

– Caracterize a distribuição da propriedade na Europa; 

– Estude o acesso dos jovens agricultores a terras aráveis; 

– Estude o impacto da apropriação por terceiros no regime fundiário de cada Estado-Membro; 

– Estude medidas de proteção da pequena e média agricultura e os regimes fundiários de cada Estado-

Membro. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 

orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Na última década, mais de 33 milhões de hectares de terras em todo o mundo, uma área do tamanho de 

Portugal, foram vendidos a investidores estrangeiros. Este fenómeno é conhecido como «apropriação ilegal 

de terras». Trata-se de transações fundiárias frequentemente realizadas sem o consentimento prévio, livre e 

informado das comunidades, que, muitas vezes, redundam na expulsão de agricultores e respetivas famílias 

das suas habitações. Além disso, pode comprometer a soberania e o regime fundiário dos Estados. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 637 
=== GUE//7155 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 05 08 77 17 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

05 08 77 17       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Reserva           

Total       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Designação: 

Projeto-piloto – Avaliação de impacto da concentração do setor retalhista nos rendimentos dos produtores 

agrícolas 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Propõe-se, por conseguinte, um estudo que: 

- Quantifique a distribuição do valor acrescentado agrícola ao longo da cadeia de produção e de 
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distribuição; 

- Caracterize a estrutura do mercado ao nível retalhista numa base dinâmica, por forma a identificar a 

tendência evolutiva do sector, nomeadamente no que se refere ao funcionamento do mercado e às regras 

da concorrência em vigor na UE; 

- Proponha mecanismos de intervenção que limitem as margens de cada elo da cadeia de produção e 

distribuição, garantindo uma remuneração justa aos agricultores e preços competitivos aos consumidores. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 

orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

A responsabilidade da grande distribuição no esmagamento dos preços pagos à produção é amplamente 

reconhecida. Este estudo visa quantificar este impacto em termos agregados e, simultaneamente, estudar 

medidas que permitam impedir essas práticas e garantir um rendimento justo aos agricultores europeus. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 639 
=== GUE//7157 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 05 08 77 17 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

05 08 77 17       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Reserva           

Total       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Mapear a ameaça global da resistência antimicrobiana nos animais destinados à 

produção de alimentos 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Impõe-se um estudo mais aprofundado sobre a prescrição e a utilização de medicamentos 

antimicrobianos na produção animal europeia, uma vez que a falta de dados concretos impede que sejam 

tomadas medidas e elaborados planos nacionais para controlar este problema. 

Os dados recolhidos no estudo darão conta da evolução do consumo de antibióticos e da prevalência da 

resistência aos antibióticos, para além de servirem de base a mais estudos, nomeadamente sobre a 

influência do grave problema representado pelo aumento crescente da resistência microbiana aos 

antibióticos em seres humanos. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 
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orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Os planos de ação contra a ameaça crescente da resistência antimicrobiana não foram suficientes para a 

travar ou inverter, pelo que são necessários dados sobre a utilização de agentes antimicrobianos. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1262 
=== S&D//7697 === 

apresentada por Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 05 08 77 17 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

05 08 77 17       8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 

Reserva           

Total       8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 

Designação: 

Ação preparatória — Zonas rurais inteligentes no século XXI 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Esta ação preparatória divulgará exemplos emblemáticos que assegurarão a aplicação do conceito de 

«aldeias inteligentes» e contribuirão para moldar e melhorar o desenvolvimento e a execução dos planos 

estratégicos da PAC. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Ação preparatória na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras 

aplicáveis ao orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 

298 de 26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

A ação melhorará a qualidade de vida e o emprego dos agricultores e de outras pessoas que vivem nas zonas 

rurais e proporcionará uma metodologia exaustiva a nível da UE . 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 640 
=== GUE//7158 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 05 08 77 18 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

05 08 77 18       1 500 000 150 000 1 500 000 150 000 

Reserva           
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 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

Total       1 500 000 150 000 1 500 000 150 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Estudo de mecanismos de regulação da oferta na sequência da crise no sector suinícola 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Este projeto-piloto deverá permitir estudar: 

As consequências do aumento dos custos dos fatores de produção e dos preços pagos à produção no sector 

suinícola num cenário de liberalização do mercado; 

Instrumentos para uma regulação efetiva da produção e da «comercialização» e a instauração de 

princípios como o da «preferência nacional» relativamente a importações de países da UE e de países 

terceiros; 

Mecanismos alternativos de regulação da oferta como forma de combater a volatilidade; 

Instrumentos de regulação que garantam a melhoria dos rendimentos dos pequenos e médios 

agricultores; 

Mecanismos que assegurem a soberania e a segurança alimentares nos Estados-Membros e permitam o 

crescimento sustentado da produção agroalimentar nos países mais deficitários; 

Programas e medidas permanentes e excecionais de apoio às economias regionais insulares; 

As especificidades de cada país e região e o valor para a economia, bem como as caraterísticas e as 

necessidades da pequena e média agricultura; 

Alternativas que garantam a defesa destes mecanismos de regulação dos mercados. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 

orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Este projeto-piloto destina-se a estudar o impacto de medidas de regulação do mercado nos pequenos e 

médios suinicultores, na sequência da crise do setor suinícola. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 641 
=== GUE//7159 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 05 08 77 19 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

05 08 77 19       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Reserva           

Total       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 
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Designação: 

Projeto-piloto — Apoio à apicultura no quadro da ecologização da PAC 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

A componente ambiental ocupa agora um lugar de destaque no quadro da PAC. A lógica subjacente é a 

remuneração dos serviços ambientais efetuados pelos agricultores no que se refere à preservação da 

paisagem, do solo e da biodiversidade. Os apicultores prestam um serviço não menos importante em prol 

da ecologização da PAC. No entanto, este serviço tem um alcance muito superior à superfície ocupada 

pelas explorações apícolas. Por conseguinte, a componente ambiental dos pagamentos por hectare não se 

adequa à apicultura. 

A este respeito, é necessário realizar um estudo com vista a definir uma remuneração semelhante à que é 

recebida por todos os agricultores, mas adaptada à apicultura e refletindo a sua justa contribuição para a 

sustentabilidade da agricultura. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 

orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

A componente ambiental ocupa agora um lugar de destaque no quadro da PAC. A lógica subjacente é a 

remuneração dos serviços ambientais efetuados pelos agricultores no que se refere à preservação da 

paisagem, do solo e da biodiversidade. Os apicultores prestam um serviço não menos importante em prol da 

ecologização da PAC. No entanto, este serviço tem um alcance muito superior à superfície ocupada pelas 

explorações apícolas. Por conseguinte, a componente ambiental dos pagamentos por hectare não se adequa à 

apicultura. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1263 
=== S&D//7709 === 

apresentada por Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 05 08 77 19 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

05 08 77 19       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Reserva           

Total       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Desenvolvimento de um conjunto de instrumentos destinados aos agricultores de 

práticas de gestão integrada de pragas em toda a UE 

Observações: 

Antes do parágrafo: 

 



 

 154 

Acrescentar o texto seguinte: 

Embora tenha sido desenvolvida ao longo dos anos legislação da UE para permitir uma utilização 

sustentável dos pesticidas, subsistem ainda muitas lacunas na sua aplicação a nível dos Estados-

Membros. Os agricultores, por seu turno, afirmam que a substituição dos pesticidas é difícil e onerosa e 

que não existem alternativas. 

Com base nas conclusões da recente avaliação da Comissão Europeia (COM (2017) 587 final), o estudo 

proposto avaliará as medidas de controlo integrado das pragas adotadas em cada Estado-Membro, 

incluindo nas terras agrícolas geridas graças a tais medidas, classificando eventualmente os resultados 

por tipo de cultura. Procederá à recolha de dados relativos à redução da utilização de pesticidas e às 

práticas aplicadas. Este projeto desenvolverá um conjunto de ferramentas que permitirá aos agricultores 

e aos seus consultores realizar o objetivo político que visa uma redução significativa da dependência dos 

pesticidas. Este conjunto de ferramentas deve indicar, para um vasto leque de culturas, os protocolos a 

seguir para o controlo integrado de pragas, incluindo as alternativas aos pesticidas químicos. O estudo 

identificará e proporá abordagens eficazes, começando pela alteração das práticas agrícolas e pelo 

recurso à rotação de culturas sempre que possível, e subsequentemente proporá a introdução, se for caso 

disso, de variedades de culturas resilientes e resistentes, a utilização de insetos úteis, de pesticidas 

alternativos, etc. As alternativas devem ser diferenciadas e adaptadas às condições locais. 

