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Projeto de alteração 354 
=== ENVI/5272 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 06 03 03 01 — Concretização de um sistema europeu de transportes eficiente na utilização de 

recursos, ecológico, seguro e sem descontinuidades 

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 03 03 01 56 835 072 105 297 459 69 381 686 55 486 437 62 381 686 55 486 437 7 000 000  69 381 686 55 486 437 

Reserva           

Total 56 835 072 105 297 459 69 381 686 55 486 437 62 381 686 55 486 437 7 000 000  69 381 686 55 486 437 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 67 
=== ITRE/5040 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 06 03 03 01 — Concretização de um sistema europeu de transportes eficiente na utilização de 

recursos, ecológico, seguro e sem descontinuidades 

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 03 03 01 56 835 072 105 297 459 69 381 686 55 486 437 62 381 686 55 486 437 7 000 000  69 381 686 55 486 437 

Reserva           

Total 56 835 072 105 297 459 69 381 686 55 486 437 62 381 686 55 486 437 7 000 000  69 381 686 55 486 437 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 671 
=== GUE//7192 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 06 03 07 31 — Empresa Comum SESAR (Investigação sobre a Gestão do Tráfego Aéreo no Céu 

Único Europeu) — Despesas de apoio 

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 03 07 31 3 250 683 3 250 683 3 252 411 3 252 411 3 200 411 3 200 411 -3 200 411 -3 200 411 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 3 250 683 3 250 683 3 252 411 3 252 411 3 200 411 3 200 411 -3 200 411 -3 200 411 p.m. p.m. 
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JUSTIFICAÇÃO: 

A estratégia do Céu Único Europeu, cujos objetivos são a privatização, a liberalização, a concentração e a 

desregulamentação do setor, compromete as políticas públicas de gestão soberanas. 

Tal contribuiu para a degradação da qualidade dos serviços e para o aumento da exploração e da 

precariedade dos trabalhadores. 

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

Projeto de alteração 279 
=== TRAN/5356 === 

apresentada por Comissão dos Transportes e do Turismo 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 06 03 07 31 — Empresa Comum SESAR (Investigação sobre a Gestão do Tráfego Aéreo no Céu 

Único Europeu) — Despesas de apoio 

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 03 07 31 3 250 683 3 250 683 3 252 411 3 252 411 3 200 411 3 200 411 52 000 52 000 3 252 411 3 252 411 

Reserva           

Total 3 250 683 3 250 683 3 252 411 3 252 411 3 200 411 3 200 411 52 000 52 000 3 252 411 3 252 411 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 672 
=== GUE//7193 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 06 03 07 32 — Empresa Comum SESAR (Investigação sobre a Gestão do Tráfego Aéreo no Céu 

Único Europeu) — Despesas de apoio 

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 03 07 32 106 749 317 79 017 129 106 747 589 107 837 182 105 747 589 107 837 182 -105 747 589 -107 837 182 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 106 749 317 79 017 129 106 747 589 107 837 182 105 747 589 107 837 182 -105 747 589 -107 837 182 p.m. p.m. 

JUSTIFICAÇÃO: 

A estratégia do Céu Único Europeu e a liberalização cada vez maior do setor dos transportes e dos serviços 

de navegação aérea deram origem a fenómenos de concentração. Esta liberalização pôs em causa os direitos 

dos trabalhadores, promovendo a precariedade geral das relações industriais, bem como a degradação da 

qualidade dos serviços e inclusive dos níveis de segurança da exploração e da manutenção. No âmbito desta 

estratégia, da qual faz parte a Agência Europeia para a Segurança da Aviação, a soberania estratégica dos 

povos encontra-se sob ameaça, com a transferência de competências dos Estados para a UE. 

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

Projeto de alteração 280 
=== TRAN/5357 === 

apresentada por Comissão dos Transportes e do Turismo 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 06 03 07 32 — Empresa Comum SESAR (Investigação sobre a Gestão do Tráfego Aéreo no Céu 

Único Europeu) — Despesas de apoio 

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 03 07 32 106 749 317 79 017 129 106 747 589 107 837 182 105 747 589 107 837 182 1 000 000  106 747 589 107 837 182 

Reserva           

Total 106 749 317 79 017 129 106 747 589 107 837 182 105 747 589 107 837 182 1 000 000  106 747 589 107 837 182 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 281 
=== TRAN/5358 === 

apresentada por Comissão dos Transportes e do Turismo 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 06 03 07 33 — Empresa comum Shift2Rail (S2R) — Despesas de apoio 

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 03 07 33 1 624 000 1 624 000 1 623 000 1 623 000 1 600 000 1 600 000 23 000 23 000 1 623 000 1 623 000 

Reserva           

Total 1 624 000 1 624 000 1 623 000 1 623 000 1 600 000 1 600 000 23 000 23 000 1 623 000 1 623 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 282 
=== TRAN/5359 === 

apresentada por Comissão dos Transportes e do Turismo 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 06 03 07 34 — Empresa comum Shift2Rail (S2R) 

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 03 07 34 75 800 000 74 114 828 76 500 000 59 782 478 75 500 000 59 782 478 1 000 000  76 500 000 59 782 478 

Reserva           

Total 75 800 000 74 114 828 76 500 000 59 782 478 75 500 000 59 782 478 1 000 000  76 500 000 59 782 478 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 964 
=== EFDD/7285 === 



 

 6 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 07 01 01 — Despesas relativas a funcionários e agentes temporários do domínio de intervenção 

«Ambiente» 

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 

07 01 01 46 860 616 46 860 616 46 665 334 46 665 334 46 262 757 46 262 757 -2 313 138 -2 313 138 43 949 619 43 949 619 

Reserva           

Total 46 860 616 46 860 616 46 665 334 46 665 334 46 262 757 46 262 757 -2 313 138 -2 313 138 43 949 619 43 949 619 

Designação: 

 Despesas relativas a funcionários e agentes temporários do domínio de intervenção «Ambiente» 

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 1386 
=== EFDD/8823 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 07 01 01 — Despesas relativas a funcionários e agentes temporários do domínio de intervenção 

«Ambiente» 

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 

07 01 01 46 860 616 46 860 616 46 665 334 46 665 334 46 262 757 46 262 757 -6 262 757 -6 262 757 40 000 000 40 000 000 

Reserva           

Total 46 860 616 46 860 616 46 665 334 46 665 334 46 262 757 46 262 757 -6 262 757 -6 262 757 40 000 000 40 000 000 

Designação: 

 Despesas relativas a funcionários e agentes temporários do domínio de intervenção «Ambiente» 

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 981 
=== EFDD/7302 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

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

Número 07 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 

07 01 02 11 3 246 718 3 246 718 3 214 718 3 214 718 3 112 107 3 112 107 -512 107 -512 107 2 600 000 2 600 000 

Reserva           

Total 3 246 718 3 246 718 3 214 718 3 214 718 3 112 107 3 112 107 -512 107 -512 107 2 600 000 2 600 000 

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 574 
=== GUE//7064 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 07 01 04 01 — Despesas de apoio ao Programa para o Ambiente e a Ação Climática (LIFE) — 

Subprograma para o ambiente 

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 

07 01 04 01 1 600 000 1 600 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 200 000 200 000 2 000 000 2 000 000 

Reserva           

Total 1 600 000 1 600 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 200 000 200 000 2 000 000 2 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Esta dotação destina-se a cobrir as despesas relativas, nomeadamente, à seleção, à avaliação e ao 

acompanhamento dos projetos e a divulgar os respetivos resultados, bem como os sistemas informáticos 

diretamente relacionados com a concretização dos objetivos do programa; propomos aumentá-la para 

benefício mútuo da Comissão, dos beneficiários e de outras partes interessadas 

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

Projeto de alteração 938 
=== EFDD/7256 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 07 01 06 01 — Agência de Execução para as Pequenas e Médias Empresas — Contribuição do 

LIFE 

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 

07 01 06 01 3 869 000 3 869 000 5 079 000 5 079 000 3 979 000 3 979 000 1 100 000 1 100 000 5 079 000 5 079 000 

Reserva           

Total 3 869 000 3 869 000 5 079 000 5 079 000 3 979 000 3 979 000 1 100 000 1 100 000 5 079 000 5 079 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

É importante restabelecer o projeto de orçamento a fim de apoiar as PME. 
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Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 695 
=== ALDE/8727 === 

apresentada por Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 07 02 01 — Contribuir para uma economia mais ecológica e eficiente na utilização dos recursos e 

para o desenvolvimento e a aplicação da política e da legislação da União em matéria de ambiente 

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 

07 02 01 140 778 000 69 600 000 148 835 000 86 500 000 148 835 000 86 500 000 1 001 000  149 836 000 86 500 000 

Reserva           

Total 140 778 000 69 600 000 148 835 000 86 500 000 148 835 000 86 500 000 1 001 000  149 836 000 86 500 000 

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 547 
=== GUE//7036 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 07 02 01 — Contribuir para uma economia mais ecológica e eficiente na utilização dos recursos e 

para o desenvolvimento e a aplicação da política e da legislação da União em matéria de ambiente 

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 

07 02 01 140 778 000 69 600 000 148 835 000 86 500 000 148 835 000 86 500 000 51 165 000 13 500 000 200 000 000 100 000 000 

Reserva           

Total 140 778 000 69 600 000 148 835 000 86 500 000 148 835 000 86 500 000 51 165 000 13 500 000 200 000 000 100 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Este aumento corresponde à necessidade premente de proteger o ambiente da UE, uma vez que a 

ecologização da nossa economia ainda está a avançar a um ritmo muito lento, em detrimento do ambiente e 

das gerações futuras. 

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

Projeto de alteração 594 
=== GUE//7084 === 

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

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

Artigo 07 02 01 — Contribuir para uma economia mais ecológica e eficiente na utilização dos recursos e 

para o desenvolvimento e a aplicação da política e da legislação da União em matéria de ambiente 

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 

07 02 01 140 778 000 69 600 000 148 835 000 86 500 000 148 835 000 86 500 000 51 165 000  200 000 000 86 500 000 

Reserva           

Total 140 778 000 69 600 000 148 835 000 86 500 000 148 835 000 86 500 000 51 165 000  200 000 000 86 500 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

A dimensão dos desafios para conseguir uma economia mais ecológica e a utilização eficiente dos recursos e 

para o desenvolvimento e a aplicação da política e legislação da União em matéria de ambiente, bem como 

os respetivos objetivos, justificam o aumento proposto desta dotação. 

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

Projeto de alteração 1272 
=== S&D//7634 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 07 02 01 — Contribuir para uma economia mais ecológica e eficiente na utilização dos recursos e 

para o desenvolvimento e a aplicação da política e da legislação da União em matéria de ambiente 

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 

07 02 01 140 778 000 69 600 000 148 835 000 86 500 000 148 835 000 86 500 000 30 048 239 30 048 239 178 883 239 116 548 239 

Reserva           

Total 140 778 000 69 600 000 148 835 000 86 500 000 148 835 000 86 500 000 30 048 239 30 048 239 178 883 239 116 548 239 

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 863 
=== VERT/8340 === 

apresentada por Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 07 02 01 — Contribuir para uma economia mais ecológica e eficiente na utilização dos recursos e 

para o desenvolvimento e a aplicação da política e da legislação da União em matéria de ambiente 

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 

07 02 01 140 778 000 69 600 000 148 835 000 86 500 000 148 835 000 86 500 000 5 000 000 1 000 000 153 835 000 87 500 000 

Reserva           

Total 140 778 000 69 600 000 148 835 000 86 500 000 148 835 000 86 500 000 5 000 000 1 000 000 153 835 000 87 500 000 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Artigo 07 02 02 — Travar e inverter a perda de biodiversidade 

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 

07 02 02 200 092 250 72 800 000 211 620 000 90 500 000 211 620 000 90 500 000 6 500 000 1 500 000 218 120 000 92 000 000 

Reserva           

Total 200 092 250 72 800 000 211 620 000 90 500 000 211 620 000 90 500 000 6 500 000 1 500 000 218 120 000 92 000 000 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 07 02 03 — Apoiar a melhoria da governação e da informação em matéria de ambiente a todos os 

níveis 

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 

07 02 03 45 180 000 51 120 000 47 500 000 45 100 000 47 500 000 45 100 000 1 500 000 300 000 49 000 000 45 400 000 

Reserva           

Total 45 180 000 51 120 000 47 500 000 45 100 000 47 500 000 45 100 000 1 500 000 300 000 49 000 000 45 400 000 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 34 02 01 — Redução das emissões de gases com efeito de estufa 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 

34 02 01 73 100 000 37 300 000 77 100 000 41 600 000 77 100 000 41 600 000 1 500 000 300 000 78 600 000 41 900 000 

Reserva           

Total 73 100 000 37 300 000 77 100 000 41 600 000 77 100 000 41 600 000 1 500 000 300 000 78 600 000 41 900 000 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 34 02 02 — Aumentar a resistência da União às alterações climáticas 

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 

34 02 02 38 000 000 19 200 000 41 500 000 22 700 000 38 750 000 22 700 000 4 250 000 300 000 43 000 000 23 000 000 

Reserva           

Total 38 000 000 19 200 000 41 500 000 22 700 000 38 750 000 22 700 000 4 250 000 300 000 43 000 000 23 000 000 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 34 02 03 — Melhor governação e informação em matéria de ambiente a todos os níveis 

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 

34 02 03 15 395 750 11 205 000 15 855 000 13 500 000 15 605 000 13 500 000 500 000 100 000 16 105 000 13 600 000 

Reserva           

Total 15 395 750 11 205 000 15 855 000 13 500 000 15 605 000 13 500 000 500 000 100 000 16 105 000 13 600 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

A alteração visa garantir que o objetivo de 20 % de despesas em ações relacionadas com o clima seja 

alcançado e que seja possível aumentar esse limiar, em conformidade com os compromissos 
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internacionais assumidos pela UE durante a COP 21». 

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

Projeto de alteração 694 
=== ALDE/8726 === 

apresentada por Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 07 02 02 — Travar e inverter a perda de biodiversidade 

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 

07 02 02 200 092 250 72 800 000 211 620 000 90 500 000 211 620 000 90 500 000 1 569 114  213 189 114 90 500 000 

Reserva           

Total 200 092 250 72 800 000 211 620 000 90 500 000 211 620 000 90 500 000 1 569 114  213 189 114 90 500 000 

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 593 
=== GUE//7083 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 07 02 02 — Travar e inverter a perda de biodiversidade 

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 

07 02 02 200 092 250 72 800 000 211 620 000 90 500 000 211 620 000 90 500 000 80 001 850 17 500 000 291 621 850 108 000 000 

Reserva           

Total 200 092 250 72 800 000 211 620 000 90 500 000 211 620 000 90 500 000 80 001 850 17 500 000 291 621 850 108 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Um dos três domínios prioritários no subprograma relativo ao ambiente do Regulamento (EU) n.º 

1293/2013, intitula-se «Natureza e biodiversidade», sendo que esta linha é a que lhe corresponde. Com vista 

à consecução dos objetivos propostos neste regulamento propomos o aumento das dotações. 

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

Projeto de alteração 1273 
=== S&D//7635 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 07 02 02 — Travar e inverter a perda de biodiversidade 
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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 

07 02 02 200 092 250 72 800 000 211 620 000 90 500 000 211 620 000 90 500 000 42 723 877 42 723 877 254 343 877 133 223 877 

Reserva           

Total 200 092 250 72 800 000 211 620 000 90 500 000 211 620 000 90 500 000 42 723 877 42 723 877 254 343 877 133 223 877 

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 693 
=== ALDE/8725 === 

apresentada por Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 07 02 03 — Apoiar a melhoria da governação e da informação em matéria de ambiente a todos os 

níveis 

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 

07 02 03 45 180 000 51 120 000 47 500 000 45 100 000 47 500 000 45 100 000 319 959  47 819 959 45 100 000 

Reserva           

Total 45 180 000 51 120 000 47 500 000 45 100 000 47 500 000 45 100 000 319 959  47 819 959 45 100 000 

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 1274 
=== S&D//7636 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 07 02 03 — Apoiar a melhoria da governação e da informação em matéria de ambiente a todos os 

níveis 

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 

07 02 03 45 180 000 51 120 000 47 500 000 45 100 000 47 500 000 45 100 000 9 589 756 9 589 756 57 089 756 54 689 756 

Reserva           

Total 45 180 000 51 120 000 47 500 000 45 100 000 47 500 000 45 100 000 9 589 756 9 589 756 57 089 756 54 689 756 

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 706 
=== ALDE/8740 === 

apresentada por Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 07 02 05 — Agência Europeia dos Produtos Químicos — Atividades no domínio da legislação em 

matéria de importação e exportação de produtos químicos perigosos (Regulamentos PIC e POP) 

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 

07 02 05 1 020 535 1 020 535 1 549 615 1 549 615 1 049 615 1 049 615 3 711 385 3 711 385 4 761 000 4 761 000 

Reserva           

Total 1 020 535 1 020 535 1 549 615 1 549 615 1 049 615 1 049 615 3 711 385 3 711 385 4 761 000 4 761 000 

Designação: 

Agência Europeia dos Produtos Químicos — Atividades no domínio da legislação em matéria de importação 

e exportação de produtos químicos perigosos (Regulamentos PIC e POP) e economia circular 

JUSTIFICAÇÃO: 

Estes fundos destinam-se a cobrir os recursos financeiros e humanos em 2019 resultantes das tarefas 

adicionais da ECHA ao abrigo da Diretiva-Quadro Resíduos e da reformulação do Regulamento POP. Os 

trabalhos adicionais da ECHA permitirão melhorar a gestão dos riscos dos produtos químicos durante os 

processos de valorização de resíduos e contribuir para a aplicação de duas convenções internacionais que 

regulam os poluentes orgânicos persistentes. 

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

Projeto de alteração 338 
=== ENVI/5253 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 07 02 05 — Agência Europeia dos Produtos Químicos — Atividades no domínio da legislação em 

matéria de importação e exportação de produtos químicos perigosos (Regulamentos PIC e POP) 

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 

07 02 05 1 020 535 1 020 535 1 549 615 1 549 615 1 049 615 1 049 615 3 711 385 3 711 385 4 761 000 4 761 000 

Reserva           

Total 1 020 535 1 020 535 1 549 615 1 549 615 1 049 615 1 049 615 3 711 385 3 711 385 4 761 000 4 761 000 

Designação: 

Agência Europeia dos Produtos Químicos — Atividades no domínio da legislação em matéria de importação 

e exportação de produtos químicos perigosos (Regulamentos PIC e POP) e economia circular 

JUSTIFICAÇÃO: 

Estes fundos destinam-se a cobrir os recursos financeiros e humanos em 2019 resultantes das tarefas 

adicionais da ECHA ao abrigo da Diretiva-Quadro Resíduos e da reformulação do Regulamento POP. Os 

trabalhos adicionais da ECHA permitirão melhorar a gestão dos riscos dos produtos químicos durante os 
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processos de valorização de resíduos e contribuir para a aplicação de duas convenções internacionais que 

regulam os poluentes orgânicos persistentes. 