O projeto, com um custo estimado em 1 500 000 EUR ao longo de dois anos, deve ter em conta, 

nomeadamente, as experiências recolhidas no trabalho realizado pela Organização Internacional de 

Controlo Biológico (IOCA), pela Internacional Biocontrol Manufacturers’ Association (associação 

internacional de empresas de controlos biológicos) e pelas organizações que estudam diferentes 

abordagens agronómicas e a proteção integrada de pragas com os agricultores. 

O estudo incluirá uma análise da forma como as ferramentas da PAC estão a promover, junto dos 

agricultores, o controlo integrado de pragas. Deve igualmente propor a forma de alargar a aplicação das 

práticas a toda a Europa, com a ajuda dos instrumentos da PAC pós-2020 (por exemplo, os serviços de 

aconselhamento agrícola podem informar os agricultores sobre a forma de aplicar a proteção integrada) 

e da sua arquitetura ecológica, a fim de incentivar os agricultores a aplicarem os princípios da proteção 

integrada. 

O estudo deverá também investigar os obstáculos (reais ou presumidos) identificados pelos agricultores e 

por peritos que limitam a difusão e a utilização do controlo integrado de pragas no terreno. 

Após o parágrafo: 

 

Acrescentar o texto seguinte: 

Tanto o Conselho «Agricultura» da UE (em 6 de novembro de 2017) como o Parlamento Europeu (em 13 

de novembro de 2017) debateram as conclusões do relatório da Comissão e ambos confirmaram o seu 

empenho em assegurar uma aplicação mais profunda e significativa no futuro. 

Este projeto ajudará os agricultores e os Estados-Membros a começarem a aplicar de forma coerente o 

controlo integrado de pragas e a reduzirem a dependência dos agricultores em relação aos pesticidas. 

Como indicado pela Comissão Europeia, é necessário um orçamento de pelo menos 1 500 000 EUR para 

levar a bom termo a execução do projeto. Os resultados do projeto-piloto podem ser incorporados no 

projeto de investigação relativo ao reforço da gestão integrada de pragas. O projeto pode contribuir para a 

recolha de informações sobre a aplicação atual da proteção integrada no terreno e ser útil para os 

Estados-Membros conceberem os seus planos no quadro da PAC. 

" 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 
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Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 

orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Será desenvolvido um conjunto de medidas de proteção integrada destinadas a ajudar os agricultores e os 

conselheiros do sistema de aconselhamento agrícola em toda a UE a fazer face ao problema da resistência 

das pragas e a aumentar a autonomia dos fatores de produção, para que possam escolher as medidas mais 

adaptadas às suas próprias situações agronómicas e económicas. Tal permitirá contribuir para a utilização 

sustentável dos pesticidas, conforme previsto na Diretiva 2009/128/CE. O projeto identificará também os 

obstáculos à sua aceitação e execução no terreno e sugerirá eventuais soluções. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 318 
=== AGRI/5874 === 

apresentada por Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 05 08 77 20 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

05 08 77 20       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Reserva           

Total       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Instituição de um programa operacional para o setor bovino: estruturação dos setores 

agroalimentares para assegurar a transmissão de empresas agrícolas familiares e a sustentabilidade da 

agricultura local 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

– Objetivo geral 

O objetivo deste projeto-piloto consiste em criar um programa operacional que proporcione valor 

acrescentado e se adapte aos setores da pecuária, nomeadamente o setor do leite e da carne de bovino, a 

fim de resolver os problemas da agricultura local e familiar. 

Seguindo os programas operacionais existentes no setor das frutas e dos produtos hortícolas, o projeto 

visa melhorar a estrutura, a competitividade e a resiliência destes setores, assegurando ao mesmo tempo 

um rendimento justo e estável aos agricultores, apesar dos condicionalismos impostos no que se refere ao 

escoamento da produção, à evolução dos custos de produção e à volatilidade dos preços. 

Este projeto-piloto é necessário para combater a redução alarmante do número de transmissões de 

explorações agrícolas, que põe em risco a agricultura local e familiar. Estas pequenas explorações são 

pouco lucrativas, pelo que os bancos se mostram relutantes em acompanhar os projetos de transmissão de 

explorações, devido à falta de visibilidade financeira. 

Este projeto-piloto visa três objetivos específicos: 

Objetivo n°1 - Estruturação do setor:  

– Aumentando o grau de organização dos produtores e reforçando a sua posição na cadeia 

interprofissional, graças ao financiamento de medidas tendentes a uma melhor planificação da 
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produção;  

– Melhorando a qualidade, a valorização comercial e a promoção dos produtos através de um diálogo 

estruturado, com a aprovação do setor;  

– Acompanhando a modernização das empresas, a adaptação rápida dos produtos, a inovação nos 

métodos de produção e a prevenção de crises;  

– Apoiando medidas em prol do ambiente e métodos de produção respeitadores do ambiente (agricultura 

biológica). 

Objetivo n°2 – Estabilização dos rendimentos:  

Desenvolvendo uma abordagem coletiva do setor, através da utilização de dois instrumentos disponíveis 

no âmbito da política agrícola comum:  

– um mecanismo contratual de partilha do valor acrescentado e 

– a elaboração de um instrumento financeiro de estabilização dos rendimentos dos produtores.  

O objetivo é permitir ao produtor superar a volatilidade dos preços e garantir um rendimento justo e 

estável que favoreça a sustentabilidade da sua atividade. 

Objetivo 3 — Criação de um fundo de financiamento para o futuro: 

Parte do valor acrescentado criado a nível setorial pode ser reinvestido, juntamente com o apoio público 

solicitado, na criação de um fundo inovador para assegurar o financiamento a longo prazo necessário 

para a instalação ou a transmissão de explorações agrícolas;  

– Metodologia escolhida 

A abordagem deste projeto-piloto consiste em melhorar a coerência entre as diferentes medidas europeias, 

através da criação de um programa operacional setorial e em consonância com políticas públicas mais 

orientadas para os resultados.  

O objetivo deste projeto é reforçar a coesão entre os intervenientes a montante e a jusante no setor e 

incentivar novas sinergias através de um diálogo estruturado entre todos os níveis do setor, graças à 

valorização da produção mediante um caderno de especificações, a fim de otimizar o valor acrescentado 

no momento da colocação no mercado, à gestão da volatilidade dos preços e à garantia do abastecimento 

através da renovação geracional.  

A dinâmica para garantir a sustentabilidade das empresas agrícolas não incumbirá unicamente aos 

produtores a título individual, mas dependerá de uma abordagem comum, que permite desenvolver uma 

dinâmica de mercado positiva. Por conseguinte, o projeto-piloto destina-se, para além do setor do leite e 

da carne, a proporcionar uma dinâmica reprodutível a outros setores locais no quadro da estratégia 

coletiva de desenvolvimento económico do território.  

Por último, este projeto-piloto será a força motriz do desenvolvimento do território e da convergência dos 

interesses económicos (rendimento dos criadores de gado e valorização dos produtos locais), sociais 

(criação de emprego, sustentabilidade de explorações familiares), ambientais (condições de produção), 

assim como em matéria de ordenamento do território (transferência de exploração, desenvolvimento 

territorial) e de turismo (cadeias de abastecimento curtas). 

– Avaliação 

Após um período de dois anos, será efetuada uma avaliação, a fim de determinar: 

1) O valor acrescentado e a eficácia do presente programa operacional setorial em relação aos objetivos 

identificados;  

2) A dinâmica intersetorial e a sua possível extensão a outros setores agroalimentares da região;  

3) As ilações da experiência em termos de articulação dos instrumentos da PAC no âmbito de um 

programa operacional e do valor acrescentado para as pequenas explorações familiares nos territórios em 
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causa, que são confrontadas com problemas semelhantes;  

4) A pertinência da continuação do projeto-piloto através de uma ação preparatória, tendo em vista a 

adoção desse instrumento no quadro da política agrícola comum.  