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

Projeto de alteração 592 
=== GUE//7082 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 07 02 52 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

07 02 52         p.m. p.m. 

Reserva           

Total         p.m. p.m. 

Designação: 

Apoio à gestão dos sítios considerados zonas especiais de conservação dentro da Rede Natura 2000 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

De acordo com a Directiva Habitats (92/43 / CEE), os Estados-Membros devem designar as Áreas 

Especiais de Conservação e adotar as medidas necessárias para melhorar a situação dos habitats e 

espécies existentes. 

As medidas de gestão e conservação devem ser aplicadas nas zonas especiais de conservação, a fim de 

garantir o bom funcionamento e a coerência da rede Natura 2000 no seu conjunto. 

Esta rubrica orçamental deve apoiar a gestão destes sítios. 

JUSTIFICAÇÃO: 

Como o bom funcionamento e a coerência da Natura 2000 como um todo dependem de medidas adequadas 

de gestão e conservação implementadas em cada AEC, deve existir uma responsabilidade conjunta 

(UE/Estados-Membros) para o financiamento dessas medidas. 

Não existe um instrumento financeiro específico da UE dedicado a este propósito. Outros instrumentos 

existentes podem ser considerados complementares (por exemplo, PAC e LIFE) mas são insuficientes. Por 

conseguinte, é proposto um novo instrumento financeiro, a fim de assegurar a devida proteção das espécies e 

dos habitats que fazem parte da rede Natura 2000. 

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

Projeto de alteração 1387 
=== EFDD/8824 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 07 02 77 41 — Projeto-piloto — Promoção de métodos alternativos às experiências com 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 

07 02 77 41 p.m. 300 000 p.m. 400 000 p.m. 400 000  600 000 p.m. 1 000 000 

Reserva           

Total p.m. 300 000 p.m. 400 000 p.m. 400 000  600 000 p.m. 1 000 000 
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JUSTIFICAÇÃO: 

Trata-se de um bom projeto para um assunto importante. 

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

Projeto de alteração 339 
=== ENVI/5254 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 07 02 77 44 — Projeto-piloto — Mapa de soluções, melhores práticas e medidas para a 

descontaminação dos resíduos do pesticida lindano na União 

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 

07 02 77 44 600 000 300 000 p.m. 300 000 p.m. 300 000 2 000 000 700 000 2 000 000 1 000 000 

Reserva           

Total 600 000 300 000 p.m. 300 000 p.m. 300 000 2 000 000 700 000 2 000 000 1 000 000 

Observações: 

Após o parágrafo: 

A sua utilização na agricultura começou a ser limitada .......... concluiu que esta substância pode ser 

cancerígena. 

Alterar o texto do seguinte modo: 

Embora o lindano seja proibido como pesticida de culturas desde 2000, ainda existem antigos locais de 

produção e aterros deste pesticida altamente tóxico em toda a União (como, por exemplo, na Eslovénia, na 

Alemanha, na Roménia e em Espanha) e, apesar de haver um conhecimento bastante vasto sobre outros 

poluentes orgânicos persistentes (POP), não existe uma imagem clara da dimensão dos locais contaminados 

com lindano na União e desconhece-se a quantidade de HCH que pode penetrar no sistema de resíduos/água 

através de resíduos de construção e demolição contaminados provenientes de antigos locais de produção e 

armazenamento. O lindano pode também evaporar-se e afetar a saúde humana por inalação. Segundo 

vários relatórios do Parlamento Europeu e das Nações Unidas, podem ser encontradas concentrações 

elevadas do lindano em vários Estados-Membros (França, Portugal, Espanha, Países Baixos, Bélgica, 

Alemanha, Itália e Luxemburgo). 

Embora a União disponha de um quadro jurídico abrangente no que respeita à produção e gestão de resíduos 

de POP e de um sistema bastante desenvolvido de autorização ou reautorização de novos pesticidas, não 

existem regras nem soluções para os locais contaminados,onde há atualmente lindano, nem técnicas de 

descontaminação e recuperação de instalações industriais. Existe também uma variedade de 

técnicas:Existem igualmente diversas técnicas, incluindo a incineração, a reação química, a manipulação 

genética de plantas, o confinamento selado, incineração, reação química ou utilização de plantas 

geneticamente modificadas.etc.  

Após o parágrafo: 

5. Elaborar orientações, destinadas às administrações .......... ambiente em relação à revitalização de zonas 

industriais. 

Acrescentar o texto seguinte: 

Este projeto-piloto foi apoiado pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho em 2017 e recebeu 600 000 

EUR em dotações de autorização no orçamento de 2018. Este valor deve ser significativamente 

aumentado em 2019 para responder às necessidades do projeto e ao interesse por si suscitado junto das 

instituições nacionais, regionais, locais e da UE. 
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JUSTIFICAÇÃO: 

Embora a União disponha de um quadro jurídico abrangente no que respeita à produção de POP e de um 

sistema bastante desenvolvido de autorização ou reautorização de novos pesticidas, não existem regras nem 

soluções para os locais contaminados por lindano, nem técnicas de descontaminação e recuperação de 

instalações industriais. Existem igualmente diversas técnicas, incluindo a incineração, a reação química, a 

manipulação genética de vegetais, o confinamento selado, etc. 

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

Projeto de alteração 296 
=== AGRI/5850 === 

apresentada por Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 07 02 77 49 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

07 02 77 49       1 250 000 625 000 1 250 000 625 000 

Reserva           

Total       1 250 000 625 000 1 250 000 625 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Espécies exóticas invasoras: melhoria dos conhecimentos e da comunicação 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

O objetivo global do presente projeto-piloto é testar novos métodos para evitar o estabelecimento e a 

propagação de espécies exóticas invasoras no ambiente aquático, em apoio do Regulamento da UE 

relativo às espécies exóticas invasoras e da Estratégia de Biodiversidade da UE para 2020. 

É amplamente reconhecido que a prevenção do estabelecimento de espécies exóticas invasoras (por 

exemplo, medidas de biossegurança eficazes) é muito mais eficaz em termos de custos do que a gestão e 

erradicação destas espécies depois de instaladas. No entanto, foram identificados dois importantes 

obstáculos à aplicação de medidas de biossegurança eficazes no domínio das espécies exóticas invasoras: 

i) a falta de conhecimento das partes interessadas relativamente à importância da biossegurança no 

domínio das espécies exóticas invasoras e ii) a falta de conhecimento de gestores de recursos naturais e 

entidades reguladoras quanto à forma de comunicar com os diferentes grupos de partes interessadas 

sobre a necessidade de aplicar medidas de biossegurança eficazes. 

Este projeto-piloto propõe uma série de atividades que procuram: i) melhorar o conhecimento das partes 

interessadas sobre a importância de medidas de biossegurança eficazes no domínio das espécies exóticas 

invasoras e ii) melhorar o conhecimento de gestores, reguladores e partes interessadas no que diz respeito 

ao desenvolvimento e à aplicação de medidas de biossegurança eficazes no domínio das espécies exóticas 

invasoras. 

O projeto-piloto proporcionará, com o objetivo de se tornar uma ação preparatória, 1 250 000 EUR de 

financiamento, divididos equitativamente ao longo de dois anos, para sensibilizar os seguintes grupos de 

partes interessadas para a necessidade de implementar medidas de biossegurança eficazes: os 

agricultores, os proprietários e gestores de terras, as ONG no domínio do ambiente, a indústria hortícola, 

o setor do comércio de animais exóticos, os utilizadores de águas fluviais e lagos para fins recreativos 

(pescadores e navegadores) e utilizadores do mar (navegação de recreio e transporte industrial), as 

autoridades responsáveis pelas infraestruturas de transporte (canais, caminhos de ferro, bermas de 

autoestradas) e as autoridades locais. Estes grupos de partes interessadas foram identificados como 

representando as vias de acesso mais significativas para as espécies exóticas invasoras na Europa. 
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A biossegurança no domínio das espécies exóticas invasoras constitui um tema relativamente ao qual as 

partes interessadas têm, geralmente, um conhecimento limitado, mas que suscita nelas uma grande 

ansiedade devido à perceção dos seus impactos negativos nos interesses destes grupos. O projeto-piloto irá 

desenvolver uma plataforma para facilitar a comunicação construtiva dentro dos setores e entre os 

mesmos quanto à necessidade e aos benefícios de medidas de biossegurança eficazes no domínio das 

espécies exóticas invasoras, bem como para partilhar as práticas de excelência em matéria de 

comunicação, desenvolvimento e aplicação de tais medidas. 

Mais especificamente, o projeto-piloto nomeará funcionários para iniciar e dirigir o diálogo em cada um 

dos grupos de partes interessadas identificados. Dado que o atual nível de conhecimento de muitos grupos 

de partes interessadas sobre as questões de biossegurança das espécies exóticas invasoras é baixo, os 

funcionários determinarão inicialmente o nível de conhecimento e preocupação de cada um dos grupos 

de partes interessadas. Uma vez determinada a perceção de cada um dos grupos de partes interessadas, os 

funcionários iniciarão uma série de eventos, workshops e conferências e produzirão material acessível 

específico a cada setor para promover a compreensão e o intercâmbio de conhecimentos sobre a questão 

em cada setor. Um secretariado administrará e supervisionará o trabalho dos funcionários, recolhendo e 

desenvolvendo os diálogos setoriais específicos, a fim de identificar problemas e soluções comuns a todos 

os setores. 

Ao realizar as atividades de envolvimento acima referidas, prevê-se que o nível de preocupação, os 

conflitos e os mal-entendidos em torno da biossegurança das espécies exóticas invasoras diminuam. A 

novidade deste projeto reside na sua natureza proativa, uma vez que não foram feitas tentativas anteriores 

de participação construtiva de setores específicos na biossegurança, à escala pan-europeia, assim como 

no seu caráter colaborativo, na medida em que, simultaneamente, aborda a biossegurança no domínio 

das espécies exóticas invasoras em setores europeus relacionados mas diferentes. 

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 espécies exóticas invasoras são o segundo maior fator de extinção de espécies a nível mundial, 

calculando-se que os custos para a economia da UE ascendam a 12,5 mil milhões de euros por ano em 

prejuízos e despesas de gestão. Este fator contribui significativamente para uma maior degradação dos sítios 

Natura 2000 e de outros habitats nas zonas rurais e agrícolas ou nas suas proximidades. Este projeto apoiará 

a aplicação do Regulamento (CE) n.º 1143/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às espécies 

exóticas invasoras e as atividades no âmbito da realização do objetivo 5 da Estratégia de Biodiversidade da 

UE para 2020, contribuindo também para a consecução de 10 dos 17 ODS. 

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

Projeto de alteração 340 
=== ENVI/5255 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 07 02 77 49 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

07 02 77 49       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

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       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Designação: 

Ação preparatória — Promover a partilha de conhecimentos e a recolha de melhores práticas em matéria 

de cidades e ambientes urbanos verdes e encorajar a participação na sociedade civil neste domínio 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Uma das opções mais subutilizadas para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos europeus consiste em 

trazer a natureza para as cidades e tornar os bairros mais ecológicos. Atualmente, 72 % da população 

europeia vive em cidades e subúrbios, e a percentagem da população urbana continua a crescer. Uma vez 

que as cidades enfrentam uma série de desafios, desde o respetivo impacto na saúde dos residentes até às 

preocupações ambientais, as infraestruturas verdes oferecem um enorme potencial para solucionar 

muitos destes problemas. 

O objetivo consiste em apresentar o verde como um instrumento para a resolução de problemas e em 

melhorar os conhecimentos sobre esta possibilidade. É cada vez mais importante olhar para o futuro e 

desenvolver uma visão das cidades de amanhã na qual as infraestruturas verdes desempenhem um papel 

crucial. 

O objetivo consiste em proporcionar conhecimentos científicos e partilhar conhecimentos, ferramentas, 

métodos e abordagens inovadoras para melhorar a biodiversidade e poder planificar e realizar 

infraestruturas verdes (incluindo telhados e paredes verdes e uma agricultura urbana sustentável) nas 

cidades, e em melhorar a abordagem participativa da sociedade civil no processo de tomada de decisões. 

Tal passa também por construir em conjunto uma visão sobre a cidade verde do futuro. 

Uma abordagem verdadeiramente participativa envolve os responsáveis políticos, os cidadãos e a 

sociedade civil, incluindo os idosos e as crianças. Cada uma destas partes interessadas tem necessidades 

diferentes (lazer, atenuação do impacto das ilhas térmicas urbanas, melhoria da qualidade do ar, 

melhoria da saúde humana, mobilidade não agressiva sustentável, reforço da coesão social, etc.). Por 

conseguinte, a componente científica do projeto poderia contribuir para desenvolver os aspetos científicos 

necessários para encorajar iniciativas locais que melhorem a infraestrutura verde urbana, em benefício 

dos habitantes das cidades e da melhoria da sua qualidade de vida. 

Esta ação preparatória destina-se a criar e a recolher materiais, melhores práticas e orientações. Destina-

se também a distribuir os materiais criados às cidades, aos municípios e aos administradores, a fim de 

ajudar os presidentes de câmara a darem início a projetos que visem melhorar e desenvolver as 

infraestruturas verdes nas cidades e zonas urbanas. 

Os objetivos da ação preparatória consistem em: 

1. Reforçar a sensibilização para os benefícios dos espaços verdes no meio edificado. 

2. Aumentar a quantidade e a qualidade da investigação e o desenvolvimento de novas inovações. 

3. Incentivar os cidadãos a agirem e a melhorarem os seus próprios bairros. 

4. Criar uma cultura de valorização dos espaços verdes. 

5. Aumentar o número de projetos de infraestruturas verdes. 

6. Ligar as iniciativas existentes e partilhar as melhores práticas nos Estados-Membros. 

7. Criar um roteiro para tornar as cidades europeias mais ecológicas até 2030. 

8. Proceder aos preparativos para o Ano Europeu das Cidades mais Verdes 2020. 

Bases jurídicas: 
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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 infraestruturas verdes e a integração da natureza nos edifícios comportam inúmeros benefícios. As 

plantas, desde musgos a árvores gigantes, podem ser incorporadas nas áreas construídas não apenas para 

embelezar os nossos bairros mas também para criar efeitos positivos substanciais na saúde e no bem-estar 

das pessoas, reforçar a luta contra as alterações climáticas e proteger a biodiversidade. A inclusão dos 

cidadãos nos processos de planeamento urbano permite-lhes criar ambientes urbanos verdes mais inclusivos 

e acessíveis. 

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

Projeto de alteração 542 
=== GUE//7031 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 07 02 77 49 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

07 02 77 49       3 000 000 2 000 000 3 000 000 2 000 000 

Reserva           

Total       3 000 000 2 000 000 3 000 000 2 000 000 

Designação: 

Projeto-piloto - Fundo Europeu para a adaptação das ilhas, das regiões ultraperiféricas e dos países e 

territórios ultramarinos aos desafios colocados pelas alterações climáticas 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

As ilhas europeias, as regiões ultraperiféricas europeias (RUP) e os países e territórios ultramarinos 

(PTU) enfrentam os mesmos desafios decorrentes das alterações climáticas que alguns dos países menos 

desenvolvidos (PMD) ou Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (PEID). A UE criou um 

mecanismo para financiar a adaptação às alterações climáticas nos PMD e PEID através da Aliança 

Global contra as Alterações Climáticas (AGAC +). 

A criação de um Fundo Europeu para a adaptação das ilhas europeias, das regiões ultraperiféricas e dos 

países e territórios ultramarinos aos desafios colocados pelas alterações climáticas poderá compensar o 

facto de estes não serem elegíveis para os fundos previstos no âmbito da AGAC + e, ao mesmo tempo, 

atenuar os efeitos adversos das alterações climáticas nesses territórios. 

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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O objetivo desta nova rubrica orçamental consiste em criar um fundo europeu específico para a adaptação 

das ilhas, das RUP e dos PTU às alterações climáticas, a fim de compensar o facto de não serem elegíveis 

para apoio europeu no âmbito da Aliança Mundial contra as Alterações Climáticas (AMAC +). 

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

Projeto de alteração 550 
=== GUE//7039 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 07 02 77 49 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

07 02 77 49       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: 

Ação preparatória — Promoção de métodos alternativos aos ensaios em animais 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

O projeto-piloto destinado a promover e desenvolver métodos alternativos aos ensaios em animais 

permitiu a realização de várias ações (para desenvolver a educação e a formação, mas também para 

melhorar a informação e a comunicação sobre métodos alternativos) identificadas nos três pilares das 

ações propostas pela Comissão para este projeto-piloto no seu relatório intercalar sobre a execução de 

projetos-piloto e ações preparatórias em 2017 (Ref. Ares(2017)1094287 - 01/03/2017) e levadas a efeito 

pela Comissão em 2018. 

Para assegurar a sustentabilidade e a eficiência dessas ações bem sucedidas, o projeto-piloto deve ser 

prosseguido sob a forma de uma ação preparatória. 

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: 

O projeto-piloto para a promoção de alternativas aos ensaios em animais foi coroado de êxito e deve ser 

continuado sob a forma de uma ação preparatória. 

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

Projeto de alteração 158 
=== ITRE/6391 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 07 02 77 49 

 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 

07 02 77 49       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: 

Ação preparatória – Medidas de atenuação das doenças infeciosas para combater a perda de 

biodiversidade, em conformidade com a Diretiva Habitats 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Esta ação preparatória sucede a um projeto-piloto executado em 2016-2018 e visa a adoção de uma ação 

futura da UE neste domínio. 

O projeto-piloto (PP) «Medidas de atenuação das doenças infeciosas para combater a perda de 

biodiversidade, em conformidade com a Diretiva Habitats» criou um sistema de alerta precoce europeu 

para a quitridiomicose (doença listada na OIE) nas salamandras, provocada pelo fungo 

Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal). A resposta a esta ameaça é imposta tanto pela Diretiva 

Habitats como pela Decisão 2018/320 da UE. O Bsal está atualmente a expandir o seu alcance e continua 

a causar mortalidade nos ecossistemas afetados, provocando extirpações da população. Demonstrou-se 

que o sistema de vigilância passiva é altamente eficiente na deteção de casos de Bsal. Portanto, é de 

primordial importância alargar o projeto a uma ação preparatória, tendo como primeiro objetivo manter 

este sistema de vigilância passiva para as populações naturais, alargando-o de forma a incluir as 

populações em cativeiro. Foi recentemente demonstrado que estas últimas constituem um importante 

reservatório de Bsal. O segundo objetivo consiste em otimizar os tratamentos do Bsal, que deverão 

permitir a correta aplicação da Decisão 2018/320. Os atuais tratamentos são inadequados para várias 

espécies de salamandra (fraca tolerância ao calor) ou utilizam compostos antimicrobianos que devem ser 

considerados prioritários para utilização em humanos como drogas de último recurso (voriconazol, 

colistina). Em terceiro lugar, para o êxito de qualquer plano de redução do Bsal é crucial eliminar os 

reservatórios de doenças. Atualmente, estes reservatórios não são conhecidos mas permitem o declínio 

persistente das salamandras nos ecossistemas afetados há pelo menos 10 anos. Portanto, a identificação 

dos reservatórios é fundamental para melhorar as taxas de sucesso das medidas de conservação locais 

para preservar a diversidade europeia da salamandra. É solicitado um orçamento de três anos para esta 

ação preparatória. 

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 AP visa combater a perda da biodiversidade na Europa, tal como exigido pela Diretiva Habitats e pela 

Decisão 2018/320 da UE. O projeto não pode ser financiado pelo Horizonte 2020, nem pelo programa LIFE 

ou qualquer outro programa europeu, o que justifica a sua transformação numa ação preparatória. O âmbito 

da presente proposta está fora do alcance dos Estados-Membros da UE e envolve a comunidade científica 

internacional. A aplicação dos resultados desta AP pode ser feita no âmbito do programa LIFE. 

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

Projeto de alteração 1275 
=== S&D//7689 === 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 07 02 77 49 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

07 02 77 49       1 250 000 625 000 1 250 000 625 000 

Reserva           

Total       1 250 000 625 000 1 250 000 625 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Espécies exóticas invasoras: melhoria do conhecimento e da comunicação 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Aditar o seguinte texto: 

O objetivo global do presente projeto-piloto consiste em experimentar novos métodos para prevenir a 

introdução e a propagação de espécies exóticas invasoras na UE, em apoio do Regulamento n.º 1143/2014 

da UE relativo às espécies exóticas invasoras e do objetivo 5 da Estratégia de Biodiversidade da UE para 

2020. 

É amplamente reconhecido que a prevenção da fixação de espécies exóticas invasoras (por exemplo, 

medidas de biossegurança eficazes a nível das EEI) é muito mais eficaz em termos de custos do que a 

gestão e erradicação destas espécies depois de instaladas. No entanto, foram identificados dois 

importantes obstáculos à aplicação de medidas de biossegurança eficazes no domínio das espécies 

exóticas invasoras: i) a falta de conhecimento das partes interessadas relativamente à importância da 

biossegurança no domínio das espécies exóticas invasoras e ii) a falta de conhecimento de gestores de 

recursos naturais e entidades reguladoras quanto à forma de comunicar aos diferentes grupos de partes 

interessadas a necessidade de aplicar medidas de biossegurança eficazes no domínio das EEI. 

Este projeto-piloto propõe uma série de atividades que procuram: i) melhorar o conhecimento das partes 

interessadas sobre a importância de medidas de biossegurança eficazes no domínio das espécies exóticas 

invasoras e ii) melhorar o conhecimento de gestores, reguladores e partes interessadas no que diz respeito 

ao desenvolvimento e à aplicação de medidas de biossegurança eficazes no domínio das EEI. 

Na perspetiva de passar a ação preparatória, o projeto-piloto proporcionará um financiamento de 1,25 

milhões de EUR, repartidos equitativamente ao longo de dois anos, para sensibilizar os seguintes grupos 

de partes interessadas para a necessidade de implementar medidas de biossegurança eficazes: os 

agricultores, os proprietários e gestores de terras, as ONG no domínio do ambiente, o setor hortícola, o 

setor do comércio de animais exóticos, os utilizadores de águas fluviais e lagos para fins recreativos 

(pescadores e navegadores) e de águas marinhas (navegação de recreio e navegação industrial), as 

autoridades das infraestruturas de transporte (canais, vias férreas de desvio, bermas de autoestradas) e as 

autoridades locais. Estes grupos de partes interessadas foram identificados como representando as vias de 

acesso mais significativas para as espécies exóticas invasoras na Europa. 

A biossegurança no domínio das espécies exóticas invasoras constitui um tema relativamente ao qual as 

partes interessadas têm, geralmente, um conhecimento limitado, mas que concita uma grande ansiedade 

devido à perceção dos seus impactos negativos nos interesses destes grupos. O projeto-piloto irá 

desenvolver uma plataforma para facilitar a comunicação construtiva dentro dos setores e entre os 

mesmos quanto à necessidade e aos benefícios de medidas de biossegurança eficazes no domínio das 

espécies exóticas invasoras, bem como para partilhar as práticas de excelência em matéria de 

comunicação, desenvolvimento e aplicação de tais medidas. 

Mais especificamente, o projeto-piloto nomeará funcionários para iniciar e dirigir o diálogo em cada um 

dos grupos de partes interessadas identificados. Dado que o atual nível de conhecimento de muitos grupos 



 

 23 

de partes interessadas sobre as questões de biossegurança das espécies exóticas invasoras é baixo, os 

funcionários determinarão inicialmente o nível de conhecimento e preocupação de cada um dos grupos 

de partes interessadas. Uma vez determinada a perceção de cada um dos grupos de partes interessadas, os 

funcionários iniciarão uma série de eventos, workshops e conferências e produzirão material acessível 

específico a cada setor para promover a compreensão e o intercâmbio de conhecimentos sobre a questão 

em cada setor. Um secretariado administrará e supervisionará o trabalho dos funcionários, recolhendo e 

desenvolvendo os diálogos setoriais específicos, a fim de identificar problemas e soluções comuns a todos 

os setores. 

Ao realizar as atividades de envolvimento acima referidas prevê-se que o nível de preocupação, os 

conflitos e os mal-entendidos em torno da biossegurança das espécies exóticas invasoras diminuam. A 

novidade deste projeto reside na sua natureza proativa, uma vez que não foram feitas tentativas anteriores 

para a participação construtiva de setores específicos na biossegurança, à escala pan-europeia, assim 

como no seu caráter colaborativo, na medida em que, simultaneamente, aborda a biossegurança no 

domínio das espécies exóticas invasoras em setores europeus relacionados mas divergentes. 

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 espécies exóticas invasoras são o segundo maior fator de extinção de espécies a nível mundial, 

calculando-se que os custos para a economia da UE ascendam a 12,5 mil milhões de EUR por ano em 

prejuízos e despesas de gestão. Este fator contribui significativamente para uma maior degradação dos sítios 

Natura 2000 e de outros habitats nas zonas rurais e agrícolas ou nas suas proximidades. Este projeto apoiará 

a aplicação do Regulamento (CE) n.º 1143/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às espécies 

exóticas invasoras e as atividades no âmbito da realização do objetivo 5 da Estratégia de Biodiversidade da 

UE para 2020, contribuindo também para a consecução de 10 dos 17 ODS. 

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

Projeto de alteração 283 
=== TRAN/5391 === 

apresentada por Comissão dos Transportes e do Turismo 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 07 02 77 49 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

07 02 77 49       600 000 300 000 600 000 300 000 

Reserva           

Total       600 000 300 000 600 000 300 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Desenvolvimento de um rótulo europeu para veículos com níveis de emissão muito 

reduzidos (ULEV)  

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 Euro5 e Euro6 ainda emitem muito mais NOx do que o autorizado. Só 

depois da introdução do Euro6d (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 Euro6 são três vezes mais poluentes que os 

veículos mais limpos das categorias Euro3 / 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 modalidades diversas 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. Criação de um rótulo voluntário para veículos com níveis de emissão muito reduzidos (ULEV) que 

cumpram os valores-limite de emissão da categoria Euro6 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 (Euro6d) ou certificados (após RDE) na sequência de reconversão. 

3. Criação de um sistema voluntário de certificação e monitorização dos veículos com rótulo ULEV. 

4. Criação de um sistema europeu de intercâmbio voluntário de informações (associado à plataforma de 

intercâmbio Eucaris), que inclua uma base de dados digital com todos os veículos ULEV matriculados. O 

sistema de intercâmbio de informações estará à disposição das autoridades locais 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. Cidades pertencentes a 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 ULEV que cumpram os valores-

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 ULEV 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. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 341 
=== ENVI/5256 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 07 02 77 50 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

07 02 77 50       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: 

Ação preparatória — Promoção de métodos alternativos aos ensaios em animais 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

O projeto-piloto destinado a promover e desenvolver métodos alternativos aos ensaios em animais 

permitiu a realização de várias ações (para desenvolver a educação e a formação, mas também para 

melhorar a informação e a comunicação sobre métodos alternativos) identificadas nos três pilares das 

ações propostas pela Comissão para este projeto-piloto no seu relatório provisório sobre a execução de 

projetos-piloto e ações preparatórias em 2017 (Ref. Ares(2017)1094287 - 01/03/2017) e levadas a efeito 

pela Comissão em 2018. 

A fim de assegurar a sustentabilidade e a eficiência dessas ações bem sucedidas, o projeto-piloto deve ser 

prosseguido enquanto ação preparatória. 

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: 

O projeto-piloto para a promoção de alternativas aos ensaios em animais foi bem sucedido e deve ser 

continuado enquanto ação preparatória. 

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

Projeto de alteração 1276 
=== S&D//7699 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 07 02 77 50 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

07 02 77 50       600 000 300 000 600 000 300 000 

Reserva           

Total       600 000 300 000 600 000 300 000 
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Designação: 

Projeto-piloto — Estudo de viabilidade sobre uma plataforma aberta comum sobre dados de segurança 

química  

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

A Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA) e a Autoridade Europeia para a Segurança dos 

Alimentos (AESA) prestam aconselhamento científico independente aos responsáveis políticos pela 

regulamentação da segurança química e alimentar na Europa. Através dos respetivos mandatos, 

recolhem grandes quantidades de dados científicos sobre substâncias e as suas propriedades perigosas. 

Ao mesmo tempo, a indústria e a comunidade de investigação académica também estão a criar um vasto 

leque de informações sobre esses temas. 

No entanto, e devido às limitações jurídicas, técnicas, de recursos ou de outra natureza, estas amplas 

recolhas de dados científicos nem sempre são inteiramente partilhadas ou disponibilizadas a um público 

mais vasto e, por conseguinte, ainda não atingiram o seu pleno potencial. Por conseguinte, a ECHA e a 

AESA esperam aumentar e simplificar o acesso às vastas recolhas de dados científicos que possuem, 

enriquecidas com outros dados públicos e dados alimentados por fontes externas. 

Este objetivo poderia ser alcançado através de um portal que incluísse dados estruturados e não 

estruturados fornecidos por agências de regulação, pela indústria, pelo meio académico e por outras 

partes interessadas na segurança química. O portal deverá identificar os estudos e apoiar a avaliação 

crítica de estudos, a prospeção de texto, a visualização de dados, a análise e a partilha de conhecimentos. 

O objetivo é facilitar a partilha sem descontinuidades de dados entre autoridades e proporcionar o acesso 

público aos investigadores, às entidades reguladoras, à indústria e aos cidadãos em geral. Tal permitirá 

promover: a) a transparência e a confiança no processo de tomada de decisões da UE, b) a investigação e 

a análise de dados; c) a inovação; d) um menor número de ensaios em animais e uma toxicologia mais 

preditiva, e e) uma melhor tomada de decisões e escolhas informadas dos consumidores. 

Um portal comum poderá incluir: 

* Um registo de estudos toxicológicos de substâncias químicas e produtos regulamentados. Embora se 

encontrem disponíveis 12 estudos patrocinados pela indústria para fins de avaliação regulamentar pela 

autoridade competente, nem sempre estão à disposição de outras autoridades, de partes interessadas da 

indústria, da comunidade científica ou do público em geral. 

* Um repositório para dados científicos e da investigação. Nem sempre são utilizados estudos sujeitos a 

revisão pelos pares nas avaliações regulamentares, dado que a procura de estudos e o acesso aos mesmos 

requerem recursos consideráveis. Os cientistas, bem como os editores dos seus estudos, não têm, por 

princípio, interesse em partilhar dados para abordar questões regulamentares. 

* Uma plataforma para a análise de dados, a toxicologia preditiva (ou seja, a prevenção de ensaios em 

animais), um melhor acompanhamento ambiental, uma melhor conceção dos estudos, o desenvolvimento 

de inteligência artificial e de aplicações de aprendizagem automática. 

O projeto proposto assumirá a forma de um estudo de viabilidade que explorará as oportunidades de 

criação de uma plataforma comum que permita gerar benefícios valiosos para os quatro principais 

grupos de partes interessadas identificados (entidades reguladoras, universidades, indústria e cidadãos em 

geral). 

A primeira fase do estudo centrar-se-á na análise da viabilidade e no desenvolvimento de casos de 

utilização. Deverão ser abordadas as seguintes questões ligadas à investigação: 

- Os reguladores, os meios académicos, a indústria e os cidadãos são identificados como as principais 

partes interessadas, mas quais seriam as suas funções e como beneficiariam do portal comum? 

- Podemos aprender com os sistemas existentes, por exemplo com o registo de ensaios clínicos da UE, o 
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sistema de identificação de registos principais da EPA, o portal de dados abertos da UE, o IPCheM, o 

portal eChem da OCDE, uma potencial futura base de conhecimentos globais sobre substâncias químicas 

da OCDE, o portal de divulgação da ECHA, o OpenAire ou a Nuvem Europeia para a Ciência Aberta 

(European Open Science Cloud)? Poderia algum destes sistemas fornecer algumas ou todas as 

funcionalidades do portal? 

- De que forma podem os proprietários dos dados partilhar informações mas manter os seus direitos de 

propriedade intelectual e a proteção de informações comerciais confidenciais/segredos comerciais? 

- Como convencer os participantes a utilizarem um formato de dados comum, internacional e estruturado 

para o intercâmbio de informações? 

- O intercâmbio de informações pode ser automatizado através de sistemas laboratoriais que partilham 

informação através de serviços Web? 

- Como podem ser integrados na plataforma procedimentos de controlo da qualidade e instrumentos de 

avaliação crítica? 

- Quais os incentivos à participação no portal? 

- Como poderia uma plataforma comum estimular estudos e métodos novos ou melhorados para a 

avaliação da segurança química? 

- De que modo poderá uma plataforma comum transmitir informação à agenda de investigação da UE? 

A segunda fase do estudo deve elaborar recomendações destinadas ao legislador da UE atinentes ao 

desenvolvimento das políticas da UE neste domínio, com base nas oportunidades e ameaças identificadas. 

- Que disposições de base seriam necessárias para regular uma plataforma central da UE através de 

regulamentos e instituições da UE? 

- Quais são os obstáculos jurídicos e poderá a legislação atuar como impulsionadora da participação e 

impor um formato comum para a obtenção de resultados? 

- Quais seriam os recursos necessários para a adaptação/desenvolvimento e manutenção de um portal 

comum? 

- Quais são as opções de financiamento para a adaptação/desenvolvimento e manutenção de um portal 

comum? 

Se for considerado adequado, a execução do projeto-piloto pode ser delegada nas agências. 

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 ECHA e a AESA enfrentam restrições em termos de partilha de mais dados e estudos do que atualmente 

com o público em geral devido ao sigilo comercial e aos direitos de propriedade intelectual. Além disso, o 

potencial dos estudos, revistos pelos pares, de investigadores independentes pode não ser totalmente 

explorado se não estiverem disponíveis num formato estruturado. Por conseguinte, a ECHA e a AESA 

esperam aumentar e simplificar o acesso ao vasto manancial de dados científicos que possuem, enriquecido 

com outros dados públicos e dados provenientes de fontes externas. 

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

Projeto de alteração 1277 
=== S&D//7719 === 
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apresentada por Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 07 02 77 50 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

07 02 77 50       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 — Ensaios de tecnologias de reconversão 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Os ensaios de emissões dos veículos efetuados com PEMS ou teledeteção mostram que alguns veículos 

das categorias Euro 5 e Euro 6 ainda emitem significativamente mais NOx em condições reais quando 

comparados com os resultados dos ensaios efetuados em laboratório. Só depois da introdução dos ensaios 

de emissões em condições reais de condução (RDE) com a categoria Euro 6d (desde 1 de setembro de 

2017) foi possível reduzir as discrepâncias entre as emissões aprovadas e as emissões reais. 

A fim de melhorar o desempenho ambiental real dos veículos das categorias Euro 5 e Euro 6 já 

homologados (antes da introdução do ensaio RDE), é necessário reconverter os veículos. 

Em 16 de abril de 2018, a Comissão Europeia atribuiu o Prémio Horizon para a reconversão dos motores 

em favor de um ar limpo. O prémio demonstrou a eficácia das reconversões e os custos relativamente 

baixos do processo e incentivou o desenvolvimento de novas tecnologias que possam ser aplicadas aos 

novos motores diesel das categorias Euro 5 e Euro 6. 

É necessário continuar a avaliar a eficácia das opções de reconversão, com base no Prémio Horizon para 

a reconversão dos motores em favor de um ar limpo. Há que avaliar um grande número de tecnologias no 

que diz respeito a diversos tipos de tecnologias de motores em diferentes categorias Euro, incluindo 

alternativas para a reconversão dos filtros de partículas de gasolina. Além disso, importa avaliar possíveis 

sistemas de certificação de soluções de reconversão, a fim de fornecer informações claras aos 

consumidores e aumentar a confiança na eficácia das opções de reconversão. 

O projeto-piloto tem os seguintes objetivos: 

- Realizar um conjunto amplo de ensaios, a fim de testar a eficácia das diferentes opções de reconversão 

para determinar as tecnologias em que as condições podem satisfazer os valores-limite de emissão (VLE) 

da categoria Euro 6 e os requisitos de acesso aplicáveis a zonas de baixa emissão (LEZ - Low Emission 

Zones), utilizando ensaios em laboratório e ensaios de emissões em condições reais de condução que 

abranjam uma grande diversidade de condições de condução, tecnologias de motores e classes de normas 

Euro; 

- Avaliar uma série de possíveis sistemas de certificação de soluções de reconversão. 

O projeto baseia-se no trabalho já realizado pela Comissão no contexto do Prémio Horizon para a 

reconversão (ver http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=engine-retrofit). 

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 
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26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Tendo em conta as várias 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 o baixo desempenho ambiental de 

muitos veículos das categorias Euro 5 e Euro 6 em condições reais, é necessário proceder à reconversão de 

veículos já homologados. No entanto, as tecnologias de reconversão não foram devidamente testadas e não 

existe atualmente um sistema de certificação adequado. 

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

Projeto de alteração 342 
=== ENVI/5257 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 07 02 77 51 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

07 02 77 51       600 000 300 000 600 000 300 000 

Reserva           

Total       600 000 300 000 600 000 300 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Estudo de viabilidade sobre uma plataforma aberta comum sobre dados de segurança 

química  

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

A Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA) e a Autoridade Europeia para a Segurança dos 

Alimentos (AESA) prestam aconselhamento científico independente aos responsáveis políticos pela 

regulamentação da segurança química e alimentar na Europa. Através dos respetivos mandatos, 

recolhem grandes quantidades de dados científicos sobre substâncias e as suas propriedades perigosas. 