Este projeto-piloto terá uma duração de 2 anos e representa um orçamento total de 1,5 milhões de euros. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 

orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

A diminuição do número de transmissões de explorações agrícolas coloca a agricultura local em perigo. Ao 

concentrar o apoio público num fundo operacional ao nível de uma organização de produtores, e não apenas 

a nível dos produtores, o objetivo é criar condições para gerar valor acrescentado no setor do leite e da carne 

de bovinos, permitindo o reinvestimento com o apoio público solicitado na criação de fundos para combater 

a volatilidade dos preços e para financiar medidas inovadoras favoráveis à instalação e à transmissão de 

empresas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 319 
=== AGRI/5875 === 

apresentada por Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 05 08 77 21 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

05 08 77 21       1 024 000 680 000 1 024 000 680 000 

Reserva           

Total       1 024 000 680 000 1 024 000 680 000 

Designação: 

Projeto-piloto — A nova viticultura: Avaliação das técnicas de agricultura digital/inteligente para 

assegurar o «triplo desempenho» do setor vitivinícola da UE 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

I. Contexto geral 

Os setores agrícola e agroalimentar europeus enfrentam simultaneamente um triplo desafio: i) o desafio 

«económico» de uma nova competitividade nos mercados europeu e internacional, ii) o desafio 

«ambiental» de um aumento da sustentabilidade, a fim de fazerem face aos efeitos das alterações 

climáticas e de se tornarem parte da solução, e (iii) o desafio «societal», que combina uma resposta eficaz 

às expectativas dos consumidores quanto a produtos saudáveis e de qualidade e às exigências dos 

cidadãos em matéria de gestão exemplar dos territórios rurais. 

O futuro destes setores depende, em grande medida, da sua capacidade de responder simultaneamente a 

estes três desafios da forma mais eficaz possível. No entanto, a eficiência das políticas públicas será cada 

vez mais avaliada tendo em conta a sua capacidade de impulsionar esta transição dos setores agrícola e 
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agroalimentar europeus para este «triplo desempenho». 

Esta evolução prevista dos setores agroalimentares europeus sugere um desenvolvimento prudente dos 

métodos de produção e dos procedimentos organizacionais, a fim de tornar os seus sistemas de gestão 

inovadores, o que, por sua vez, permitiria assegurar ganhos económicos e aumentar a eficiência 

ambiental das suas ações.  

O desafio para os setores agrícolas consiste, pois, em acelerar a difusão de técnicas inovadoras para uma 

transição rápida e, deste modo, evitar o agravamento das disparidades entre a União Europeia e os seus 

concorrentes mundiais.  

Os três principais obstáculos são os seguintes: 

– O custo dos investimentos a realizar pelo setor, 

– O défice de conhecimentos que os agentes económicos devem compensar, e 

– O elemento de risco relacionado com uma eventual transição de um modelo para outro e com o 

processo de aprendizagem. Em particular, este elemento tem uma vertente dupla: económica (impacto 

financeiro no rendimento durante a fase de aquisição) e psicológica (receio que conduz a uma 

possível sobre-avaliação do risco e, por conseguinte, a um bloqueio face à mudança). 

Por conseguinte, a capacidade do quadro político europeu (nomeadamente da PAC) para incentivar e 

apoiar as transições da agricultura da UE para modelos mais sustentáveis e eficientes é uma etapa 

fundamental a realizar no futuro. Neste contexto, é apresentado o projeto-piloto «A nova viticultura: 

Avaliação das técnicas de agricultura digital/inteligente para assegurar o «triplo desempenho» do setor 

vitivinícola da UE». 

II. Objetivo e funcionamento do projeto-piloto: 

O projeto-piloto proposto foi estruturado para beneficiar os produtores de uvas para vinho de vários 

países europeus, que poderão otimizar de forma eficiente e sustentável a produção atual de uvas para 

vinho de qualidade através da implementação de técnicas de exploração digital e inteligente. O projeto-

piloto propõe um regime experimental de transição «triplo desempenho» para o setor agrícola que 

proporciona um regime baseado nos resultados ao nível das explorações agrícolas.  

Mais concretamente, o projeto irá propor a organizações que reúnem produtores de vinho de diferentes 

Estados-Membros que testem as condições para uma transição rápida de práticas de gestão vitivinícola 

convencionais para práticas inovadoras, que são capazes de lograr um «triplo desempenho» (económico, 

ambiental e social), propondo ainda um exame da forma como os incentivos a nível da UE são suscetíveis 

de facilitar esta ambiciosa mudança.  

A ideia é propor um «regime de transição» que possa ser reconhecido e, por conseguinte, apoiado no 

futuro, a uma escala maior, através de uma nova PAC, para experimentar como acompanhar esta 

transição da nova viticultura, demonstrando, ao mesmo tempo, capacidade para uma agricultura digital e 

de precisão proporcionar benefícios ambientais e económicos. 

As organizações envolvidas definirão os pormenores operacionais específicos: (1) as especificações 

técnicas, ou seja, as práticas relacionadas com a agricultura inteligente ou de precisão — em particular, 

(i) as práticas mais adaptadas ao ambiente (economia, ambiente natural, ligação social), ii) disponíveis 

até à data e ainda não implementadas (ou confinadas), iii) cuja implementação no perímetro dos 

produtores será objeto do projeto-piloto —, (2) as condições necessárias para a sua execução 

(investimento/formação/transição da gestão de riscos/aconselhamento técnico) e (3) a monitorização e a 

medição da execução e do desempenho económico e ambiental relacionado com a adoção das referidas 

práticas. A medição do desempenho terá em conta múltiplos parâmetros, incluindo a redução do impacto 

no ambiente (redução de tratamentos através da agricultura inteligente, limitação de resíduos e controlo 

do consumo de energia, aumento da eficiência dos recursos naturais utilizados — ou seja, água de 

irrigação e nutrientes do solo). 

A viticultura e a produção de uvas da UE que envolvam a agricultura de precisão e as técnicas agrícolas 
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digitais estarão no centro deste projeto, que visa medir não só os benefícios económicos e ambientais 

decorrentes desta transição, mas também o interesse de uma subvenção pública (PAC) de incentivo para a 

transição em relação aos riscos morais e económicos que uma tal mudança pode representar e, por 

último, a importância de dar prioridade ao apoio à formação, ao aconselhamento e ao investimento 

inovador nas explorações. 

Através da implementação deste projeto-piloto, os atores envolvidos poderão: (i) avaliar a necessidade de 

um instrumento para facilitar esta transição e garantir a sua eficácia, ou seja, o fornecimento de 

ferramentas que apoiem não só a conformidade com a PAC, mas também a adoção e aplicação de 

práticas agrícolas inteligentes; (ii) demonstrar os benefícios económicos para os agricultores da 

participação no processo de transição para a agricultura digital e de precisão; (iii) demonstrar os 

«impactos» da transição de técnicas convencionais para as técnicas digitais/inteligentes; e (iv) medir os 

benefícios concretos específicos (em consonância com a futura PAC no que diz respeito a um menor 

número de controlos e à adoção simplificada da tecnologia). 

Por último, é importante esclarecer o que o projeto não é. Este projeto difere de um projeto de 

investigação ou de desenvolvimento, uma vez que se destina a ser uma aplicação no terreno de técnicas 

que são certamente inovadoras mas que estão disponíveis e são mal utilizadas e cujos efeitos se podem 

medir ao longo do processo. A especificidade reside no objetivo do projeto de apresentar uma perspetiva 

clara e fundamentada sobre o potencial de execução de um sistema de transição de desempenho triplo, 

como o proposto, a fim de integrar o aspeto financeiro de um incentivo à aversão ao risco e a «relutância 

em relação à mudança». 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 

orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

A viticultura e a produção de uvas da UE que recorrem à agricultura de precisão e às técnicas agrícolas 

digitais estarão no centro deste projeto, que visa medir: os benefícios económicos e ambientais decorrentes 

desta transição, o interesse de uma subvenção pública (PAC) para incentivar a transição para o desempenho 

triplo face aos riscos morais e económicos que esta mudança pode representar e, por último, a importância 

de dar prioridade ao apoio à formação, ao aconselhamento e ao investimento inovador nas explorações. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 304 
=== AGRI/5859 === 

apresentada por Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 05 09 03 01 — Garantia de um abastecimento suficiente de alimentos seguros e de alta qualidade e 

de outros produtos de base biológica 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

05 09 03 01 235 755 857 154 885 244 287 147 225 211 249 489 257 147 225 211 249 489 30 000 000  287 147 225 211 249 489 

Reserva           

Total 235 755 857 154 885 244 287 147 225 211 249 489 257 147 225 211 249 489 30 000 000  287 147 225 211 249 489 

JUSTIFICAÇÃO: 
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Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 771 
=== ENF//8155 === 

apresentada por Europa das Nações e da Liberdade 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 06 01 01 — Despesas relativas aos funcionários e agentes temporários no domínio de intervenção 

«Mobilidade e transportes» 

Modificar os valores e a designação como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

06 01 01 36 316 977 36 316 977 37 788 123 37 788 123 37 462 129 37 462 129 -1 145 152 -1 145 152 36 316 977 36 316 977 

Reserva           

Total 36 316 977 36 316 977 37 788 123 37 788 123 37 462 129 37 462 129 -1 145 152 -1 145 152 36 316 977 36 316 977 

Designação: 

 Despesas relativas aos funcionários e agentes temporários no domínio de intervenção «Mobilidade e 

transportes» 

JUSTIFICAÇÃO: 

A presente rubrica orçamental deve permanecer no nível de 2018. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 963 
=== EFDD/7284 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 06 01 01 — Despesas relativas aos funcionários e agentes temporários no domínio de intervenção 

«Mobilidade e transportes» 

Modificar os valores e a designação como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

06 01 01 36 316 977 36 316 977 37 788 123 37 788 123 37 462 129 37 462 129 -1 873 106 -1 873 106 35 589 023 35 589 023 

Reserva           

Total 36 316 977 36 316 977 37 788 123 37 788 123 37 462 129 37 462 129 -1 873 106 -1 873 106 35 589 023 35 589 023 

Designação: 

 Despesas relativas aos funcionários e agentes temporários no domínio de intervenção «Mobilidade e 

transportes» 

JUSTIFICAÇÃO: 

Todas as despesas administrativas relacionadas com as instituições europeias devem ser reduzidas tanto 

quanto possível através de uma otimização eficiente e económica dos custos da UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 980 
=== EFDD/7301 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 06 01 02 11 — Outras despesas de gestão 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

06 01 02 11 2 046 187 2 046 187 2 146 187 2 146 187 2 073 012 2 073 012 -473 012 -473 012 1 600 000 1 600 000 

Reserva           

Total 2 046 187 2 046 187 2 146 187 2 146 187 2 073 012 2 073 012 -473 012 -473 012 1 600 000 1 600 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Todas as despesas administrativas relacionadas com as instituições europeias devem ser reduzidas tanto 

quanto possível através de uma otimização eficiente e económica dos custos da UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1264 
=== S&D//7633 === 

apresentada por Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 06 01 04 01 — Despesas de apoio ao Mecanismo Interligar a Europa (MIE) — Transportes 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

06 01 04 01 2 000 000 2 000 000 2 500 000 2 500 000 2 000 000 2 000 000 903 779 903 779 2 903 779 2 903 779 

Reserva           

Total 2 000 000 2 000 000 2 500 000 2 500 000 2 000 000 2 000 000 903 779 903 779 2 903 779 2 903 779 

JUSTIFICAÇÃO: 

Recuperar o atraso no cumprimento do compromisso de dedicar 20 % das despesas da UE a ações em 

matéria de alterações climáticas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1265 
=== S&D//7630 === 

apresentada por Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 06 02 01 01 — Eliminar os estrangulamentos, reforçar a interoperabilidade ferroviária, colmatar as 

ligações em falta e melhorar os troços transfronteiriços 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

06 02 01 01 1 405 640 764 790 274 000 2 044 649 498 802 702 000 1 945 649 498 802 702 000 491 806 399 491 806 399 2 437 455 897 1 294 508 399 

Reserva           

Total 1 405 640 764 790 274 000 2 044 649 498 802 702 000 1 945 649 498 802 702 000 491 806 399 491 806 399 2 437 455 897 1 294 508 399 

JUSTIFICAÇÃO: 

Recuperar o atraso no cumprimento do compromisso de dedicar 20 % das despesas da UE a ações em 

matéria de alterações climáticas. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 271 
=== TRAN/5352 === 

apresentada por Comissão dos Transportes e do Turismo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 06 02 01 01 — Eliminar os estrangulamentos, reforçar a interoperabilidade ferroviária, colmatar as 

ligações em falta e melhorar os troços transfronteiriços 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

06 02 01 01 1 405 640 764 790 274 000 2 044 649 498 802 702 000 1 945 649 498 802 702 000 99 000 000  2 044 649 498 802 702 000 

Reserva           

Total 1 405 640 764 790 274 000 2 044 649 498 802 702 000 1 945 649 498 802 702 000 99 000 000  2 044 649 498 802 702 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 859 
=== VERT/8325 === 

apresentada por Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 06 02 01 01 — Eliminar os estrangulamentos, reforçar a interoperabilidade ferroviária, colmatar as 

ligações em falta e melhorar os troços transfronteiriços 

Alterar as observações do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

06 02 01 01 1 405 640 764 790 274 000 2 044 649 498 802 702 000 1 945 649 498 802 702 000   1 945 649 498 802 702 000 

Reserva           

Total 1 405 640 764 790 274 000 2 044 649 498 802 702 000 1 945 649 498 802 702 000   1 945 649 498 802 702 000 

Observações: 

Após o parágrafo: 

O objetivo de eliminar os estrangulamentos e colmatar .......... eliminados nas vias de transporte que 

beneficiaram do MIE. 

Alterar o texto do seguinte modo: 

Parte desta dotação será utilizada para apoiar a rede transeuropeia de ciclovias EuroVelo. A Comissão deve 

reservar um montante mínimo para apoiar a rede transeuropeia de ciclovias EuroVelo e, em particular, a 

rota n.º 13 (rota da cortina de ferro), em combinação com a rede ferroviária das RTE-T. 

JUSTIFICAÇÃO: 

Regulamento (UE) n.º 1315/2013 sobre as RTE-T e Regulamento (UE) n.º 1316/2013 sobre o MIE. 

Resolução do Parlamento relativa ao Livro Verde sobre as RTE-T, de 22 de abril de 2009. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 860 
=== VERT/8326 === 

apresentada por Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 06 02 01 01 — Eliminar os estrangulamentos, reforçar a interoperabilidade ferroviária, colmatar as 

ligações em falta e melhorar os troços transfronteiriços 

Alterar as observações do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

06 02 01 01 1 405 640 764 790 274 000 2 044 649 498 802 702 000 1 945 649 498 802 702 000   1 945 649 498 802 702 000 

Reserva           

Total 1 405 640 764 790 274 000 2 044 649 498 802 702 000 1 945 649 498 802 702 000   1 945 649 498 802 702 000 

Observações: 

Após o parágrafo: 

O objetivo de eliminar os estrangulamentos e colmatar .......... eliminados nas vias de transporte que 

beneficiaram do MIE. 

Alterar o texto do seguinte modo: 

Parte desta dotação será utilizada para apoiar a rede transeuropeia de ciclovias EuroVelo. O 

restabelecimento das ligações ferroviárias transfronteiriças regionais abandonadas ou desativadas 

(ligações em falta) beneficiará de um apoio especial. 

JUSTIFICAÇÃO: 

Regulamento (UE) n.º 1315/2013 sobre as RTE-T e Regulamento (UE) n.º 1316/2013 sobre o MIE. 