Ao mesmo tempo, a indústria e a comunidade de investigação académica também estão a criar um vasto 

leque de informações sobre esses temas. 

No entanto, devido às limitações jurídicas, técnicas, de recursos ou de outra natureza, estas amplas 

recolhas de dados científicos nem sempre são inteiramente partilhadas ou disponibilizadas a um público 

mais vasto e, por conseguinte, ainda não atingiram o seu pleno potencial. Por conseguinte, a ECHA e a 

AESA esperam aumentar e simplificar o acesso às vastas recolhas de dados científicos que possuem, 

enriquecidas com outros dados públicos e dados alimentados por fontes externas. 

Este objetivo poderia ser alcançado através de um portal que incluísse dados estruturados e não 

estruturados fornecidos por agências de regulação, pela indústria, pelo meio académico e por outras 

partes interessadas na segurança química. O portal deverá identificar os estudos e apoiar a avaliação 

crítica de estudos, a prospeção de texto, a visualização de dados, a análise, bem como a partilha de 

conhecimentos. 

O objetivo é facilitar a partilha sem descontinuidades de dados entre autoridades e proporcionar o acesso 

público aos investigadores, às entidades reguladoras, à indústria e aos cidadãos em geral. Tal permitirá 

promover: a) a transparência e a confiança no processo de tomada de decisões da UE, b) a investigação e 

a análise de dados; c) a inovação d) um menor número de ensaios em animais e uma toxicologia mais 

preditiva e e) uma melhor tomada de decisões e escolhas informadas dos consumidores. 

Um portal comum poderá incluir: 
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* Um registo de estudos toxicológicos de substâncias químicas e produtos regulamentados. Embora se 

encontrem disponíveis estudos patrocinados pela indústria para fins avaliação regulamentar pela 

autoridade competente, nem sempre estão à disposição de outras autoridades, de partes interessadas da 

indústria, da comunidade científica ou do público em geral. 

* Um repositório para investigação e dados científicos. Nem sempre são utilizados estudos sujeitos a 

revisão interpares nas avaliações regulamentares, dado que a procura de estudos e o acesso aos mesmos 

requerem recursos consideráveis. Os cientistas, bem como os editores dos seus estudos, não têm, por 

princípio, interesse em partilhar dados para abordar questões regulamentares. 

* Uma plataforma para a análise de dados, a toxicologia preditiva (ou seja, a prevenção de ensaios em 

animais), um melhor acompanhamento ambiental, uma melhor conceção dos estudos, o desenvolvimento 

de inteligência artificial e de aplicações de aprendizagem automática. 

O projeto proposto assumirá a forma de um estudo de viabilidade que explorará as oportunidades de 

criação de uma plataforma comum que permita gerar benefícios valiosos para os quatro principais 

grupos de partes interessadas identificados (entidades reguladoras, universidades, indústria e cidadãos em 

geral). 

A primeira fase do estudo centrar-se-á na análise da viabilidade e no desenvolvimento de casos de 

utilização. Deverão ser abordadas as seguintes questões ligadas à investigação: 

Os reguladores, os meios académicos, a indústria e os cidadãos são identificados como as principais 

partes interessadas, mas quais seriam as suas funções e como beneficiariam do portal comum? 

- Podemos aprender com os sistemas existentes, por exemplo, com o registo de ensaios clínicos da UE, o 

sistema de identificação de registos principais da EPA, o portal de dados abertos da UE, o IPCheM, o 

portal eChem da OCDE, uma potencial futura base de conhecimentos globais sobre substâncias químicas 

da OCDE, o portal de divulgação da ECHA, o OpenAire, o European Open Science Cloud? Poderia 

algum destes sistemas fornecer algumas ou todas as funcionalidades do portal? 

- De que forma podem os proprietários dos dados partilhar informações mas manter os seus direitos de 

propriedade intelectual e a proteção de informações comerciais confidenciais/segredos comerciais? 

- Como convencer os participantes a utilizar um formato de dados comum estruturado destinado ao 

intercâmbio de informações? 

- O intercâmbio de informações pode ser automatizado através de sistemas laboratoriais que partilham 

informação através de serviços Web? 

- Como podem ser integrados na plataforma procedimentos de controlo de qualidade e instrumentos de 

avaliação crítica? 

- Quais os incentivos à participação no portal? 

- Como poderia uma plataforma comum estimular estudos e métodos novos ou melhorados para a 

avaliação da segurança química? 

- De que modo poderá uma plataforma comum informar a agenda de investigação da UE? 

A segunda fase do estudo deve elaborar recomendações destinadas ao legislador da UE atinentes ao 

desenvolvimento das políticas da UE neste domínio, com base nas oportunidades e ameaças identificadas. 

- Que disposições de base seriam necessárias para regular uma plataforma central da UE através de 

regulamentos e instituições da UE? 

- Quais são os obstáculos jurídicos e poderá a legislação atuar como propulsor para a participação e a 

imposição de um formato comum para a obtenção de resultados? 

- Quais seriam os recursos necessários para a adaptação/desenvolvimento e manutenção de um portal 

comum? 

- Quais são as opções de financiamento para a adaptação/desenvolvimento e manutenção de um portal 
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comum? 

Se for considerado adequado, a execução do projeto-piloto pode ser delegada nas agências. 

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 ECHA e a AESA enfrentam restrições em termos de partilha de mais dados e estudos com o público em 

geral, devido ao sigilo comercial e aos direitos de propriedade intelectual. Além disso, o potencial dos 

estudos, revistos pelos pares, de investigadores independentes pode não ser totalmente explorado se não 

estiverem disponíveis num formato estruturado. Por conseguinte, a ECHA e a AESA esperam aumentar e 

simplificar o acesso às vastas recolhas de dados científicos que possuem, enriquecidas com outros dados 

públicos e dados alimentados por fontes externas. 

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

Projeto de alteração 1278 
=== S&D//7716 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 07 02 77 51 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

07 02 77 51       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 — Mapa de soluções, melhores práticas e medidas para a descontaminação dos resíduos do 

pesticida lindano na União 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

O γ-HCH, geralmente conhecido como lindano, foi amplamente utilizado como inseticida desde o início 

da década de quarenta na agricultura, para uso doméstico e na proteção de têxteis e madeira. 

A sua utilização na agricultura começou a ser limitada na década de setenta, devido a preocupações 

quanto aos seus efeitos na saúde humana e no ambiente, e foi definitivamente proibida na União em 

2000. Por último, em 2009, a produção e a utilização agrícola do lindano foi também proibida a nível 

internacional, no quadro da Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes. O lindano 

pode danificar o sistema nervoso, provocando uma série de sintomas, desde dores de cabeça e tonturas a 

crises epiléticas, convulsões e, mais raramente, a morte. Tendo principalmente como base dados de 

estudos com animais, a maioria das avaliações relativas ao lindano concluiu que esta substância pode ser 

cancerígena. 

Embora o lindano esteja proibido como pesticida de culturas desde 2000, ainda existem antigos locais de 

produção e aterros deste pesticida altamente tóxico em toda a União (como, por exemplo, na Eslovénia, 

na Alemanha, na Roménia e em Espanha) e, apesar de haver um conhecimento bastante vasto sobre 
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outros poluentes orgânicos persistentes (POP), não existe uma imagem clara da dimensão dos locais 

contaminados com lindano na União e desconhece-se a quantidade de HCH que pode penetrar no sistema 

de resíduos/água através de resíduos de construção e demolição contaminados provenientes de antigos 

locais de produção e armazenamento. O lindano pode também evaporar-se e afetar a saúde humana por 

inalação. Segundo vários relatórios do Parlamento Europeu e das Nações Unidas, podem ser encontradas 

concentrações elevadas do lindano em vários Estados-Membros (França, Portugal, Espanha, Países 

Baixos, Bélgica, Alemanha, Itália e Luxemburgo). 

Embora a União disponha de um quadro jurídico abrangente no que respeita à produção e gestão de 

resíduos de POP e de um sistema bastante desenvolvido de autorização ou reautorização de novos 

pesticidas, não existem regras nem soluções para os locais contaminados, nem técnicas de 

descontaminação e recuperação de instalações industriais. Existem igualmente diversas técnicas, desde o 

confinamento selado até à incineração, passando pela reação química e manipulação genética de plantas, 

etc. 

As autoridades nacionais, regionais e locais não recebem, por vezes, qualquer apoio para combater os 

efeitos negativos para o ambiente e a saúde decorrentes da descontaminação de instalações de produção 

industrial, e inclusivamente são escassas as possibilidades de receber financiamento da União. A fim de 

resolver esta situação, e tendo em conta as novas oportunidades oferecidas pelas propostas da União 

relativas à economia circular, este projeto-piloto tem os seguintes objetivos: 

(1) Identificar e cartografar os aterros de lindano na União e catalogar as medidas adotadas pelas várias 

administrações para descontaminar os aterros de lindano e avaliar a eficácia das ações levadas a cabo e 

dos investimentos públicos efetuados. Este projeto identificará os pontos fortes e fracos da 

descontaminação de POP e de outros pesticidas no âmbito do debate sobre desreguladores endócrinos; 

(2) Facilitar o intercâmbio de conhecimentos e as melhores práticas, bem como a transferência de 

tecnologia, para levar a cabo ações de descontaminação do lindano e HCH em toda a União, de modo a 

que estes conhecimentos possam ser transferidos para outras regiões com problemas semelhantes. Este 

projeto divulgará igualmente os resultados de ações concretas financiadas ao abrigo dos anteriores 

projetos LIFE e Horizonte 2020; 

(3) Identificar possibilidades de financiamento adicional da União para a descontaminação de locais na 

UE e melhores práticas no âmbito de projetos de recuperação de antigas zonas industriais, em particular 

projetos concretos que serão financiados pelo Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE), 

em estreita cooperação com a plataforma do FEIE; 

(4) Identificar as necessidades de investigação com vista ao desenvolvimento de novos métodos de 

descontaminação mais eficazes e seguros dos resíduos de lindano e HCH; 

(5) Elaborar orientações, destinadas às administrações regionais/nacionais/locais, para uma abordagem 

sustentável e respeitadora do ambiente em relação à revitalização de zonas industriais. 

Este projeto-piloto foi apoiado pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho em 2017 e recebeu 600 000 

EUR em dotações de autorização no orçamento de 2018. Este valor deve ser significativamente 

aumentado em 2019 para responder às necessidades do projeto e ao interesse por ele suscitado junto das 

instituições nacionais, regionais, locais e 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: 

Embora a União disponha de um quadro jurídico abrangente no que respeita à produção de POP e de 
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um sistema bastante desenvolvido de autorização ou reautorização de novos pesticidas, não existem regras 

nem soluções para os locais contaminados por lindano, nem técnicas de descontaminação e recuperação de 

instalações industriais. Existem igualmente diversas técnicas, incluindo a incineração, a reação química, a 

manipulação genética de plantas, o confinamento selado, etc. 

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

Projeto de alteração 343 
=== ENVI/5258 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 07 02 77 52 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

07 02 77 52       1 250 000 625 000 1 250 000 625 000 

Reserva           

Total       1 250 000 625 000 1 250 000 625 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Espécies exóticas invasoras: melhoria do conhecimento e da comunicação 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

O objetivo global do presente projeto-piloto consiste em experimentar novos métodos para prevenir a 

introdução e a propagação de espécies exóticas invasoras na UE, em apoio do Regulamento n.º 1143/2014 

da UE relativo às espécies exóticas invasoras e do objetivo 5 da Estratégia de Biodiversidade da UE para 

2020. 

É amplamente reconhecido que a prevenção da fixação de espécies exóticas invasoras (por exemplo, 

medidas de biossegurança eficazes a nível das EEI) é muito mais eficaz em termos de custos do que a 

gestão e erradicação destas espécies depois de instaladas. No entanto, foram identificados dois 

importantes obstáculos à aplicação de medidas de biossegurança eficazes no domínio das espécies 

exóticas invasoras: i) a falta de conhecimento das partes interessadas relativamente à importância da 

biossegurança no domínio das espécies exóticas invasoras e ii) a falta de conhecimento de gestores de 

recursos naturais e entidades reguladoras no tocante às modalidades de comunicação sobre a necessidade 

de aplicar medidas de biossegurança eficazes aos diferentes grupos de partes interessadas. 

Este projeto-piloto propõe uma série de atividades que procuram: i) melhorar o conhecimento das partes 

interessadas sobre a importância de medidas de biossegurança eficazes no domínio das espécies exóticas 

invasoras e ii) melhorar o conhecimento de gestores, reguladores e partes interessadas no que diz respeito 

ao desenvolvimento e à aplicação de medidas de biossegurança eficazes no domínio das espécies exóticas 

invasoras. 

Na perspetiva de passar a ação preparatória, o projeto-piloto proporcionará um financiamento de 1,25 

milhões de EUR, repartidos equitativamente ao longo de dois anos, para sensibilizar as seguintes partes 

interessadas para a necessidade de implementar medidas de biossegurança eficazes: agricultores, 

proprietários e gestores de terras, ONG no domínio do ambiente, setor hortícola, comércio de animais 

exóticos, utilizadores de águas fluviais e lagos para fins recreativos (pescadores e navegadores) e de 

águas marinhas (navegação de recreio e navegação industrial), autoridades das infraestruturas de 

transporte (canais, vias férreas de desvio, bermas de autoestradas) e autoridades locais. Estes grupos de 

partes interessadas foram identificados como representando as vias de acesso mais significativas para as 

espécies exóticas invasoras na Europa. 

A biossegurança no domínio das espécies exóticas invasoras constitui um tema relativamente ao qual as 
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partes interessadas têm, geralmente, um conhecimento limitado, mas que concita uma grande ansiedade 

devido à perceção dos seus impactos negativos nos interesses destes grupos. O projeto-piloto irá 

desenvolver uma plataforma para facilitar a comunicação construtiva dentro dos setores e entre os 

mesmos quanto à necessidade e aos benefícios de medidas de biossegurança eficazes no domínio das 

espécies exóticas invasoras, bem como para partilhar as práticas de excelência em matéria de 

comunicação, desenvolvimento e aplicação de tais medidas. 

Mais especificamente, o projeto-piloto nomeará funcionários para iniciar e dirigir o diálogo em cada um 

dos grupos de partes interessadas identificados. Dado que o atual nível de conhecimento de muitos grupos 

de partes interessadas sobre as questões de biossegurança das espécies exóticas invasoras é baixo, os 

funcionários determinarão inicialmente o nível de conhecimento e preocupação de cada um dos grupos 

de partes interessadas. Uma vez determinada a perceção de cada um dos grupos de partes interessadas, os 

funcionários iniciarão uma série de eventos, workshops e conferências e produzirão material acessível 

específico a cada setor para promover a compreensão e o intercâmbio de conhecimentos sobre a questão 

em cada setor. Um secretariado administrará e supervisionará o trabalho dos funcionários, recolhendo e 

desenvolvendo os diálogos setoriais específicos, a fim de identificar problemas e soluções comuns a todos 

os setores. 

Ao realizar as atividades de envolvimento acima referidas, prevê-se que o nível de preocupação, os 

conflitos e os mal-entendidos em torno da biossegurança das espécies exóticas invasoras diminuam. A 

novidade deste projeto reside na sua natureza proativa, uma vez que não foram feitas tentativas anteriores 

de participação construtiva de setores específicos na biossegurança, à escala pan-europeia, assim como 

no seu caráter colaborativo, na medida em que, simultaneamente, aborda a biossegurança no domínio 

das espécies exóticas invasoras em setores europeus relacionados mas divergentes. 

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 espécies exóticas invasoras são o segundo maior fator de extinção de espécies a nível mundial, 

calculando-se que os custos para a economia da UE ascendam a 12,5 mil milhões de euros por ano em 

prejuízos e despesas de gestão. Este fator contribui significativamente para uma maior degradação dos sítios 

Natura 2000 e de outros habitats nas zonas rurais e agrícolas ou nas suas proximidades. Este projeto apoiará 

a aplicação do Regulamento (CE) n.º 1143/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às espécies 

exóticas invasoras e as atividades no âmbito da realização do objetivo 5 da Estratégia de Biodiversidade da 

UE para 2020, contribuindo também para a consecução de 10 dos 17 ODS. 

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

Projeto de alteração 344 
=== ENVI/5259 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 07 02 77 53 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

07 02 77 53       1 200 000 600 000 1 200 000 600 000 

Reserva           

Total       1 200 000 600 000 1 200 000 600 000 
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Designação: 

Projeto-piloto —Identificação das soluções existentes e das melhores práticas para a descontaminação e 

regeneração ambiental das zonas pantanosas afetadas pela contaminação causada por fosfogesso 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Durante mais de quatro décadas, a produção de ácido fosfórico na província de Huelva levou à produção 

de fosfogesso, um resíduo poluente que, juntamente com outros subprodutos industriais, se deposita em 

bacias com uma superfície superior a 1.200 hectares. Em 1968, duas empresas estabelecidas no Polo 

Químico de Huelva, Fertiberia e Foret, obtiveram autorização administrativa para descarregar estes 

resíduos, totalizando 120 milhões de toneladas em depósitos que se encontram a escassos 500 metros das 

habitações do núcleo populacional de Perez Cubillas. Na sequência de uma alteração na legislação 

europeia e nacional, um acórdão da "Audiencia Nacional" (tribunal central do Reino de Espanha) 

travou estas descargas em dezembro de 2010 e obrigou a Fertiberia a apresentar e executar um plano de 

regeneração ambiental. Este plano circunscreve-se a uma área de 420 ha, que deve ser excluída do 

perímetro de ação do futuro projeto-piloto solicitado. No entanto, considera-se imprescindível que a 

Comissão Europeia acompanhe o projeto global da região, a fim de assegurar uma ação integral, 

coerente e eficaz; esta função de supervisão estaria também em sintonia com o processo por infração 

iniciado contra Espanha (n.° 20072448). 

Quase meio século de descargas de fosfogesso na zona pantanosa de Tinto, limítrofe do centro urbano de 

Huelva, geraram um grave e complexo problema ambiental. A descarga de resíduos poluiu seriamente o 

rio, incluindo depósito de óleos e de metais pesados, bem como de outro tipo de resíduos tóxicos, o que 

constitui um inegável desastre ambiental. Além disso, a proximidade da cidade de Huelva e os riscos de 

poluição que as descargas representam para a população local, em especial através de ribeiros e 

aquíferos, suscitam graves preocupações quanto a eventuais consequências para a saúde em geral. É, 

pois, necessária uma estratégia de longo prazo com garantias máximas para a regeneração do território e 

a saúde da população, solução esta que não pode ser apenas alcançada a nível municipal. 