Resolução do Parlamento relativa ao Livro Verde sobre as RTE-T, de 22 de abril de 2009. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 691 
=== ALDE/7836 === 

apresentada por Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 06 02 01 02 — Garantir sistemas de transportes sustentáveis e eficientes 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

06 02 01 02 68 544 512 37 367 000 217 936 280 73 487 000 135 936 280 73 487 000 103 038 400  238 974 680 73 487 000 

Reserva           

Total 68 544 512 37 367 000 217 936 280 73 487 000 135 936 280 73 487 000 103 038 400  238 974 680 73 487 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

A União Europeia corre o risco de ficar aquém do seu compromisso de dedicar 20% do seu orçamento para 

2014-2020 aos objetivos de ação climática para apoiar a criação de uma economia hipocarbónica, eficiente 

em termos de recursos e capaz de resistir às alterações climáticas. Como as despesas relacionadas com o 

clima ascenderam a apenas 19,8 % no orçamento de 2018, a sua proporção no orçamento de 2019 deve ser 

aumentada para compensar essa subexecução. A alteração faz parte de um pacote que aumenta as rubricas 

orçamentais pertinentes com um bom desempenho em relação ao projeto de orçamento, chegando a cerca de 

20,2 % das despesas relacionadas com o clima no orçamento de 2019. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1266 
=== S&D//7631 === 
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apresentada por Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 06 02 01 02 — Garantir sistemas de transportes sustentáveis e eficientes 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

06 02 01 02 68 544 512 37 367 000 217 936 280 73 487 000 135 936 280 73 487 000 109 444 121 109 444 121 245 380 401 182 931 121 

Reserva           

Total 68 544 512 37 367 000 217 936 280 73 487 000 135 936 280 73 487 000 109 444 121 109 444 121 245 380 401 182 931 121 

JUSTIFICAÇÃO: 

Recuperar o atraso no cumprimento do compromisso de dedicar 20 % das despesas da UE a ações em 

matéria de alterações climáticas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 272 
=== TRAN/5353 === 

apresentada por Comissão dos Transportes e do Turismo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 06 02 01 02 — Garantir sistemas de transportes sustentáveis e eficientes 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

06 02 01 02 68 544 512 37 367 000 217 936 280 73 487 000 135 936 280 73 487 000 82 000 000  217 936 280 73 487 000 

Reserva           

Total 68 544 512 37 367 000 217 936 280 73 487 000 135 936 280 73 487 000 82 000 000  217 936 280 73 487 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 861 
=== VERT/8327 === 

apresentada por Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 06 02 01 02 — Garantir sistemas de transportes sustentáveis e eficientes 

Alterar as observações do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

06 02 01 02 68 544 512 37 367 000 217 936 280 73 487 000 135 936 280 73 487 000   135 936 280 73 487 000 

Reserva           

Total 68 544 512 37 367 000 217 936 280 73 487 000 135 936 280 73 487 000   135 936 280 73 487 000 

Observações: 

Após o parágrafo: 

O objetivo de garantir sistemas de transportes sustentáveis .......... na aceção do artigo 84.o do Regulamento 
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Financeiro. 

Alterar o texto do seguinte modo: 

No período 2014-2020, o Mecanismo Interligar a Europa dará continuidade ao programa Marco Polo no 

quadro das orientações revistas para a RTE-T. Nos termos do artigo 32.º do Regulamento (UE) n.º 

1315/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 2013, relativo às orientações da 

União para o desenvolvimento da rede transeuropeia de transportes e que revoga a Decisão n.º 661/2010/UE 

(JO L 348 de 20.12.2013, p. 1), o MIE introduzirá uma nova abordagem de apoio aos serviços de transporte 

de mercadorias na União. É importante otimizar a utilização das infraestruturas de transporte transferindo as 

mercadorias para outros meios de transporte mais sustentáveis, nomeadamente vias navegáveis interiores, 

assim como aumentando a eficácia dos serviços multimodais. Devem beneficiar de apoio as iniciativas 

digitais de partilha de transporte de mercadorias, a fim de evitar ou reduzir a circulação de camiões 

vazios, bem como os projetos de mobilidade partilhada em zonas rurais e urbanas que reduzam a 

dependência dos cidadãos do automóvel particular. 

JUSTIFICAÇÃO: 

Iniciativa da União sobre o Mercado Digital. Regulamento (UE) n.º 1315/2013 sobre as RTE-T e 

Regulamento (UE) n.º 1316/2013 sobre o MIE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1267 
=== S&D//7632 === 

apresentada por Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 06 02 01 03 — Otimizar a integração e a interconexão dos modos de transporte e reforçar a 

interoperabilidade 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

06 02 01 03 407 171 625 291 720 000 359 952 603 313 988 000 359 952 603 313 988 000 72 670 687 72 670 687 432 623 290 386 658 687 

Reserva           

Total 407 171 625 291 720 000 359 952 603 313 988 000 359 952 603 313 988 000 72 670 687 72 670 687 432 623 290 386 658 687 

JUSTIFICAÇÃO: 

Recuperar o atraso no cumprimento do compromisso de dedicar 20 % das despesas da UE a ações em 

matéria de alterações climáticas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 664 
=== GUE//7184 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 06 02 02 — Agência Europeia para a Segurança da Aviação 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

06 02 02 36 915 000 36 915 000 37 550 843 37 550 843 37 550 843 37 550 843 -37 550 843 -37 550 843 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 36 915 000 36 915 000 37 550 843 37 550 843 37 550 843 37 550 843 -37 550 843 -37 550 843 p.m. p.m. 
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JUSTIFICAÇÃO: 

A Agência Europeia para a Segurança da Aviação (AESA) é responsável pela certificação das aeronaves e 

dos pilotos ao nível da União Europeia, quando esta responsabilidade deveria incumbir às autoridades de 

aviação de cada Estado-Membro. Totalmente integrada na Estratégia do Céu Único Europeu, que rejeitamos, 

a AESA é um novo símbolo da falta de respeito da UE pela soberania estratégica dos povos. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 665 
=== GUE//7185 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 06 02 03 01 — Agência Europeia da Segurança Marítima 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

06 02 03 01 54 220 716 54 220 716 54 629 413 54 629 413 54 629 413 54 629 413 -54 629 413 -54 629 413 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 54 220 716 54 220 716 54 629 413 54 629 413 54 629 413 54 629 413 -54 629 413 -54 629 413 p.m. p.m. 

JUSTIFICAÇÃO: 

A Agência, caracterizada pelo espírito federalista e centralista da UE, impõe-se, em larga escala, às 

autoridades e jurisdições nacionais, ameaçando a soberania dos Estados-Membros nas respetivas estratégias 

marítimas, especialmente os que têm importantes zonas económicas exclusivas, como Portugal, país com a 

maior zona marítima da UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 666 
=== GUE//7186 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 06 02 04 — Agência Ferroviária da União Europeia 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

06 02 04 27 757 184 27 757 184 26 419 278 26 419 278 26 419 278 26 419 278 -26 419 278 -26 419 278 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 27 757 184 27 757 184 26 419 278 26 419 278 26 419 278 26 419 278 -26 419 278 -26 419 278 p.m. p.m. 

JUSTIFICAÇÃO: 

A Agência opera de acordo com uma perspetiva de liberalização que visa eliminar os obstáculos à 

concorrência e, assim, criar um mercado ferroviário único que seja totalmente centralizado, 

desregulamentado e federalista. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 274 
=== TRAN/5393 === 

apresentada por Comissão dos Transportes e do Turismo 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Artigo 06 02 04 — Agência Ferroviária da União Europeia 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

06 02 04 27 757 184 27 757 184 26 419 278 26 419 278 26 419 278 26 419 278 1 337 906 1 337 906 27 757 184 27 757 184 

Reserva           

Total 27 757 184 27 757 184 26 419 278 26 419 278 26 419 278 26 419 278 1 337 906 1 337 906 27 757 184 27 757 184 

JUSTIFICAÇÃO: 

Para garantir a segurança dos transportes, é essencial um financiamento adequado da Agência Ferroviária 

Europeia, tendo em vista alcançar um espaço ferroviário europeu plenamente integrado. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 275 
=== TRAN/5354 === 

apresentada por Comissão dos Transportes e do Turismo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 06 02 05 — Atividades de apoio à política europeia dos transportes e direitos dos passageiros, 

incluindo as atividades de comunicação 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

06 02 05 10 821 000 11 409 000 11 500 000 8 400 000 11 040 000 8 400 000 460 000  11 500 000 8 400 000 

Reserva           

Total 10 821 000 11 409 000 11 500 000 8 400 000 11 040 000 8 400 000 460 000  11 500 000 8 400 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 157 
=== ITRE/6390 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 06 02 77 23 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

06 02 77 23       1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 

Reserva           

Total       1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 

Designação: 

Projeto-piloto – Desenvolvimento de um rótulo europeu para veículos com níveis de poluição muito 

reduzidos (ULPV) destinado a satisfazer os valores-limite de emissão em condições reais 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Os problemas que o projeto-piloto visa abordar são três: 
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1) Os ensaios em estrada efetuados com PEMS (monitorização das emissões) ou teledeteção (programa 

CONOX) mostram que os veículos Euro 5 e Euro 6 ainda emitem muito mais NOx do que o autorizado. 

Só depois da introdução do Euro 6d (desde 1 de setembro de 2017) começou a ser utilizado um ensaio 

RDE para a homologação de novos modelos de veículos. Os testes realizados através da análise de 

emissões indicam que os veículos a diesel mais poluentes da categoria Euro 6 são três vezes mais 

poluentes que os veículos mais limpos das categorias Euro 3/4, homologados pela última vez em 2009 

(https://mailchi.mp/emissionsanalytics/cutting-pollution-and-improving-public-health). Isto significa que, 

para a redução de NOx, as restrições de zonas de baixa emissão assentes exclusivamente na categoria 

Euro do veículo são de eficiência duvidosa. 

2) Para os automobilistas europeus que trabalham em diferentes cidades e/ou Estados-Membros da UE 

(com diferentes modalidades para zonas sem poluição), as diversas restrições e políticas de circulação e 

de acesso às cidades criam uma situação cada vez mais confusa e possivelmente dispendiosa (os 

motoristas têm de cumprir regras diferentes e têm de adquirir diferentes vinhetas ou certificados para 

cada cidade). 

3) Dependendo da conceção e da execução das zonas sem poluição, as cidades têm dificuldade em 

garantir o cumprimento das políticas das zonas com baixos níveis de emissões dos veículos matriculados 

noutros Estados-Membros. 

O projeto-piloto visa encontrar uma solução para estes problemas através do seguinte: 

1. Testar a eficácia das diferentes opções de reconversão disponíveis no mercado para determinar as 

tecnologias em que as condições podem satisfazer os valores-limite de emissão Euro 6 (VLE) em 

condições reais de condução. 

2. Criar um rótulo voluntário para veículos com níveis de poluição muito reduzidos (ULPV) que 

cumpram os valores-limite de emissão da categoria Euro 6 em condições normais de utilização e que será 

atribuído aos veículos testados em condições reais através de ensaios por meio de sistemas de medição das 

emissões durante a homologação (Euro 6d) ou certificados na sequência de reconversão. 

3. Criar um sistema voluntário de certificação e monitorização dos veículos com rótulo ULPV. 

4. Criar um sistema europeu de intercâmbio voluntário de informações (associado à plataforma de 

intercâmbio Eucaris), que inclua uma base de dados com todos os veículos ULPV matriculados. O 

sistema de intercâmbio de informações estará à disposição das cidades para a aplicação das políticas da 

ZER. 

Parceiros possíveis: 

1. Institutos de investigação no domínio das emissões dos veículos (TNO, CCI,...)  

2. Organizações de automobilistas (por exemplo, ADAC). 

3. Associações da indústria de reconversão (como a CLEPA ou a ERECA). 

4. Centros de inspeção de veículos (via CITA). 

5. Cidades ou associações representantes de municípios (como a Eurocidades). 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 

orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

O Parlamento Europeu apelou à introdução de um rótulo para os veículos ULPV que cumpram os valores-
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limite de emissão em condições de condução reais (n.º 69, 2016/2908 (RSP)). Tendo em conta as numerosas 

infrações às normas da UE em matéria de qualidade do ar para o NO2 (21 Estados-Membros que 

ultrapassam esses limites e mais de 130 cidades) e a diversidade crescente dos programas para zonas com 

baixo nível de emissões (LEZ) instituídos pelas cidades, é necessário um rótulo ULPV voluntário e um 

sistema de intercâmbio de informações conexo que as cidades possam utilizar para definir uma LEZ 

certificada que funcione em condições reais de condução. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1268 
=== S&D//7695 === 

apresentada por Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 06 02 77 23 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

06 02 77 23       800 000 400 000 800 000 400 000 

Reserva           

Total       800 000 400 000 800 000 400 000 

Designação: 

Projeto-piloto — TachogrApp: estudo de viabilidade e análise dos custos do desenvolvimento de uma 

aplicação certificada que possa ser usada como tacógrafo 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

"O tacógrafo é uma pedra angular da aplicação da legislação no setor dos transportes rodoviários e é 

obrigatório desde 1985, em especial para controlar a velocidade dos veículos, a distância percorrida e o 

tempo de trabalho e de repouso dos condutores. Graças aos progressos tecnológicos, foi possível 

desenvolver, nos últimos anos, diferentes gerações de tacógrafos, sempre com novas características que 

permitiram gradualmente realizar controlos mais eficazes e prevenir fraudes. Espera-se que o tacógrafo 

mais recente - o denominado «tacógrafo inteligente» - forneça informações em tempo real, ligando os 

sistemas de navegação por satélite às autoridades responsáveis pela aplicação da lei. 

De acordo com um estudo encomendado pelo Parlamento Europeu em 2018, a instalação de tacógrafos 

inteligentes em todos os veículos pesados até 2020 deverá custar 6,4 a 15,9 milhões de EUR só para a 

aquisição do aparelho e para a mão de obra necessária ao trabalho de instalação. 

Tendo em conta a utilização generalizada de telemóveis inteligentes e o desenvolvimento contínuo das 

suas funcionalidades, bem como a implantação do sistema Galileo e as oportunidades que este oferece em 

termos de localização em tempo real, que muitos telemóveis já utilizam, o projeto-piloto deve estudar a 

possibilidade de desenvolver e certificar uma aplicação móvel que ofereça as mesmas vantagens que o 

tacógrafo inteligente e que comporte os mesmos custos associados. 

O estudo de viabilidade deve ser estruturado da seguinte forma: 

1. Determinar, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 165/2014 revisto, os dados que a aplicação 

deve recolher para poder funcionar como um tacógrafo inteligente; 

2. Avaliar a viabilidade técnica de uma aplicação para a recolha destes dados, eventualmente graças ao 

sistema Galileo ou através de uma ligação direta ao veículo, bem como os requisitos técnicos para a 

transmissão em tempo real dos dados às autoridades; 

3. Avaliar o risco de fraude e, em última análise, a ameaça à cibersegurança associada a esta aplicação; 

4. Avaliar as medidas de segurança do equipamento e dos programas informáticos a utilizar no telefone 
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inteligente, a fim de reduzir os riscos identificados no ponto 3. 

5. Apresentar uma estimativa do custo do desenvolvimento e da certificação da aplicação;" 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 

orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

À luz da revisão da legislação relativa aos transportes rodoviários, o tacógrafo inteligente é o dispositivo 

mais adequado para a sua correta aplicação. No entanto, o custo de um tacógrafo inteligente e o facto de a 

sua produção ainda não ter começado constituem obstáculos à sua rápida e necessária instalação em todos os 

veículos. Tendo em conta a utilização generalizada de telemóveis inteligentes, uma aplicação certificada 

poderia acelerar consideravelmente a utilização de um dispositivo semelhante a um tacógrafo inteligente, 

bem como reduzir os custos da sua instalação. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1269 
=== S&D//7700 === 

apresentada por Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 06 02 77 24 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

06 02 77 24       700 000 700 000 700 000 700 000 

Reserva           

Total       700 000 700 000 700 000 700 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Criação de um rótulo voluntário para veículos com níveis de poluição muito reduzidos 

(ULPV) 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Ao longo dos últimos anos, um número cada vez maior de cidades e regiões da UE tem vindo a 

desenvolver e a aplicar políticas tendentes à criação de zonas de emissões reduzidas (ZER) para veículos. 

Essas políticas baseiam-se, frequentemente, na categoria Euro ou no ano de homologação do veículo. Em 

geral, as referidas políticas caracterizam-se por três problemas de aplicação: 

Em primeiro lugar, as políticas de ZER baseadas exclusivamente na categoria Euro ou na data de 

homologação do veículo têm uma eficácia ambiental discutível. Os ensaios realizados por partes 

independentes indicam que os veículos a diesel mais poluentes da categoria Euro 6 têm emissões de NOx 

mais elevadas do que alguns veículos da categoria Euro 4 ou 5. 

Os ensaios de emissões dos veículos efetuados com PEMS (monitorização das emissões) ou teledeteção 

(programa CONOX) mostram que os veículos das categorias Euro 5 e pré-RDE Euro 6 ainda emitem 

significativamente mais NOx em condições normais quando comparados com os resultados dos ensaios 

efetuados em laboratório. Só depois da introdução da categoria Euro 6d (desde 1 de setembro de 2017) 

começou a ser utilizado o ensaio RDE para a homologação de novos tipos de veículos, o que deverá 
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reduzir significativamente as discrepâncias entre as emissões aprovadas e as emissões reais. 