Por este motivo, o município impulsionou a criação da "Mesa de Participación de los Fosfoyesos", um 

fórum de que fazem parte todos os níveis administrativos envolvidos: os grupos políticos municipais 

(municipal), a Delegação do Governo da Junta da Andaluzia (regional) e o Ministério do Ambiente, 

através da Subdelegação do Governo de Espanha (nacional); bem como as pertinentes partes 

interessadas: a Autoridade Portuária, a Federação dos Empresários de Huelva, a Câmara de Comércio, 

os sindicatos UGT (Unión General de Trabajadores) e CCOO (Comisiones Obreras), a Universidade de 

Huelva e as federações e associações locais e ambientalistas. 

Por outro lado, um comité de peritos designado pela Universidade de Huelva alertou para a instabilidade 

e permeabilidade do terreno. De acordo com o relatório de análise da estrutura do solo da zona pantanosa 

sob as bacias de fosfogesso, a sobrepressão gerada pelos resíduos faz com que o fluido presente em faixas 

do sapal escape para outras zonas, da mesma forma como a água sai da esponja quando esta é apertada. 

O risco consiste em que essa migração de fluidos provoque uma perda de pressão, colapsando a estrutura 

que sustém o empilhamento, o que poderia causar o deslizamento de parte do fosfogesso para o canal do 

rio Tinto. Revelações desta índole elevam ainda mais a apreensão dos cidadãos e o caráter prioritário 

deste desastre ambiental. 

O estudo proposto no âmbito deste projeto-piloto proporcionaria a cobertura científica e económica 

necessária para identificar as soluções existentes a nível europeu desenvolvidas em locais semelhantes 

(Rieme — BE, Kavala — GR, Engis — BE, Tessalónica — GR, Grand Quvilly — FR, Siillnjärvi — FI, 

Police — PL, Boleslawice —PL, Kedainiai — LT). Uma vez identificadas, o estudo permitiria comparar 

estas soluções a fim de determinar as melhores práticas para a descontaminação e regeneração das zonas 

afetadas, bem como para revalorizar e atribuir novas utilizações às descargas de fosfogesso, por exemplo, 

como material de construção. A dimensão europeia é essencial para que as boas práticas já em vigor em 

países como a Bélgica (Projeto Terranova) sejam identificadas e comparadas, tendo em vista a sua 
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utilização, tanto em Huelva como em casos semelhantes na União. 

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 indispensável elaborar um estudo que identifique soluções e as melhores práticas em vigor e replicáveis na 

Europa para efeito da descontaminação e regeneração ambiental de pântanos afetados pela poluição causada 

pelas descargas de fósforo, resíduo da produção de fertilizantes, bem como para efito da valorização desse 

subproduto para novas utilizações. O projeto carece do montante de 1,2 milhões de euros para a sua 

execução no período 2014-20, com a possibilidade de n +1, 2 ou 3. 

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

Projeto de alteração 1279 
=== S&D//7721 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 07 02 77 53 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

07 02 77 53       1 200 000 600 000 1 200 000 600 000 

Reserva           

Total       1 200 000 600 000 1 200 000 600 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Identificação de soluções existentes e melhores práticas para a descontaminação e 

regeneração ambiental de pântanos contaminados por fosfogesso 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Durante mais de quatro décadas, a produção de ácido fosfórico na provincia de Huelva gerou fosfogesso, 

um resíduo contaminante que, em conjunto con outros subprodutos industriais, é colocado em aterros 

que ocupam mais de 1 200 hectares. Em 1968, duas empresas localizadas no Pólo Químico de Huelva, a 

Fertiberia e a Foret, obtiveram autorização administrativa para proceder à descarga destes residuos, num 

total de 120 milhões de toneladas, para uns aterros situados a apenas 500 metros de habitações do bairro 

de Pérez Cubillas. Em virtude de uma mudança na legislação europeia e espanhola, uma sentença da 

Audiencia Nacional pôs judicialmente termo a tais descargas em dezembro de 2010, e obrigou a 

Fertiberia a apresentar e implementar um plano de regeneração ambiental. O referido plano está 

circunscrito a uma extensão de 420 hectares, que devem ser excluídos da zona de intervenção do futuro 

projeto-piloto que é solicitado. Não obstante, é imprescindível que a Comissão Europeia vigie o projeto 

global para a zona, de modo a garantir uma intervenção integral, coerente e efetiva; a referida função de 

supervisão estaria também em harmonia com o procedimento por infração interposto contra a Espanha 

(n.º 20072448). 

A descarga durante quase meio século de fosfogessos na zona húmida do rio Tinto, adjacente ao 

perímetro urbano de Huelva, gerou um grave e complexo problema ambiental. A descarga de resíduos 

originou uma grave contaminação do rio, que incluiu óleo e o depósito de metais pesados, bem como 
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outros tipos de resíduos tóxicos, no que constitui um inegável desastre ambiental. Além disso, a 

proximidade da cidade de Huelva e os riscos de contaminação que as descargas representam para a 

população local, em especial através de cursos de água e aquíferos, suscitam uma grande preocupação 

dadas as eventuais consequências para a saúde em geral. É, por isso, necessária uma estratégia de longo 

prazo, que ofereça garantias máximas de regeneração do território e defesa da saúde pública, solução que 

não pode ser alcançada apenas por ação municipal. 

Foi por esta razão que o município impulsionou a criação da Mesa de Participación de los Fosfoyesos, 

um fórum que agrupa todas as instâncias administrativas implicadas: os grupos políticos (a nível 

municipal), a Delegação do Governo da Junta da Andaluzia (a nível regional) e o MInistério do 

Ambiente, através da Subdelegação do Governo de Espanha (a nível governamental), bem como ainda as 

seguintes partes interessadas relevantes: a Autoridade Portuária, a Federación Onubense de 

Empresarios, a Câmara de Comércio, os sindicatos UGT (Unión General de Trabajadores) e CCOO 

(Comisiones Obreras), a Universidade de Huelva e as federações e associações de moradores e 

ecologistas. 

Por outro lado, um Comité de Peritos designado pela Universidade de Huelva alertou para a falta de 

estabilidade e permeabilidade do aterro. Segundo o relatório publicado, a análise da estrutura do solo da 

zona húmida, por debaixo dos depósitos de fosfogesso, revela que a pressão excessiva exercida pelos 

resíduos levou a que o fluído presente nas camadas da zona húmida extravasasse para outras zonas, da 

mesma forma que a água sai de uma esponja quando a apertamos. O risco de que essa fuga de fluídos 

origine uma perda de pressão, e faça com que a estrutura que sustém o aterro entre em colapso, é 

suscetível de poder provocar um deslizamento de parte do fosfogesso até ao canal do rio Tinto. As 

revelações neste campo tornam ainda mais prementes as preocupações dos cidadãos e o cariz prioritário 

da resolução deste desastre ambiental. 

O estudo proposto por este projeto-piloto daria a cobertura científica e económica necessária para 

identificar as soluções existentes a nivel europeu que foram desenvolvidas em sítios idênticos (Rieme - 

BE, Kavala - GR, Engis - BE, Salónica - GR, Grand Quevilly - FR, Siilinjarvi - FI, Police - PL, 

Boleslawice - PL e Kedainiai - LT). Depois da respetiva identificação, o estudo permitiria comparar estas 

soluções para determinar as melhores práticas de descontaminação e regeneração das zonas afetadas, 

assim como para revalorizar e conferir novos usos aos aterros de fosfogesso, usando-o por exemplo como 

material de construção. A dimensão europeia é fundamental para que as boas práticas já em uso em 

países como a Bélgica (projeto Terranova) sejam identificadas e comparadas, tendo em vista a sua 

utilização tanto em Huelva como noutros casos similares existentes na União. 

" 

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 imprescindível elaborar um estudo que identifique soluções e boas práticas existentes e replicáveis na 

Europa em matéria de descontaminação e recuperação ambiental de zonas húmidas afetadas pela 

contaminação proveniente de descargas de fosfogesso, resíduos do fabrico de fertilizantes e também para a 

revalorização do referido produto dando-lhe novos usos. O projeto requer um montante de 1,2 milhões de 

EUR para a sua implementação no período 2014-20, existindo as possibilidades n+1, 2 ou 3. 

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

Projeto de alteração 1280 
=== S&D//7726 === 
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apresentada por Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 07 02 77 53 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

07 02 77 53       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 – Reflorestação correta: repor o estado da natureza 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

A reflorestação não poderá mitigar as alterações climáticas a menos que seja realizada corretamente. O 

conceito de reflorestação refere-se à ação de plantar árvores para reconstituir as florestas desaparecidas 

ou reforçar as existentes. 

Todavia, a reflorestação levanta uma série de problemas. Estudos recentes demonstraram que a gestão de 

cerca de 85 % das florestas no continente é de origem humana. Nos últimos anos foi dada preferência à 

plantação de espécies de árvores de valor comercial mais elevado e crescimento rápido. As espécies de 

árvores plantadas com maior frequência foram as coníferas, que são geralmente utilizadas para 

reflorestar as superfícies onde, no passado, se encontravam árvores folhosas. As coníferas não oferecem 

as mesmas vantagens que as espécies folhosas. A folhagem das árvores reflete os raios de sol, enquanto as 

agulhas absorvem uma parte maior da radiação solar. Além disso, a plantação das espécies de árvores 

erradas pode ser nociva para o ambiente, aquecendo as regiões frias e arrefecendo as regiões quentes. 

Em contrapartida, uma correta reflorestação pode constituir uma solução mais adequada para atenuar os 

efeitos das alterações climáticas. 

O projeto consistirá em workshops com partes interessadas, como administradores de florestas, 

professores de ciências do ambiente e funcionários governamentais. Os referidos workshops serão 

consagrados à reflorestação adequada em função da região em causa, bem como ao combate à 

desflorestação. Estas formações não devem durar mais de 2 ou 3 dias por comunidade. No final do 

seminário, as partes interessadas devem ter uma imagem clara dos perigos para o ambiente que decorrem 

de uma reflorestação errada, bem como dispor de um cenário das melhores práticas para orientar a sua 

ação. 

" 

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 reflorestação constitui uma estratégia de atenuação eficaz do aquecimento global. Estudos demonstraram 

que uma reflorestação correta tem um impacto positivo no ambiente, ao passo que a reflorestação incorreta 

pode conduzir a uma aceleração das alterações climáticas. A plantação de espécies de árvores erradas pode 

transformar regiões quentes em regiões frias e vice-versa. A reflorestação correta poderá ainda ter um efeito 
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sobre as populações das regiões em causa e potencialmente sobre a conservação de espécies ameaçadas de 

extinção. 

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

Projeto de alteração 72 
=== ITRE/5046 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 08 01 01 — Despesas relativas aos funcionários e agentes temporários no domínio de intervenção 

«Investigação e inovação» 

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 

08 01 01 6 209 032 6 209 032 6 358 002 6 358 002 6 303 152 6 303 152 54 850 54 850 6 358 002 6 358 002 

Reserva           

Total 6 209 032 6 209 032 6 358 002 6 358 002 6 303 152 6 303 152 54 850 54 850 6 358 002 6 358 002 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 965 
=== EFDD/7286 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 08 01 01 — Despesas relativas aos funcionários e agentes temporários no domínio de intervenção 

«Investigação e inovação» 

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 

08 01 01 6 209 032 6 209 032 6 358 002 6 358 002 6 303 152 6 303 152 -315 158 -315 158 5 987 994 5 987 994 

Reserva           

Total 6 209 032 6 209 032 6 358 002 6 358 002 6 303 152 6 303 152 -315 158 -315 158 5 987 994 5 987 994 

Designação: 

 Despesas relativas aos funcionários e agentes temporários no domínio de intervenção «Investigação e 

inovação» 

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 73 
=== ITRE/5047 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 08 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 

08 01 02 01 351 898 351 898 314 688 314 688 301 475 301 475 13 213 13 213 314 688 314 688 

Reserva           

Total 351 898 351 898 314 688 314 688 301 475 301 475 13 213 13 213 314 688 314 688 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 983 
=== EFDD/7304 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 08 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 

08 01 02 11 522 133 522 133 563 133 563 133 540 727 540 727 -123 027 -123 027 417 700 417 700 

Reserva           

Total 522 133 522 133 563 133 563 133 540 727 540 727 -123 027 -123 027 417 700 417 700 

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 74 
=== ITRE/5048 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 08 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 

08 01 02 11 522 133 522 133 563 133 563 133 540 727 540 727 22 406 22 406 563 133 563 133 

Reserva           

Total 522 133 522 133 563 133 563 133 540 727 540 727 22 406 22 406 563 133 563 133 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 75 
=== ITRE/5049 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Artigo 08 01 03 — Despesas relativas ao equipamento de tecnologias da informação e da comunicação do 

domínio de intervenção «Investigação e inovação» 

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 

08 01 03 401 373 401 373 424 961 424 961 416 393 416 393 8 568 8 568 424 961 424 961 

Reserva           

Total 401 373 401 373 424 961 424 961 416 393 416 393 8 568 8 568 424 961 424 961 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 303 
=== AGRI/5858 === 

apresentada por Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 08 01 06 01 — Agência de Execução do Conselho Europeu de Investigação — Contribuição do 

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 

08 01 06 01 46 681 000 46 681 000 49 390 184 49 390 184 47 590 184 47 590 184 1 800 000 1 800 000 49 390 184 49 390 184 

Reserva           

Total 46 681 000 46 681 000 49 390 184 49 390 184 47 590 184 47 590 184 1 800 000 1 800 000 49 390 184 49 390 184 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 302 
=== AGRI/5857 === 

apresentada por Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 08 01 06 02 — Agência de Execução para a Investigação — Contribuição do 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 

08 01 06 02 64 590 426 64 590 426 69 429 652 69 429 652 65 929 652 65 929 652 3 500 000 3 500 000 69 429 652 69 429 652 

Reserva           

Total 64 590 426 64 590 426 69 429 652 69 429 652 65 929 652 65 929 652 3 500 000 3 500 000 69 429 652 69 429 652 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 603 
=== GUE//7108 === 

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

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

Número 08 01 06 03 — Agência de Execução para as Pequenas e Médias Empresas — Contribuição do 

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 

08 01 06 03 26 327 644 26 327 644 29 388 149 29 388 149 26 888 149 26 888 149 3 111 851 3 111 851 30 000 000 30 000 000 

Reserva           

Total 26 327 644 26 327 644 29 388 149 29 388 149 26 888 149 26 888 149 3 111 851 3 111 851 30 000 000 30 000 000 

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 301 
=== AGRI/5856 === 

apresentada por Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 08 02 01 01 — Reforço da investigação de fronteira no Conselho Europeu de Investigação 

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 

08 02 01 01 1 842 122 604 1 356 020 405 1 969 672 172 1 624 989 887 1 936 672 172 1 624 989 887 33 000 000  1 969 672 172 1 624 989 887 

Reserva           

Total 1 842 122 604 1 356 020 405 1 969 672 172 1 624 989 887 1 936 672 172 1 624 989 887 33 000 000  1 969 672 172 1 624 989 887 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 889 
=== EPP//7906 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 08 02 01 01 — Reforço da investigação de fronteira no Conselho Europeu de Investigação 

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 

08 02 01 01 1 842 122 604 1 356 020 405 1 969 672 172 1 624 989 887 1 936 672 172 1 624 989 887 43 000 000 5 000 000 1 979 672 172 1 629 989 887 

Reserva           

Total 1 842 122 604 1 356 020 405 1 969 672 172 1 624 989 887 1 936 672 172 1 624 989 887 43 000 000 5 000 000 1 979 672 172 1 629 989 887 

JUSTIFICAÇÃO: 

Este programa prioritário é favorável ao crescimento e ao emprego. 

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

Projeto de alteração 86 
=== ITRE/5061 === 
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apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 08 02 01 01 — Reforço da investigação de fronteira no Conselho Europeu de Investigação 

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 

08 02 01 01 1 842 122 604 1 356 020 405 1 969 672 172 1 624 989 887 1 936 672 172 1 624 989 887 33 000 000  1 969 672 172 1 624 989 887 

Reserva           

Total 1 842 122 604 1 356 020 405 1 969 672 172 1 624 989 887 1 936 672 172 1 624 989 887 33 000 000  1 969 672 172 1 624 989 887 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 300 
=== AGRI/5855 === 

apresentada por Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 08 02 01 03 — Reforço das infraestruturas de investigação europeias, incluindo infraestruturas 

eletrónicas 

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 

08 02 01 03 224 169 555 123 645 916 235 362 607 187 233 718 227 362 607 187 233 718 8 000 000  235 362 607 187 233 718 

Reserva           

Total 224 169 555 123 645 916 235 362 607 187 233 718 227 362 607 187 233 718 8 000 000  235 362 607 187 233 718 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 87 
=== ITRE/5062 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 08 02 01 03 — Reforço das infraestruturas de investigação europeias, incluindo infraestruturas 

eletrónicas 

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 

08 02 01 03 224 169 555 123 645 916 235 362 607 187 233 718 227 362 607 187 233 718 8 000 000  235 362 607 187 233 718 

Reserva           

Total 224 169 555 123 645 916 235 362 607 187 233 718 227 362 607 187 233 718 8 000 000  235 362 607 187 233 718 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 138 
=== ITRE/6348 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 08 02 01 03 — Reforço das infraestruturas de investigação europeias, incluindo infraestruturas 

eletrónicas 

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 

08 02 01 03 224 169 555 123 645 916 235 362 607 187 233 718 227 362 607 187 233 718 16 800 000 8 800 000 244 162 607 196 033 718 

Reserva           

Total 224 169 555 123 645 916 235 362 607 187 233 718 227 362 607 187 233 718 16 800 000 8 800 000 244 162 607 196 033 718 

JUSTIFICAÇÃO: 

A alteração visa repor na íntegra o perfil anual inicial desta rubrica orçamental, como previsto antes da 

reafetação das dotações de autorização para o aprovisionamento do fundo de garantia do FEIE (Fundo 

Europeu de Investimentos Estratégicos). Este aumento será financiado a partir da margem disponível na 

rubrica 1.1. 