Em segundo lugar, para os automobilistas europeus que conduzem em diferentes cidades e/ou Estados-

Membros da UE, as diversas restrições de ZER e políticas de acesso urbano criam uma situação cada vez 

mais confusa e possivelmente dispendiosa (os automobilistas têm de cumprir regras diferentes e têm de 

adquirir diferentes vinhetas ou autorizações para cada zona). 

Em terceiro lugar, dependendo da conceção e da execução das políticas de ZER, as cidades têm 

dificuldade em garantir o cumprimento pelos veículos matriculados noutros Estados-Membros. 

Uma solução possível para os problemas acima mencionados é o desenvolvimento de um sistema para 

veículos com níveis de poluição muito reduzidos (ULPV) que identifique os veículos com bom 

desempenho em termos de emissões de NOx (e possivelmente de outros poluentes). Tal sistema permitiria 

que os Estados-Membros, as regiões e as cidades desenvolvessem e aperfeiçoassem as restrições de ZER 

independentemente das categorias Euro e da data de homologação. O sistema ULPV poderia 

proporcionar aos Estados-Membros, regiões e cidades acesso a um sistema harmonizado. 

O projeto-piloto tem os seguintes objetivos: 

1. Avaliar as opções existentes para o estabelecimento de um sistema para veículos com níveis de poluição 

muito reduzidos (ULPV), incluindo a possibilidade de criar um rótulo, para os automóveis que cumpram 

os valores-limite de emissão da categoria Euro 6 em condições normais de utilização, ensaiados por meio 

de PEMS em condições reais de condução, inclusive durante a homologação (Euro 6d-TEMP ou 

posterior), ou que tenham sido certificados para este nível após a sua reconversão. 

2. Avaliar as opções de certificação e controlo de tais veículos. 

3. Avaliar as opções para o estabelecimento de um sistema europeu de intercâmbio de informações (por 

exemplo, associado à plataforma de intercâmbio Eucaris), que inclua uma base de dados com todos os 

veículos ULPV matriculados. O sistema de intercâmbio de informações estaria à disposição das cidades, 

das regiões e dos Estados-Membros para a aplicação das políticas de ZER ou de medidas de incentivo. 

Parceiros possíveis: 

1. Institutos de investigação no domínio das emissões dos veículos (TNO, JRC e outros); 

2. Organizações de automobilistas (por exemplo, ADAC e ANWB); 

3. Associações da indústria de reconversão (por exemplo, CLEPA e ERECA); 

4. Centros de inspeção de veículos (por exemplo, CITA); 

5. Cidades e regiões urbanas ou associações representantes de municípios (por exemplo, Eurocidades). 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 

orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

O Parlamento Europeu apelou à introdução de um rótulo para os veículos ULPV que cumpram os valores-

limite de emissão em condições de condução reais (n.º 69, 2016/2908 (RSP)). Tendo em conta as infrações 

às normas da UE em matéria de qualidade do ar para o NO2 (21 Estados-Membros que ultrapassam esses 

limites e mais de 130 cidades) e a diversidade crescente das políticas de zonas de emissões reduzidas 

instituídas pelas cidades, é necessário garantir maior coerência entre essas abordagens, em benefício dos 

cidadãos, e um sistema de intercâmbio de informações entre as autoridades competentes. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projeto de alteração 1270 
=== S&D//7717 === 

apresentada por Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 06 02 77 25 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

06 02 77 25       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Reserva           

Total       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Aplicação da UE para o controlo do transporte rodoviário 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

No contexto das negociações do pacote de mobilidade I, concluiu-se que uma aplicação sólida e correta 

das normas é crucial para garantir a uniformidade e o bom funcionamento do setor dos transportes 

rodoviários da UE e melhorar a segurança rodoviária. Em maio de 2017, na sua Comunicação intitulada 

«A Europa em Movimento», a Comissão Europeia reconheceu a importância de garantir uma execução 

mais eficaz e a segurança jurídica e de pôr termo a uma aplicação não homogénea das normas em toda a 

UE, a fim de proteger todos os trabalhadores do setor dos transportes em toda a União Europeia. Por 

exemplo, os controlos na estrada, entre outros, revelaram a existência de práticas diferentes em matéria 

de execução nos Estados-Membros, bem como os riscos que tal representa para a integridade física dos 

condutores e das autoridades de controlo, e em última análise para a segurança rodoviária. 

Para se garantir uma aplicação eficiente e coerente das normas no setor do transporte rodoviário é 

extremamente importante a harmonização de dados de qualidade. Consequentemente, dois elementos são 

fundamentais para garantir a comparabilidade da informação em toda a UE: o alargamento e a 

harmonização dos sistemas de classificação dos riscos e a harmonização do programa informático 

utilizado pelas autoridades responsáveis pela aplicação da lei para analisar os dados dos tacógrafos. Por 

um lado, o alargamento e a harmonização dos sistemas de classificação dos riscos devem fazer-se do 

seguinte modo: a) incluir no cálculo da classificação dos riscos as infrações às normas do transporte 

rodoviário inscritas nos registos nacionais das empresas de transporte rodoviário e trocadas através do 

REETR; b) estabelecer uma fórmula comum na UE para determinar uma classificação dos riscos das 

empresas com base nos mesmos fatores e coeficientes. Por outro lado, a harmonização dos programas 

informáticos utilizados pelas autoridades correspondentes na UE é essencial, uma vez que, atualmente, a 

análise dos dados do mesmo tacógrafo pode dar resultados diferentes para efeitos de determinação de 

uma infração dependendo do programa informático utilizado por essas autoridades. 

Além disso, para melhorar e garantir a aplicação uniforme e não discriminatória das normas no processo 

de controlo da conformidade em toda a UE é necessário desenvolver uma aplicação eletrónica da UE que 

dê acesso direto e em tempo real às autoridades de controlo através de um dispositivo eletrónico. Esta 

aplicação da UE dará às autoridades de controlo, tanto nas suas instalações como em controlos na 

estrada, acesso direto e em tempo real às informações e aos dados legais pertinentes e atualizados. 

Esta aplicação da UE dará e terá acesso direto e em tempo real aos dados necessários e pertinentes que 

permitam melhorar os controlos efetuados pelas autoridades competentes em matéria de destacamentos, 

cabotagem e empresas de fachada, entre outros aspetos. A Comissão deve, por isso, garantir o acesso 

direto e em tempo real às seguintes bases de dados e ferramentas de comunicação já existentes: 

Informações sobre as declarações de destacamento através do acesso direto ao interface público do 

Sistema de Informação do Mercado Interno (IMI). O IMI já é utilizado para a cooperação administrativa 
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entre as autoridades nacionais no domínio do destacamento de trabalhadores, mas não para o envio de 

declarações. Durante os debates em curso sobre o pacote de mobilidade I, a ideia de desenvolver um 

interface público paralelo ao IMI, a que os operadores teriam acesso para enviar a declaração de 

destacamento ao Estado-Membro de acolhimento, recolheu um sólido apoio. Além disso, embora o IMI 

seja uma ferramenta de comunicação, tem capacidade de armazenamento. O acesso direto e em tempo 

real simplificaria e facilitaria o controlo dos requisitos em matéria de destacamento pelas autoridades 

competentes dos Estados-Membros; 

Dados do Registo Europeu das Empresas de Transporte Rodoviário (REETR) para verificação das 

informações contidas nos registos eletrónicos nacionais (como o nome, endereço, licença comunitária, 

representante legal, gestor de transportes das empresas + infrações graves + informações sobre a 

classificação de risco) 

Dados da e-CMR para facilitar o controlo e a verificação da cabotagem. 

O acesso a estas informações, bem como a dados necessários no futuro, no âmbito de uma aplicação das 

normas e de uma assistência mútua eficaz entre os Estados-Membros, deve respeitar as normas em 

matéria de proteção de dados pessoais previstas no Regulamento (UE) 2016/679. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 

orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

A necessidade de clareza na aplicação das normas no setor dos transportes rodoviários da UE é crucial para 

pôr termo a uma aplicação não homogénea das normas sociais e de mercado, o que pode potencialmente 

fragmentar o espaço único europeu dos transportes. O desenvolvimento de uma aplicação comum da UE que 

permita o acesso direto e em tempo real das autoridades de controlo às informações necessárias acordadas 

aumentará a eficiência e o bom funcionamento do setor dos transportes da UE, bem como a sua 

imparcialidade. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1271 
=== S&D//7725 === 

apresentada por Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 06 02 77 26 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

06 02 77 26       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Reserva           

Total       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Aplicação da UE para o controlo do transporte rodoviário 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

No contexto das negociações do pacote de mobilidade I, concluiu-se que uma aplicação sólida e correta 
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das normas é crucial para garantir a uniformidade e o bom funcionamento do setor dos transportes 

rodoviários da UE e melhorar a segurança rodoviária. Em maio de 2017, na sua Comunicação intitulada 

«A Europa em Movimento», a Comissão Europeia reconheceu a importância de garantir uma execução 

mais eficaz e a segurança jurídica e de pôr termo a uma aplicação não homogénea das normas em toda a 

UE, a fim de proteger todos os trabalhadores do setor dos transportes em toda a União Europeia. Por 

exemplo, os controlos na estrada, entre outros, revelaram a existência de práticas diferentes em matéria 

de execução nos Estados-Membros, bem como os riscos que tal representa para a integridade física dos 

condutores e das autoridades de controlo e, em última análise, para a segurança rodoviária. 

Para garantir uma aplicação eficaz e coerente das normas no setor dos transportes rodoviários é 

fundamental harmonizar dados de qualidade. Consequentemente, dois elementos são fundamentais para 

garantir a comparabilidade da informação em toda a UE: o alargamento e a harmonização dos sistemas 

de classificação dos riscos e a harmonização do programa informático utilizado pelas autoridades 

responsáveis pela aplicação da lei para analisar os dados dos tacógrafos. Por um lado, o alargamento e a 

harmonização dos sistemas de classificação dos riscos devem fazer-se do seguinte modo: a) incluir no 

cálculo da classificação dos riscos as infrações às normas do transporte rodoviário inscritas nos registos 

nacionais das empresas de transporte rodoviário e trocadas através do REETR; b) estabelecer uma 

fórmula comum na UE para determinar uma classificação dos riscos das empresas com base nos mesmos 

fatores e coeficientes. Por outro lado, a harmonização do programa informático utilizado pelas 

autoridades correspondentes na UE é essencial, uma vez que, atualmente, a análise dos dados do mesmo 

tacógrafo pode dar resultados diferentes para efeitos de determinação de uma infração, em função do 

programa informático utilizado por essas autoridades. 

Além disso, para melhorar e garantir a aplicação uniforme e não discriminatória das normas no processo 

de controlo da conformidade em toda a UE, é necessário desenvolver uma aplicação eletrónica da UE que 

dê acesso direto e em tempo real às autoridades de controlo através de um dispositivo eletrónico. Esta 

aplicação da UE dará às autoridades de controlo, tanto nas suas instalações como na estrada, acesso 

direto e em tempo real às informações e aos dados legais pertinentes e atualizados. 

Esta aplicação da UE dará e terá acesso direto e em tempo real aos dados necessários e pertinentes que 

permitem melhorar os controlos efetuados pelas autoridades competentes em matéria de destacamentos, 

cabotagem e empresas de fachada, entre outros aspetos. A Comissão deve, por isso, garantir o acesso 

direto e em tempo real às seguintes bases de dados e ferramentas de comunicação já existentes: 

? Informações sobre as declarações de destacamento através do acesso direto à interface pública do 

Sistema de Informação do Mercado Interno (IMI). O IMI já é utilizado para a cooperação administrativa 

entre as autoridades nacionais no domínio do destacamento de trabalhadores, mas não para o envio de 

declarações. Durante os debates sobre o pacote de mobilidade I, a ideia de desenvolver um interface 

público paralelo ao IMI, a que os operadores teriam acesso para enviar a declaração de destacamento ao 

Estado-Membro de acolhimento, tem recolhido um sólido apoio. Além disso, embora o IMI seja uma 

ferramenta de comunicação, tem capacidade de armazenamento. O acesso direto e em tempo real 

simplificaria e facilitaria o controlo dos requisitos em matéria de destacamento pelas autoridades 

competentes dos Estados-Membros; 

? Dados do Registo Europeu das Empresas de Transporte Rodoviário (REETR) para verificação das 

informações contidas nos registos eletrónicos nacionais (como o nome, endereço, licença comunitária, 

representante legal, gestor de transportes das empresas + infrações graves + informações sobre a 

classificação de risco); 

? Dados da e-CMR para facilitar o controlo e a verificação da cabotagem. 

O acesso a estas informações, bem como a dados necessários no futuro, no âmbito de uma aplicação das 

normas e de uma assistência mútua eficazes entre os Estados-Membros, deve respeitar as normas em 

matéria de proteção de dados pessoais estabelecidas no Regulamento (UE) 2016/679. 

" 
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Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 

orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

A necessidade de clareza na aplicação das normas no setor dos transportes rodoviários da UE é crucial para 

pôr termo a uma aplicação não homogénea das normas sociais e de mercado, o que pode fragmentar o 

espaço único europeu dos transportes. O desenvolvimento de uma aplicação comum da UE que permita o 

acesso direto e em tempo real das autoridades de controlo às informações acordadas e necessárias aumentará 

a eficiência e o bom funcionamento do setor dos transportes da UE, bem como a sua imparcialidade. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 277 
=== TRAN/5364 === 

apresentada por Comissão dos Transportes e do Turismo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 06 02 77 26 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

06 02 77 26       800 000 400 000 800 000 400 000 

Reserva           

Total       800 000 400 000 800 000 400 000 

Designação: 

Projeto-piloto — TachogrApp: estudo de viabilidade e análise dos custos do desenvolvimento de uma 

aplicação certificada que possa ser usada como tacógrafo 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

O tacógrafo é uma pedra angular da aplicação da legislação no setor dos transportes rodoviários e é 

obrigatório desde 1985, em especial para controlar a velocidade dos veículos, a distância percorrida e o 

tempo de trabalho e de repouso dos condutores. Graças aos progressos tecnológicos, foi possível 

desenvolver, nos últimos anos, diferentes gerações de tacógrafos, sempre com novas características que 

permitiram gradualmente realizar controlos mais eficazes e prevenir fraudes. Espera-se que o tacógrafo 

mais recente — o denominado «tacógrafo inteligente» — forneça informações em tempo real, ligando os 

sistemas de navegação por satélite às autoridades responsáveis pela aplicação da lei. 

De acordo com um estudo encomendado pelo Parlamento Europeu em 2018, a instalação de tacógrafos 

inteligentes em todos os veículos pesados até 2020 deverá custar 6,4 a 15,9 milhões de EUR só para a 

aquisição do aparelho e para a mão de obra necessária ao trabalho de instalação. 

Tendo em conta a utilização generalizada de telemóveis inteligentes e o desenvolvimento contínuo das 

suas funcionalidades, bem como a implantação do sistema Galileo e as oportunidades que este oferece em 

termos de localização em tempo real, que muitos telemóveis já utilizam, o projeto-piloto deve estudar a 

possibilidade de desenvolver e certificar uma aplicação móvel que ofereça as mesmas vantagens que o 

tacógrafo inteligente e que comporte os mesmos custos associados. 

O estudo de viabilidade deve ser estruturado da seguinte forma: 
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1. Determinar, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 165/2014 revisto, os dados que a aplicação 

deve recolher para poder funcionar como um tacógrafo inteligente; 

2. Avaliar a viabilidade técnica de uma aplicação para a recolha destes dados, eventualmente graças ao 

sistema Galileo ou através de uma ligação direta ao veículo, bem como os requisitos técnicos para a 

transmissão em tempo real dos dados às autoridades; 

3. Avaliar o risco de fraude e, em última análise, a ameaça à cibersegurança associada a esta aplicação; 

4. Avaliar as medidas de segurança do equipamento e dos programas informáticos a utilizar no telefone 

inteligente, a fim de reduzir os riscos identificados no ponto 3. 

5. Apresentar uma estimativa do custo do desenvolvimento e da certificação da aplicação; 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 

orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

À luz da revisão da legislação relativa aos transportes rodoviários, o tacógrafo inteligente é o dispositivo 

mais adequado para a sua correta aplicação. No entanto, o custo de um tacógrafo inteligente e o facto de a 

sua produção ainda não ter começado constituem obstáculos à sua rápida e necessária instalação em todos os 

veículos. Tendo em conta a utilização generalizada de telemóveis inteligentes, uma aplicação certificada 

poderia acelerar consideravelmente a utilização de um dispositivo semelhante a um tacógrafo inteligente, 

bem como reduzir os custos da sua instalação. 