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

Projeto de alteração 1281 
=== S&D//7600 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 08 02 01 03 — Reforço das infraestruturas de investigação europeias, incluindo infraestruturas 

eletrónicas 

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 

08 02 01 03 224 169 555 123 645 916 235 362 607 187 233 718 227 362 607 187 233 718 8 776 704 7 227 639 236 139 311 194 461 357 

Reserva           

Total 224 169 555 123 645 916 235 362 607 187 233 718 227 362 607 187 233 718 8 776 704 7 227 639 236 139 311 194 461 357 

JUSTIFICAÇÃO: 

Anulação de reafetações do FEIE 

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

Projeto de alteração 536 
=== GUE//7025 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 08 02 01 04 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

08 02 01 04       45 000 000 25 000 000 45 000 000 25 000 000 

Reserva           

Total       45 000 000 25 000 000 45 000 000 25 000 000 
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Designação: 

Fundo de Investigação Europeu para as Regiões Ultraperiféricas e os Países e Territórios Ultramarinos 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

As regiões ultraperiféricas (RUP) e os países e territórios ultramarinos (PTU) estão particularmente 

isolados em termos geográficos da Europa continental e, por conseguinte, têm de fazer face a desafios 

específicos de ordem natural, económica ou social. A sua situação especial, reconhecida no artigo 349.º 

do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, deveria justificar o criação pela União de um 

fundo de investigação específico consagrado às RUP e aos PTU, a fim de promover a investigação em 

áreas que são vitais para esses territórios, tais como a economia azul, a proteção do ambiente, a 

vulcanologia, a astronomia, as energias renováveis e a biodiversidade, entre outras. 

As dificuldades com que se deparam as RUP e os PTU no acesso aos programas horizontais da União, 

tais como o Horizonte 2020, justificam a criação de vias de acesso aos programas de investigação 

especificamente consagrados a estes territórios. 

JUSTIFICAÇÃO: 

Esta nova rubrica destina-se a criar um novo fundo de investigação para as ilhas, as RUP e os PTU, tendo 

em vista promover a excelência em domínios de especial importância para estas regiões, não só em benefício 

destas, mas também de toda a Europa. 

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

Projeto de alteração 139 
=== ITRE/6349 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 08 02 02 01 — Liderança no domínio das nanotecnologias, materiais avançados, tecnologia laser, 

biotecnologia, fabrico e transformação avançados 

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 

08 02 02 01 524 204 453 552 233 871 535 119 776 498 152 158 535 119 776 498 152 158 32 600 000 32 600 000 567 719 776 530 752 158 

Reserva           

Total 524 204 453 552 233 871 535 119 776 498 152 158 535 119 776 498 152 158 32 600 000 32 600 000 567 719 776 530 752 158 

JUSTIFICAÇÃO: 

A alteração visa repor na íntegra o perfil anual inicial desta rubrica orçamental, como previsto antes da 

reafetação das dotações de autorização para o aprovisionamento do fundo de garantia do FEIE (Fundo 

Europeu de Investimentos Estratégicos). Este aumento será financiado a partir da margem disponível na 

rubrica 1.1. 

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

Projeto de alteração 1282 
=== S&D//7601 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 08 02 02 01 — Liderança no domínio das nanotecnologias, materiais avançados, tecnologia laser, 

biotecnologia, fabrico e transformação avançados 
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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 

08 02 02 01 524 204 453 552 233 871 535 119 776 498 152 158 535 119 776 498 152 158 32 601 854 30 349 624 567 721 630 528 501 782 

Reserva           

Total 524 204 453 552 233 871 535 119 776 498 152 158 535 119 776 498 152 158 32 601 854 30 349 624 567 721 630 528 501 782 

JUSTIFICAÇÃO: 

Anulação de reafetações do FEIE 

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

Projeto de alteração 714 
=== ALDE/8748 === 

apresentada por Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 08 02 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 

08 02 02 03 46 681 093 24 901 508 46 085 771 30 811 397 46 085 771 30 811 397 595 322  46 681 093 30 811 397 

Reserva           

Total 46 681 093 24 901 508 46 085 771 30 811 397 46 085 771 30 811 397 595 322  46 681 093 30 811 397 

JUSTIFICAÇÃO: 

Esta rubrica orçamental contribui para desenvolver e concretizar o potencial de inovação das PME do setor 

industrial no âmbito do programa Horizonte 2020. Dado o papel fundamental das PME no aumento da 

competitividade e do crescimento económico da UE e tendo em conta o atraso da UE em termos de inovação 

a nível mundial, esta rubrica deverá proporcionar um apoio estável e constante anual. Por conseguinte, esta 

alteração propõe o restabelecimento dos valores constantes do orçamento de 2018. 

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

Projeto de alteração 604 
=== GUE//7109 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 08 02 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 

08 02 02 03 46 681 093 24 901 508 46 085 771 30 811 397 46 085 771 30 811 397 3 914 229 1 188 603 50 000 000 32 000 000 

Reserva           

Total 46 681 093 24 901 508 46 085 771 30 811 397 46 085 771 30 811 397 3 914 229 1 188 603 50 000 000 32 000 000 

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 140 
=== ITRE/6350 === 
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apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 08 02 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 

08 02 02 03 46 681 093 24 901 508 46 085 771 30 811 397 46 085 771 30 811 397 1 700 000 1 700 000 47 785 771 32 511 397 

Reserva           

Total 46 681 093 24 901 508 46 085 771 30 811 397 46 085 771 30 811 397 1 700 000 1 700 000 47 785 771 32 511 397 

JUSTIFICAÇÃO: 

A alteração visa repor na íntegra o perfil anual inicial desta rubrica orçamental, como previsto antes da 

reafetação das dotações de autorização para o aprovisionamento do fundo de garantia do FEIE (Fundo 

Europeu de Investimentos Estratégicos). Este aumento será financiado a partir da margem disponível na 

rubrica 1.1. 

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

Projeto de alteração 1283 
=== S&D//7602 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 08 02 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 

08 02 02 03 46 681 093 24 901 508 46 085 771 30 811 397 46 085 771 30 811 397 1 706 821 1 141 123 47 792 592 31 952 520 

Reserva           

Total 46 681 093 24 901 508 46 085 771 30 811 397 46 085 771 30 811 397 1 706 821 1 141 123 47 792 592 31 952 520 

JUSTIFICAÇÃO: 

Anulação de reafetações do FEIE 

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

Projeto de alteração 310 
=== AGRI/5865 === 

apresentada por Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 08 02 03 01 — Melhoria da saúde e do bem-estar ao longo da vida 

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 

08 02 03 01 582 802 183 439 393 124 673 524 898 458 962 266 642 211 398 458 962 266 31 313 500  673 524 898 458 962 266 

Reserva           

Total 582 802 183 439 393 124 673 524 898 458 962 266 642 211 398 458 962 266 31 313 500  673 524 898 458 962 266 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 357 
=== ENVI/5276 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 08 02 03 01 — Melhoria da saúde e do bem-estar ao longo da vida 

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 

08 02 03 01 582 802 183 439 393 124 673 524 898 458 962 266 642 211 398 458 962 266 31 313 500  673 524 898 458 962 266 

Reserva           

Total 582 802 183 439 393 124 673 524 898 458 962 266 642 211 398 458 962 266 31 313 500  673 524 898 458 962 266 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 89 
=== ITRE/5066 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 08 02 03 01 — Melhoria da saúde e do bem-estar ao longo da vida 

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 

08 02 03 01 582 802 183 439 393 124 673 524 898 458 962 266 642 211 398 458 962 266 31 313 500  673 524 898 458 962 266 

Reserva           

Total 582 802 183 439 393 124 673 524 898 458 962 266 642 211 398 458 962 266 31 313 500  673 524 898 458 962 266 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 141 
=== ITRE/6351 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 08 02 03 01 — Melhoria da saúde e do bem-estar ao longo da vida 

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 

08 02 03 01 582 802 183 439 393 124 673 524 898 458 962 266 642 211 398 458 962 266 33 213 500 1 900 000 675 424 898 460 862 266 

Reserva           

Total 582 802 183 439 393 124 673 524 898 458 962 266 642 211 398 458 962 266 33 213 500 1 900 000 675 424 898 460 862 266 

JUSTIFICAÇÃO: 

A alteração visa repor na íntegra o perfil anual inicial desta rubrica orçamental, como previsto antes da 
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reafetação das dotações de autorização para o aprovisionamento do fundo de garantia do FEIE (Fundo 

Europeu de Investimentos Estratégicos). Este aumento será financiado a partir da margem disponível na 

rubrica 1.1. 

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

Projeto de alteração 1284 
=== S&D//7603 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 08 02 03 01 — Melhoria da saúde e do bem-estar ao longo da vida 

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 

08 02 03 01 582 802 183 439 393 124 673 524 898 458 962 266 642 211 398 458 962 266 1 918 138 1 370 815 644 129 536 460 333 081 

Reserva           

Total 582 802 183 439 393 124 673 524 898 458 962 266 642 211 398 458 962 266 1 918 138 1 370 815 644 129 536 460 333 081 

JUSTIFICAÇÃO: 

Anulação de reafetações do FEIE 

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

Projeto de alteração 692 
=== ALDE/7837 === 

apresentada por Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 08 02 03 02 — Garantir um abastecimento suficiente de alimentos e de outros produtos de base 

biológica seguros, saudáveis e de alta qualidade 

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 

08 02 03 02 188 374 001 189 964 342 177 650 893 162 170 942 177 650 893 162 170 942 7 889 400  185 540 293 162 170 942 

Reserva           

Total 188 374 001 189 964 342 177 650 893 162 170 942 177 650 893 162 170 942 7 889 400  185 540 293 162 170 942 

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 142 
=== ITRE/6352 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Número 08 02 03 02 — Garantir um abastecimento suficiente de alimentos e de outros produtos de base 

biológica seguros, saudáveis e de alta qualidade 

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 

08 02 03 02 188 374 001 189 964 342 177 650 893 162 170 942 177 650 893 162 170 942 12 600 000 12 600 000 190 250 893 174 770 942 

Reserva           

Total 188 374 001 189 964 342 177 650 893 162 170 942 177 650 893 162 170 942 12 600 000 12 600 000 190 250 893 174 770 942 

JUSTIFICAÇÃO: 

A alteração visa repor na íntegra o perfil anual inicial desta rubrica orçamental, como previsto antes da 

reafetação das dotações de autorização para o aprovisionamento do fundo de garantia do FEIE (Fundo 

Europeu de Investimentos Estratégicos). Este aumento será financiado a partir da margem disponível na 

rubrica 1.1. 

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

Projeto de alteração 1285 
=== S&D//7604 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 08 02 03 02 — Garantir um abastecimento suficiente de alimentos e de outros produtos de base 

biológica seguros, saudáveis e de alta qualidade 

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 

08 02 03 02 188 374 001 189 964 342 177 650 893 162 170 942 177 650 893 162 170 942 12 578 050 11 482 038 190 228 943 173 652 980 

Reserva           

Total 188 374 001 189 964 342 177 650 893 162 170 942 177 650 893 162 170 942 12 578 050 11 482 038 190 228 943 173 652 980 

JUSTIFICAÇÃO: 

Anulação de reafetações do FEIE 

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

Projeto de alteração 701 
=== ALDE/8733 === 

apresentada por Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 08 02 03 03 — Concretização da transição para um sistema energético fiável, sustentável e 

competitivo 

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 

08 02 03 03 336 486 398 323 232 721 337 583 939 292 185 559 337 583 939 292 185 559 14 902 200  352 486 139 292 185 559 

Reserva           

Total 336 486 398 323 232 721 337 583 939 292 185 559 337 583 939 292 185 559 14 902 200  352 486 139 292 185 559 

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 
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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 143 
=== ITRE/6353 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 08 02 03 03 — Concretização da transição para um sistema energético fiável, sustentável e 

competitivo 

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 

08 02 03 03 336 486 398 323 232 721 337 583 939 292 185 559 337 583 939 292 185 559 14 700 000 14 700 000 352 283 939 306 885 559 

Reserva           

Total 336 486 398 323 232 721 337 583 939 292 185 559 337 583 939 292 185 559 14 700 000 14 700 000 352 283 939 306 885 559 

JUSTIFICAÇÃO: 

A alteração visa repor na íntegra o perfil anual inicial desta rubrica orçamental, como previsto antes da 

reafetação das dotações de autorização para o aprovisionamento do fundo de garantia do FEIE (Fundo 

Europeu de Investimentos Estratégicos). Este aumento será financiado a partir da margem disponível na 

rubrica 1.1. 

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

Projeto de alteração 1286 
=== S&D//7605 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 08 02 03 03 — Concretização da transição para um sistema energético fiável, sustentável e 

competitivo 

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 

08 02 03 03 336 486 398 323 232 721 337 583 939 292 185 559 337 583 939 292 185 559 14 687 294 12 712 143 352 271 233 304 897 702 

Reserva           

Total 336 486 398 323 232 721 337 583 939 292 185 559 337 583 939 292 185 559 14 687 294 12 712 143 352 271 233 304 897 702 

JUSTIFICAÇÃO: 

Anulação de reafetações do FEIE 

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

Projeto de alteração 1287 
=== S&D//7625 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 
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Número 08 02 03 03 — Concretização da transição para um sistema energético fiável, sustentável e 

competitivo 

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 

08 02 03 03 336 486 398 323 232 721 337 583 939 292 185 559 337 583 939 292 185 559 68 154 686 68 154 686 405 738 625 360 340 245 

Reserva           

Total 336 486 398 323 232 721 337 583 939 292 185 559 337 583 939 292 185 559 68 154 686 68 154 686 405 738 625 360 340 245 

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 700 
=== ALDE/8732 === 

apresentada por Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 08 02 03 04 — Concretização de um sistema europeu de transportes que seja eficiente na utilização 

dos recursos, respeitador do ambiente, seguro e sem descontinuidades 

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 

08 02 03 04 239 323 675 284 091 541 252 946 905 239 845 116 252 946 905 239 845 116 10 519 200  263 466 105 239 845 116 

Reserva           

Total 239 323 675 284 091 541 252 946 905 239 845 116 252 946 905 239 845 116 10 519 200  263 466 105 239 845 116 

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 887 
=== EPP//7904 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 08 02 03 04 — Concretização de um sistema europeu de transportes que seja eficiente na utilização 

dos recursos, respeitador do ambiente, seguro e sem descontinuidades 

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 

08 02 03 04 239 323 675 284 091 541 252 946 905 239 845 116 252 946 905 239 845 116 7 053 095 5 154 884 260 000 000 245 000 000 

Reserva           

Total 239 323 675 284 091 541 252 946 905 239 845 116 252 946 905 239 845 116 7 053 095 5 154 884 260 000 000 245 000 000 
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JUSTIFICAÇÃO: 

Especialmente em tempos de intenso debate sobre a redução das emissões de CO2 na UE, é conveniente que 

o orçamento seja reforçado no respeitante a projetos de investigação sobre um sistema de transportes 

respeitador do ambiente. A rubrica orçamental deve ser reforçada devido aos crescentes desafios ambientais 

e societais que são objeto da mesma, nomeadamente as emissões de CO2 e os custos externos do transporte. 

Uma maior disponibilidade de recursos financeiros promoveria em maior medida projetos de investigação, 

parcerias e instrumentos em matéria de transportes sustentáveis e mobilidade inteligente na Europa. 

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

Projeto de alteração 144 
=== ITRE/6354 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 08 02 03 04 — Concretização de um sistema europeu de transportes que seja eficiente na utilização 

dos recursos, respeitador do ambiente, seguro e sem descontinuidades 

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 

08 02 03 04 239 323 675 284 091 541 252 946 905 239 845 116 252 946 905 239 845 116 26 900 000 26 900 000 279 846 905 266 745 116 

Reserva           

Total 239 323 675 284 091 541 252 946 905 239 845 116 252 946 905 239 845 116 26 900 000 26 900 000 279 846 905 266 745 116 

JUSTIFICAÇÃO: 

A alteração visa repor na íntegra o perfil anual inicial desta rubrica orçamental, como previsto antes da 

reafetação das dotações de autorização para o aprovisionamento do fundo de garantia do FEIE (Fundo 

Europeu de Investimentos Estratégicos). Este aumento será financiado a partir da margem disponível na 

rubrica 1.1. 

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

Projeto de alteração 1288 
=== S&D//7606 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 08 02 03 04 — Concretização de um sistema europeu de transportes que seja eficiente na utilização 

dos recursos, respeitador do ambiente, seguro e sem descontinuidades 

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 

08 02 03 04 239 323 675 284 091 541 252 946 905 239 845 116 252 946 905 239 845 116 26 854 237 25 463 279 279 801 142 265 308 395 

Reserva           

Total 239 323 675 284 091 541 252 946 905 239 845 116 252 946 905 239 845 116 26 854 237 25 463 279 279 801 142 265 308 395 

JUSTIFICAÇÃO: 

Anulação de reafetações do FEIE 

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

Projeto de alteração 699 
=== ALDE/8731 === 

apresentada por Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 08 02 03 05 — Concretização de uma economia eficiente na utilização dos recursos e resistente às 

alterações climáticas e de um aprovisionamento 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 

08 02 03 05 303 307 891 208 463 550 312 327 206 290 605 621 312 327 206 290 605 621 2 629 800  314 957 006 290 605 621 

Reserva           

Total 303 307 891 208 463 550 312 327 206 290 605 621 312 327 206 290 605 621 2 629 800  314 957 006 290 605 621 

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 145 
=== ITRE/6355 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 08 02 03 05 — Concretização de uma economia eficiente na utilização dos recursos e resistente às 

alterações climáticas e de um aprovisionamento 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 

08 02 03 05 303 307 891 208 463 550 312 327 206 290 605 621 312 327 206 290 605 621 13 000 000 13 000 000 325 327 206 303 605 621 

Reserva           

Total 303 307 891 208 463 550 312 327 206 290 605 621 312 327 206 290 605 621 13 000 000 13 000 000 325 327 206 303 605 621 

JUSTIFICAÇÃO: 

A alteração visa repor na íntegra o perfil anual inicial desta rubrica orçamental, como previsto antes da 

reafetação das dotações de autorização para o aprovisionamento do fundo de garantia do FEIE (Fundo 

Europeu de Investimentos Estratégicos). Este aumento será financiado a partir da margem disponível na 

rubrica 1.1. 

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

Projeto de alteração 1289 
=== S&D//7607 === 

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

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

Número 08 02 03 05 — Concretização de uma economia eficiente na utilização dos recursos e resistente às 

alterações climáticas e de um aprovisionamento 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 

08 02 03 05 303 307 891 208 463 550 312 327 206 290 605 621 312 327 206 290 605 621 13 015 465 12 110 272 325 342 671 302 715 893 

Reserva           

Total 303 307 891 208 463 550 312 327 206 290 605 621 312 327 206 290 605 621 13 015 465 12 110 272 325 342 671 302 715 893 

JUSTIFICAÇÃO: 

Anulação de reafetações do FEIE 

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

Projeto de alteração 1290 
=== S&D//7624 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 08 02 03 05 — Concretização de uma economia eficiente na utilização dos recursos e resistente às 

alterações climáticas e de um aprovisionamento 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 

08 02 03 05 303 307 891 208 463 550 312 327 206 290 605 621 312 327 206 290 605 621 63 055 615 63 055 615 375 382 821 353 661 236 

Reserva           

Total 303 307 891 208 463 550 312 327 206 290 605 621 312 327 206 290 605 621 63 055 615 63 055 615 375 382 821 353 661 236 

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 311 
=== AGRI/5866 === 

apresentada por Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 08 02 03 06 — Promoção de sociedades europeias inclusivas, inovadoras e baseadas na reflexão 

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 

08 02 03 06 124 102 267 125 202 494 130 000 611 126 186 096 126 500 611 126 186 096 3 500 000  130 000 611 126 186 096 

Reserva           

Total 124 102 267 125 202 494 130 000 611 126 186 096 126 500 611 126 186 096 3 500 000  130 000 611 126 186 096 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 216 
=== EMPL/5537 === 
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apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 08 02 03 06 — Promoção de sociedades europeias inclusivas, inovadoras e baseadas na reflexão 

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 

08 02 03 06 124 102 267 125 202 494 130 000 611 126 186 096 126 500 611 126 186 096 3 500 000  130 000 611 126 186 096 

Reserva           

Total 124 102 267 125 202 494 130 000 611 126 186 096 126 500 611 126 186 096 3 500 000  130 000 611 126 186 096 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 90 
=== ITRE/5071 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 08 02 03 06 — Promoção de sociedades europeias inclusivas, inovadoras e baseadas na reflexão 

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 

08 02 03 06 124 102 267 125 202 494 130 000 611 126 186 096 126 500 611 126 186 096 3 500 000  130 000 611 126 186 096 

Reserva           

Total 124 102 267 125 202 494 130 000 611 126 186 096 126 500 611 126 186 096 3 500 000  130 000 611 126 186 096 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 146 
=== ITRE/6356 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 08 02 03 06 — Promoção de sociedades europeias inclusivas, inovadoras e baseadas na reflexão 

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 

08 02 03 06 124 102 267 125 202 494 130 000 611 126 186 096 126 500 611 126 186 096 8 800 000 5 300 000 135 300 611 131 486 096 

Reserva           

Total 124 102 267 125 202 494 130 000 611 126 186 096 126 500 611 126 186 096 8 800 000 5 300 000 135 300 611 131 486 096 

JUSTIFICAÇÃO: 

A alteração visa repor na íntegra o perfil anual inicial desta rubrica orçamental, como previsto antes da 

reafetação das dotações de autorização para o aprovisionamento do fundo de garantia do FEIE (Fundo 

Europeu de Investimentos Estratégicos). Este aumento será financiado a partir da margem disponível na 

rubrica 1.1. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1291 
=== S&D//7608 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 08 02 03 06 — Promoção de sociedades europeias inclusivas, inovadoras e baseadas na reflexão 

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 

08 02 03 06 124 102 267 125 202 494 130 000 611 126 186 096 126 500 611 126 186 096 8 811 093 5 155 253 135 311 704 131 341 349 

Reserva           

Total 124 102 267 125 202 494 130 000 611 126 186 096 126 500 611 126 186 096 8 811 093 5 155 253 135 311 704 131 341 349 

JUSTIFICAÇÃO: 

Anulação de reafetações do FEIE 

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

Projeto de alteração 312 
=== AGRI/5867 === 

apresentada por Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 08 02 04 — Difusão da excelência e alargamento da participação 

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 

08 02 04 122 708 877 110 457 866 129 149 390 148 909 913 125 749 390 148 909 913 3 400 000  129 149 390 148 909 913 

Reserva           

Total 122 708 877 110 457 866 129 149 390 148 909 913 125 749 390 148 909 913 3 400 000  129 149 390 148 909 913 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 704 
=== ALDE/8738 === 

apresentada por Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 08 02 04 — Difusão da excelência e alargamento da participação 

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 

08 02 04 122 708 877 110 457 866 129 149 390 148 909 913 125 749 390 148 909 913 3 400 000  129 149 390 148 909 913 

Reserva           

Total 122 708 877 110 457 866 129 149 390 148 909 913 125 749 390 148 909 913 3 400 000  129 149 390 148 909 913 

JUSTIFICAÇÃO: 

O objetivo desta dotação orçamental consiste em contribuir para uma participação geográfica equilibrada no 
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programa Horizonte 2020 de todas as regiões da União Europeia. Facilita o trabalho conjunto de instituições 

de investigação de excelência e das regiões com baixo desempenho em matéria de investigação e 

desenvolvimento, a fim de garantir que os benefícios de uma economia baseada na inovação sejam 

maximizados e amplamente distribuídos por toda a União em conformidade com o princípio de excelência. 

O projeto de orçamento deve ser restabelecido. 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 313 
=== AGRI/5868 === 

apresentada por Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 08 02 06 — Ciência com e para a sociedade 

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 

08 02 06 65 082 398 53 314 382 68 387 298 63 859 544 66 887 298 63 859 544 1 500 000  68 387 298 63 859 544 

Reserva           

Total 65 082 398 53 314 382 68 387 298 63 859 544 66 887 298 63 859 544 1 500 000  68 387 298 63 859 544 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 605 
=== GUE//7110 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 08 02 06 — Ciência com e para a sociedade 

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 

08 02 06 65 082 398 53 314 382 68 387 298 63 859 544 66 887 298 63 859 544 3 112 702 1 140 456 70 000 000 65 000 000 

Reserva           

Total 65 082 398 53 314 382 68 387 298 63 859 544 66 887 298 63 859 544 3 112 702 1 140 456 70 000 000 65 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

A finalidade da presente rubrica consiste em criar uma cooperação eficaz entre a ciência e a sociedade, 

recrutar novos talentos para a ciência e associar a excelência científica à consciência e à responsabilidade 

sociais. É indiscutível a extrema importância de reforçar o investimento em pesquisa e inovação para 

promover o acesso ao conhecimento e melhorar as condições de vida da população. 

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

Projeto de alteração 147 
=== ITRE/6357 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Artigo 08 02 06 — Ciência com e para a sociedade 

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 

08 02 06 65 082 398 53 314 382 68 387 298 63 859 544 66 887 298 63 859 544 4 100 000 2 600 000 70 987 298 66 459 544 

Reserva           

Total 65 082 398 53 314 382 68 387 298 63 859 544 66 887 298 63 859 544 4 100 000 2 600 000 70 987 298 66 459 544 

JUSTIFICAÇÃO: 

A alteração visa repor na íntegra o perfil anual inicial desta rubrica orçamental, como previsto antes da 

reafetação das dotações de autorização para o aprovisionamento do fundo de garantia do FEIE (Fundo 

Europeu de Investimentos Estratégicos). Este aumento será financiado a partir da margem disponível na 

rubrica 1.1. 

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

Projeto de alteração 1292 
=== S&D//7609 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 08 02 06 — Ciência com e para a sociedade 

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 

08 02 06 65 082 398 53 314 382 68 387 298 63 859 544 66 887 298 63 859 544 2 550 344 2 434 899 69 437 642 66 294 443 

Reserva           

Total 65 082 398 53 314 382 68 387 298 63 859 544 66 887 298 63 859 544 2 550 344 2 434 899 69 437 642 66 294 443 

JUSTIFICAÇÃO: 

Anulação de reafetações do FEIE 

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

Projeto de alteração 358 
=== ENVI/5277 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 08 02 07 31 — Empresa Comum Iniciativa sobre Medicamentos Inovadores 2 (IMI-2) — Despesas 

de apoio 

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 

08 02 07 31 5 033 678 5 033 678 5 384 615 5 384 615 5 134 615 5 134 615 250 000 250 000 5 384 615 5 384 615 

Reserva           

Total 5 033 678 5 033 678 5 384 615 5 384 615 5 134 615 5 134 615 250 000 250 000 5 384 615 5 384 615 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 359 
=== ENVI/5278 === 
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apresentada por Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 08 02 07 34 — Empresa Comum Bioindústrias (BBI)  

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 

08 02 07 34 110 263 312 108 914 732 132 424 316 162 648 921 110 864 316 162 648 921 21 560 000  132 424 316 162 648 921 

Reserva           

Total 110 263 312 108 914 732 132 424 316 162 648 921 110 864 316 162 648 921 21 560 000  132 424 316 162 648 921 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 360 
=== ENVI/5279 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 08 02 07 35 — Empresa Comum Clean Sky 2 — Despesas de apoio 

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 

08 02 07 35 4 450 485 4 450 485 4 649 515 4 649 515 4 449 515 4 449 515 200 000 200 000 4 649 515 4 649 515 

Reserva           

Total 4 450 485 4 450 485 4 649 515 4 649 515 4 449 515 4 449 515 200 000 200 000 4 649 515 4 649 515 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 284 
=== TRAN/5360 === 

apresentada por Comissão dos Transportes e do Turismo 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 08 02 07 35 — Empresa Comum Clean Sky 2 — Despesas de apoio 

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 

08 02 07 35 4 450 485 4 450 485 4 649 515 4 649 515 4 449 515 4 449 515 200 000 200 000 4 649 515 4 649 515 

Reserva           

Total 4 450 485 4 450 485 4 649 515 4 649 515 4 449 515 4 449 515 200 000 200 000 4 649 515 4 649 515 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 361 
=== ENVI/5280 === 
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apresentada por Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 08 02 07 37 — Empresa Comum Pilhas de Combustível e Hidrogénio 2 (PCH 2) — Despesas de 

apoio  

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 

08 02 07 37 2 288 599 2 288 599 2 622 363 2 622 363 2 334 363 2 334 363 288 000 288 000 2 622 363 2 622 363 

Reserva           

Total 2 288 599 2 288 599 2 622 363 2 622 363 2 334 363 2 334 363 288 000 288 000 2 622 363 2 622 363 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 285 
=== TRAN/5361 === 

apresentada por Comissão dos Transportes e do Turismo 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 08 02 07 37 — Empresa Comum Pilhas de Combustível e Hidrogénio 2 (PCH 2) — Despesas de 

apoio  

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 

08 02 07 37 2 288 599 2 288 599 2 622 363 2 622 363 2 334 363 2 334 363 288 000 288 000 2 622 363 2 622 363 

Reserva           

Total 2 288 599 2 288 599 2 622 363 2 622 363 2 334 363 2 334 363 288 000 288 000 2 622 363 2 622 363 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 362 
=== ENVI/5281 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 08 02 07 38 — Empresa Comum Pilhas de Combustível e Hidrogénio 2 (PCH 2)  

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 

08 02 07 38 73 389 716 93 126 304 79 823 275 103 162 807 74 923 275 103 162 807 4 900 000  79 823 275 103 162 807 

Reserva           

Total 73 389 716 93 126 304 79 823 275 103 162 807 74 923 275 103 162 807 4 900 000  79 823 275 103 162 807 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 



 

 62 

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

Projeto de alteração 286 
=== TRAN/5362 === 

apresentada por Comissão dos Transportes e do Turismo 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 08 02 07 38 — Empresa Comum Pilhas de Combustível e Hidrogénio 2 (PCH 2)  

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 

08 02 07 38 73 389 716 93 126 304 79 823 275 103 162 807 74 923 275 103 162 807 4 900 000  79 823 275 103 162 807 

Reserva           

Total 73 389 716 93 126 304 79 823 275 103 162 807 74 923 275 103 162 807 4 900 000  79 823 275 103 162 807 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 715 
=== ALDE/8749 === 

apresentada por Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 08 02 08 — Instrumento em favor das 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 

08 02 08 481 209 870 432 882 120 541 589 527 482 502 033 481 589 527 482 502 033 60 000 000  541 589 527 482 502 033 

Reserva           

Total 481 209 870 432 882 120 541 589 527 482 502 033 481 589 527 482 502 033 60 000 000  541 589 527 482 502 033 

JUSTIFICAÇÃO: 

É importante conferir um apoio adequado ao reforço da inovação das PME através do programa Horizonte 

2020. Tal é precisamente assegurado pelo Instrumento em favor das PME ao facilitar a participação das 

PME no programa de financiamento para que estas se desenvolvam e cresçam. O projeto de orçamento deve, 

por conseguinte, ser restabelecido. 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 936 
=== EFDD/7254 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 08 02 08 — Instrumento em favor das 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 

08 02 08 481 209 870 432 882 120 541 589 527 482 502 033 481 589 527 482 502 033 60 000 000  541 589 527 482 502 033 

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 481 209 870 432 882 120 541 589 527 482 502 033 481 589 527 482 502 033 60 000 000  541 589 527 482 502 033 

JUSTIFICAÇÃO: 

É importante restabelecer o projeto de orçamento a fim de dar pleno apoio às PME. 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 217 
=== EMPL/5538 === 

apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 08 02 08 — Instrumento em favor das 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 

08 02 08 481 209 870 432 882 120 541 589 527 482 502 033 481 589 527 482 502 033 60 000 000  541 589 527 482 502 033 

Reserva           

Total 481 209 870 432 882 120 541 589 527 482 502 033 481 589 527 482 502 033 60 000 000  541 589 527 482 502 033 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 891 
=== EPP//7908 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 08 02 08 — Instrumento em favor das 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 

08 02 08 481 209 870 432 882 120 541 589 527 482 502 033 481 589 527 482 502 033 70 000 000 5 000 000 551 589 527 487 502 033 

Reserva           

Total 481 209 870 432 882 120 541 589 527 482 502 033 481 589 527 482 502 033 70 000 000 5 000 000 551 589 527 487 502 033 

JUSTIFICAÇÃO: 

Este programa prioritário é favorável ao crescimento e ao emprego. 

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

Projeto de alteração 97 
=== ITRE/5083 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

Artigo 08 02 08 — Instrumento em favor das 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 

08 02 08 481 209 870 432 882 120 541 589 527 482 502 033 481 589 527 482 502 033 60 000 000  541 589 527 482 502 033 

Reserva           

Total 481 209 870 432 882 120 541 589 527 482 502 033 481 589 527 482 502 033 60 000 000  541 589 527 482 502 033 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 159 
=== ITRE/6397 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 08 02 77 07 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

08 02 77 07       750 000 750 000 750 000 750 000 

Reserva           

Total       750 000 750 000 750 000 750 000 

Designação: 

Projeto-piloto – Promover a descarbonização da indústria através duma avaliação da utilização de 

energias renováveis em processos industriais 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

O objetivo do projeto-piloto é criar um estudo para analisar a potencial procura atual e futura de energias 

renováveis nos setores e processos industriais e realizar uma análise comparativa das suas ambições, da 

eficiência na redução das emissões de CO2 e das necessidades tecnológicas e de investimento, a fim de 

identificar prioridades na eletrificação direta e indireta dos processos industriais, o que é essencial para 

descarbonizar as nossas indústrias. 

Essa comparação deve examinar as seguintes questões: 

1. Emissões de CO2 evitadas nos processos industriais através da eletrificação direta ou indireta; 

2. Valor criado através da eletrificação direta ou indireta (isto é, qual é o valor acrescentado da utilização 

de hidrogénio ou eletricidade descarbonizada num setor ou processo específico, em comparação com 

outros meios de descarbonização); 

3. O impacto da eletrificação (direta ou indireta) no sistema energético, nomeadamente em termos de 

flexibilidade da procura, de modo a contribuir para o equilíbrio entre a oferta e a procura de rede, a 

combinação de setores e o armazenamento de eletricidade (isto é, para além do impacto na procura de 

eletricidade, a eletrificação de um setor ou processo industrial pode contribuir para tornar o sistema 

energético mais flexível, estável e seguro, por exemplo, através da resposta à procura, do armazenamento 

a longo prazo ou da redução ou reutilização do calor residual); 

O projeto deve centrar-se no maior número possível de setores industriais, em especial nos principais 

emissores industriais de CO2, bem como nos produtos intermédios que permitem a criação duma cadeia 
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de abastecimento mais sustentável e nos processos industriais de elevado valor acrescentado. O projeto 

deve incluir uma metodologia que dê prioridade aos setores e indústrias. 

O projeto deve incluir alguns estudos de casos com parceiros industriais para testar a análise em casos 

comerciais práticos. 

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 processos industriais são responsáveis por uma grande parte das emissões de gases com efeito de estufa e 

outras da UE. A descarbonização do setor exigirá a utilização de mais fontes de energia renováveis. 

Portanto, o setor contempla a eletrificação, direta ou indireta. Um desafio importante será a integração e a 

flexibilidade destes grandes consumidores de eletricidade no sistema energético, a fim de garantir um 

abastecimento de energia estável. Portanto, é crucial realizar um estudo sobre a priorização do setor 

industrial e o seu impacto no sistema energético. 

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

Projeto de alteração 1293 
=== S&D//7692 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 08 02 77 07 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

08 02 77 07       750 000 750 000 750 000 750 000 

Reserva           

Total       750 000 750 000 750 000 750 000 

Designação: 

Projeto-piloto – Promover a descarbonização da indústria através de uma avaliação da utilização de 

energias renováveis em processos industriais 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

O objetivo do projeto-piloto é criar um estudo para analisar a potencial procura atual e no futuro de 

energias renováveis nos setores e processos industriais e realizar uma análise comparativa das suas 

ambições, da eficiência na redução das emissões de CO2 e das necessidades tecnológicas e de 

investimento, a fim de identificar prioridades na eletrificação direta e indireta dos processos industriais, 

que é essencial para descarbonizar as nossas indústrias. 

Essa comparação deve examinar as seguintes questões: 

1. Emissões de CO2 evitadas nos processos industriais através da eletrificação direta ou indireta; 

2. Valor criado através da eletrificação direta ou indireta (isto é, qual é o valor acrescentado da utilização 

de hidrogénio ou eletricidade descarbonizada num setor ou processo específico, em comparação com 

outros meios de descarbonização); 
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3. O impacto da eletrificação (direta ou indireta) no sistema energético, nomeadamente em termos de 

flexibilidade da procura, de modo a contribuir para o equilíbrio entre a oferta e a procura de rede, a 

combinação de setores e o armazenamento de eletricidade (isto é, para além do impacto na procura de 

eletricidade, a eletrificação de um setor ou processo industrial pode contribuir para tornar o sistema 

energético mais flexível, estável e seguro, por exemplo através da resposta à procura, do armazenamento 

a longo prazo ou da redução ou reutilização do calor residual?); 

O projeto deve centrar-se no maior número possível de setores industriais, e em especial nos principais 

emissores industriais de CO2, bem como nos produtos intermédios que permitem a criação de uma cadeia 

de abastecimento mais sustentável, e nos processos industriais de elevado valor acrescentado. O projeto 

deve incluir uma metodologia que estabeleça prioridades para setores e indústrias. 

É necessário que o projeto inclua alguns estudos de casos com parceiros industriais para testar a análise 

em casos comerciais práticos. 

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 processos industriais são responsáveis por uma grande parte das emissões de gases com efeito de estufa e 

outras da UE. A descarbonização do setor exigirá a utilização de mais fontes de energia renováveis. Por 

conseguinte, o setor contempla a eletrificação direta ou indireta. Um desafio importante será a integração e a 

flexibilidade destes grandes consumidores de eletricidade no sistema energético, a fim de garantir um 

abastecimento de energia estável. É, portanto, crucial realizar um estudo sobre o estabelecimento de 

prioridades no setor industrial e o seu impacto no sistema energético. 

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

Projeto de alteração 615 
=== GUE//7131 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 08 03 01 01 — Euratom — Energia de fusão 

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 

08 03 01 01 161 949 185 156 248 000 159 582 878 156 511 817 158 222 878 156 511 817 -108 222 878 -106 511 817 50 000 000 50 000 000 

Reserva           

Total 161 949 185 156 248 000 159 582 878 156 511 817 158 222 878 156 511 817 -108 222 878 -106 511 817 50 000 000 50 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Uma vez que, comprovadamente, este tipo de projetos constitui um orçamento das despesas com um elevado 

custo de oportunidade, e que seria mais interessante aplicar estes recursos numa outra política de 

investimento alterando o modelo industrial baseado em energias renováveis mais descentralizadas, 

propomos iniciar uma transição para transferir o orçamento consagrado a esta iniciativa para outros na 

perspetiva de uma transição ecológica. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projeto de alteração 160 
=== ITRE/6398 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 08 05 03 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

08 05 03       2 000 000 1 750 000 2 000 000 1 750 000 

Reserva           

Total       2 000 000 1 750 000 2 000 000 1 750 000 

Designação: 

Projeto-piloto – Investigação em matéria de redução das emissões de CO2 na produção de aço 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

O objetivo do projeto-piloto proposto é prestar apoio financeiro à investigação da UE sobre a tecnologia 

de produção de aço mais promissora e respeitadora do ambiente, que elimina quase completamente as 

emissões de CO2 através da substituição do carbono pelo hidrogénio e da captação, armazenamento e 

processamento de qualquer CO2 produzido restante através de técnicas industriais normalizadas mais 

avançadas e com uma boa relação custo-eficácia, bem como a implantação de tecnologias bioindustriais 

de ponta, como o sequestro biológico e as biorrefinarias de CO2 integradas. A abordagem holística 

proposta visa atingir emissões de CO2 nulas na produção de aço, mediante a maximização da 

complementaridade das versões avançadas destas tecnologias. 

O primeiro passo – destinado a identificar os obstáculos técnicos à melhoria das técnicas para evitar 

diretamente o carbono (através da produção de aço com hidrogénio e eletricidade) e à utilização de 

carbono inteligente (através da integração dos processos e da utilização da captura de carbono) – foi dado 

no âmbito do Fundo de Investigação do Carvão e do Aço (FICA), como um estudo de viabilidade que 

pode conduzir, em 2020, a uma iniciativa europeia mais vasta no domínio da inovação. 

O PP proposto explorará as sinergias entre o FICA, o programa Horizonte 2020, o Fundo de Inovação da 

UE (Clima), a EC PCH e a EC BBI, bem como outros instrumentos de financiamento da UE relevantes, a 

fim de promover a criação duma instalação-piloto de produção de aço industrial com emissões de CO2 

nulas, incluindo a sua ligação potencial a uma biorrefinaria de CO2 integrada. 

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 indústria siderúrgica contribui para as emissões de CO2. Foram realizados vários projetos de investigação 

no setor siderúrgico que fornecem soluções para a otimização de processos e novos processos de produção 

destinados a reduzir progressivamente o consumo de energia e as emissões de CO2. Os objetivos a longo 

prazo da UE em matéria de energia e ambiente (reduções de 80-95% do CO2 até 2050) só podem ser 

alcançados através de tecnologias de ponta que exigem grandes investimentos em investigação. A 

sustentabilidade a longo prazo exige a substituição do carvão e do coque. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projeto de alteração 772 
=== ENF//8156 === 

apresentada por Europa das Nações e da Liberdade 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 09 01 01 — Despesas relativas a funcionários e agentes temporários no domínio de intervenção 

«Redes de comunicações, conteúdos e tecnologias» 

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 

09 01 01 43 580 372 43 580 372 44 625 975 44 625 975 44 240 991 44 240 991 -660 619 -660 619 43 580 372 43 580 372 

Reserva           

Total 43 580 372 43 580 372 44 625 975 44 625 975 44 240 991 44 240 991 -660 619 -660 619 43 580 372 43 580 372 

Designação: 

 Despesas relativas a funcionários e agentes temporários no domínio de intervenção «Redes de 

comunicações, conteúdos e tecnologias» 

JUSTIFICAÇÃO: 

A presente rubrica orçamental deve permanecer no nível de 2018. 

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

Projeto de alteração 100 
=== ITRE/5088 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 09 01 01 — Despesas relativas a funcionários e agentes temporários no domínio de intervenção 

«Redes de comunicações, conteúdos e tecnologias» 

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 

09 01 01 43 580 372 43 580 372 44 625 975 44 625 975 44 240 991 44 240 991 384 984 384 984 44 625 975 44 625 975 

Reserva           

Total 43 580 372 43 580 372 44 625 975 44 625 975 44 240 991 44 240 991 384 984 384 984 44 625 975 44 625 975 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 966 
=== EFDD/7287 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 09 01 01 — Despesas relativas a funcionários e agentes temporários no domínio de intervenção 

«Redes de comunicações, conteúdos e tecnologias» 

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 
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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 

09 01 01 43 580 372 43 580 372 44 625 975 44 625 975 44 240 991 44 240 991 -2 212 050 -2 212 050 42 028 941 42 028 941 

Reserva           

Total 43 580 372 43 580 372 44 625 975 44 625 975 44 240 991 44 240 991 -2 212 050 -2 212 050 42 028 941 42 028 941 

Designação: 

 Despesas relativas a funcionários e agentes temporários no domínio de intervenção «Redes de 

comunicações, conteúdos e tecnologias» 

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 101 
=== ITRE/5089 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 09 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 

09 01 02 01 2 579 382 2 579 382 2 171 688 2 171 688 2 074 028 2 074 028 97 660 97 660 2 171 688 2 171 688 

Reserva           

Total 2 579 382 2 579 382 2 171 688 2 171 688 2 074 028 2 074 028 97 660 97 660 2 171 688 2 171 688 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 984 
=== EFDD/7305 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 09 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 

09 01 02 11 1 808 857 1 808 857 1 809 857 1 809 857 1 754 509 1 754 509 -354 509 -354 509 1 400 000 1 400 000 

Reserva           

Total 1 808 857 1 808 857 1 809 857 1 809 857 1 754 509 1 754 509 -354 509 -354 509 1 400 000 1 400 000 

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 102 
=== ITRE/5090 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 09 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 

09 01 02 11 1 808 857 1 808 857 1 809 857 1 809 857 1 754 509 1 754 509 55 348 55 348 1 809 857 1 809 857 

Reserva           

Total 1 808 857 1 808 857 1 809 857 1 809 857 1 754 509 1 754 509 55 348 55 348 1 809 857 1 809 857 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 103 
=== ITRE/5091 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 09 01 03 — Despesas relativas a equipamentos e serviços das tecnologias da informação e das 

comunicações no domínio de intervenção «Redes de comunicações, conteúdos e tecnologias» 

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 

09 01 03 2 817 179 2 817 179 2 982 742 2 982 742 2 922 605 2 922 605 60 137 60 137 2 982 742 2 982 742 

Reserva           

Total 2 817 179 2 817 179 2 982 742 2 982 742 2 922 605 2 922 605 60 137 60 137 2 982 742 2 982 742 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 164 
=== ITRE/6417 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 09 02 03 — Agência da União Europeia para a Segurança das Redes e da Informação (ENISA) 

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 

09 02 03 10 490 564 10 490 564 15 424 465 15 424 465 10 724 465 10 724 465 5 699 535 5 699 535 16 424 000 16 424 000 

Reserva           

Total 10 490 564 10 490 564 15 424 465 15 424 465 10 724 465 10 724 465 5 699 535 5 699 535 16 424 000 16 424 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

No COM(2017)0477, estavam previstos 12 novos postos de trabalho e cerca de 16,4 milhões de EUR para a 

ENISA. Esta avaliação orçamental inicial deve ser mantida para o orçamento de 2019. A redução de 1 

milhão de EUR irá atrasar a execução do quadro de certificação (nova tarefa) em aproximadamente seis 

meses, visto que a ENISA terá de se basear extensivamente nos seus conhecimentos internos. Tendo em 

conta que os conhecimentos neste domínio têm grande valor, os custos iniciais de lançamento deverão ser 
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elevados. Além disso, o compromisso inicial com partes interessadas essenciais exigirá um investimento 

inicial muito significativo em termos de tempo, capital e recursos humanos. 

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

Projeto de alteração 165 
=== ITRE/6419 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 09 02 04 — Organismo de Reguladores Europeus das Comunicações Eletrónicas (ORECE) — 

Gabinete 

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 

09 02 04 4 124 336 4 124 336 5 534 665 5 534 665 4 234 665 4 234 665 3 711 301 3 711 301 7 945 966 7 945 966 

Reserva           

Total 4 124 336 4 124 336 5 534 665 5 534 665 4 234 665 4 234 665 3 711 301 3 711 301 7 945 966 7 945 966 

JUSTIFICAÇÃO: 

O Gabinete do ORECE tem sido negativamente afetado pela falta de pessoal, nomeadamente devido à 

redução de postos. No trílogo relativo ao regulamento sobre o BEREC e ao Código Europeu das 

Comunicações Eletrónicas (CECE), de 5 de junho de 2018, foram acordadas novas tarefas que requerem 

mais postos de trabalho e recursos financeiros adequados. Estas tarefas incluem a assistência ao ORECE na 

execução das tarefas que lhe são atribuídas pelo CECE, nomeadamente contribuir para o trabalho de 

regulamentação, tarefas específicas como a criação de sistemas comuns de TI, o estabelecimento e a gestão 

de registos e bases de dados e a elaboração de relatórios periódicos sobre o mercado das telecomunicações. 

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

Projeto de alteração 2 
=== CULT/5815 === 

apresentada por Comissão da Cultura e da Educação 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 09 02 05 — Medidas respeitantes aos conteúdos digitais, ao audiovisual e a outros setores da 

comunicação 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 

09 02 05 1 104 000 1 070 000 1 126 000 930 500 1 126 000 930 500 3 000 000 2 400 000 4 126 000 3 330 500 

Reserva           

Total 1 104 000 1 070 000 1 126 000 930 500 1 126 000 930 500 3 000 000 2 400 000 4 126 000 3 330 500 

Observações: 

Após o parágrafo: 

Esta dotação destina-se a cobrir as seguintes ações: 

Alterar o texto do seguinte modo: 

– a aplicação da Diretiva 2010/13/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 de março de 2010, 

relativa à coordenação de certas disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-

Membros respeitantes à oferta de serviços de comunicação social audiovisual (Diretiva Serviços de 

Comunicação Social Audiovisual) (JO L 95 de 15.4.2010, p. 1), 
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– o acompanhamento e o apoio da evolução do setor da comunicação social, incluindo as questões do 

pluralismo e da liberdade dos meios de comunicação social e da literacia mediática,mediática. 

– a recolha e divulgação de informações económicas e jurídicas e de análises relativas ao setor audiovisual 

e aos setores convergentes da comunicação social e dos conteúdos. 

JUSTIFICAÇÃO: 

No âmbito da vertente intersetorial do programa Europa Criativa, o apoio à literacia mediática, bem como ao 

pluralismo e à liberdade dos meios de comunicação social (incluindo às organizações que os acompanham e 

promovem) poderá beneficiar de financiamento. Entretanto, como medida de transição, é essencial um 

reforço significativo desta rubrica para permitir uma intensificação da ação contra as notícias falsas, 

nomeadamente através do trabalho de literacia mediática, e garantir a continuidade do trabalho em prol do 

pluralismo e da liberdade dos meios de comunicação social iniciado no âmbito de projetos-piloto e ações 

preparatórias. 

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

Projeto de alteração 3 
=== CULT/5757 === 

apresentada por Comissão da Cultura e da Educação 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 09 02 77 06 — Projeto piloto — Conselhos de meios de comunicação social na era digital 

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 

09 02 77 06 500 000 250 000 p.m. 350 000 p.m. 350 000 500 000 150 000 500 000 500 000 

Reserva           

Total 500 000 250 000 p.m. 350 000 p.m. 350 000 500 000 150 000 500 000 500 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

O aumento de notícias falsas ("fake news") enviou um forte sinal aos meios de comunicação social 

tradicionais em todo o mundo, testemunhando uma crise sem precedentes do jornalismo nas nossas 

democracias. A autorregulação dos meios de comunicação social e os respetivos organismos são 

fundamentais para promover o cumprimento das normas éticas nos meios de comunicação social, garantir a 

responsabilidade dos mesmos e restabelecer a confiança no setor. A prorrogação do projeto por mais um ano 

permitirá o prosseguimento do trabalho promissor até agora realizado. 

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

Projeto de alteração 4 
=== CULT/5758 === 

apresentada por Comissão da Cultura e da Educação 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 09 02 77 08 — Ação preparatória — Supervisão do pluralismo dos meios de comunicação social na 

era digital 

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 

09 02 77 08 750 000 375 000 p.m. 562 500 p.m. 562 500 1 000 000 750 000 1 000 000 1 312 500 

Reserva           

Total 750 000 375 000 p.m. 562 500 p.m. 562 500 1 000 000 750 000 1 000 000 1 312 500 
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Observações: 

Antes do parágrafo: 

As novas tecnologias alteram de forma radical e constante .......... conduzir também à limitação da liberdade 

de expressão. 

Alterar o texto do seguinte modo: 

Estas dotações destinam-se a prorrogar a ação preparatória por um segundo ano, para além de 

cobriremEsta dotação destina-se a cobrir os pagamentos relacionados com as autorizações por liquidar de 

exercícios anterioresanteriores, no âmbito da ação preparatória. 

JUSTIFICAÇÃO: 

[AP existente] Os Tratados estabelecem disposições que obrigam a UE a garantir o respeito pelos direitos 

fundamentais, nomeadamente a liberdade de expressão e o pluralismo. É necessário proceder a uma 

avaliação adequada da situação no terreno. O instrumento de supervisão do pluralismo dos meios de 

comunicação social disponibiliza uma metodologia que permite avaliar os riscos para o pluralismo dos 

meios de comunicação social e é atualizada de forma a ter em conta a dinâmica da informação em linha. A 

ação preparatória existente permite que a Comissão disponha de dados concretos para a definição de ações 

destinadas a melhorar o pluralismo dos meios de comunicação social na UE. 

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

Projeto de alteração 5 
=== CULT/5752 === 

apresentada por Comissão da Cultura e da Educação 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 09 02 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 

09 02 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 — Mecanismo pan-europeu de resposta rápida a violações da liberdade de imprensa e dos 

meios de comunicação social 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

A deterioração da liberdade de imprensa e dos meios de comunicação nos Estados-Membros da UE e nos 

países candidatos revela uma tendência preocupante e este mecanismo pan-europeu de resposta rápida a 

violações da liberdade dos meios de comunicação social deverá proporcionar uma proteção concreta aos 

jornalistas, nomeadamente na verificação de factos, no patrocínio, no acompanhamento, na informação 

do público europeu e na sensibilização. 

Ao abrigo da Carta dos Direitos Fundamentais, todas as pessoas têm direito à liberdade de expressão. 

Desenvolvimentos recentes demonstram que este valor deve ser fortemente defendido para proteger a 

democracia, reforçar o discurso público e garantir um ambiente propício aos jornalistas independentes e 

de investigação. Por conseguinte, é fundamental criar um mecanismo pan-europeu de resposta a 

violações da liberdade de imprensa e dos meios de comunicação social. 

Este projeto-piloto permitirá a criação de um mecanismo pan-europeu de resposta rápida a fim de 

conferir visibilidade às violações e prestar ajuda prática aos jornalistas sob ameaça, em colaboração com 
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as partes interessadas a nível europeu, regional e local no domínio da liberdade dos meios de 

comunicação social. A ajuda prática deve incluir instrumentos de proteção dos jornalistas sob ameaça, 

prestando aconselhamento e apoio jurídico diretos, bem como proporcionando abrigo e assistência, para 

que possam continuar a exercer a sua profissão. Serão enviados delegados aos países afetados e o 

patrocínio apoiará a luta contra a impunidade. O acompanhamento da situação fornece informações 

fiáveis e completas ao público e às autoridades europeias. Esta medida promove a sensibilização e permite 

o alerta precoce. Os instrumentos serão adaptados em função das necessidades individuais, caso a caso. 

Este conjunto único de ferramentas, contido no mecanismo de resposta rápida, evitará novas violações e 

melhorará a liberdade de imprensa e dos meios de comunicação social, proporcionando simultaneamente 

aos jornalistas ameaçados aconselhamento, apoio jurídico e/ou abrigo. 

O projeto-piloto funcionará igualmente como um sistema de alerta precoce para o Parlamento Europeu. 

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 Tratados da UE estabelecem a obrigação de garantir o respeito dos direitos fundamentais, incluindo a 

liberdade de expressão e o pluralismo dos meios de comunicação social, mas alguns Estados-Membros não 

garantem um ambiente seguro para os jornalistas. O mecanismo destina-se a apoiar os jornalistas ameaçados, 

para que possam continuar a exercer a sua profissão. O instrumento é adaptável às necessidades individuais 

caso a caso, após uma rápida análise profissional da sua situação atual. Trata-se de uma medida adequada 

para reduzir as situações perigosas, especialmente para os jornalistas de investigação. 

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

Projeto de alteração 1294 
=== S&D//7707 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 09 02 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 

09 02 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 — Mecanismo pan-europeu de resposta rápida a violações da liberdade de imprensa e dos 

meios de comunicação social 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Aditar o seguinte texto: 

Com a deterioração da liberdade de imprensa e dos meios de comunicação social nos Estados-Membros 

da UE e nos países candidatos a mostrarem uma tendência preocupante, este mecanismo pan-europeu de 

resposta rápida a violações da liberdade dos meios de comunicação social deverá proporcionar uma 

proteção concreta aos jornalistas, nomeadamente na verificação de factos, no patrocínio, no 
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acompanhamento, na informação do público europeu e na sensibilização. 

Segundo a Carta dos Direitos Fundamentais, todas as pessoas têm direito à liberdade de expressão. 

Acontecimentos recentes demonstram que este valor deve ser fortemente defendido para proteger a 

democracia, reforçar o discurso público e garantir um ambiente propício aos jornalistas independentes e 

de investigação. Por conseguinte, é fundamental criar um mecanismo pan-europeu de resposta a 

violações da liberdade de imprensa e dos meios de comunicação social. 

Este projeto-piloto permitirá a criação de um mecanismo pan-europeu de resposta rápida a fim de 

conferir visibilidade às violações e prestar ajuda prática aos jornalistas sob ameaça, em colaboração com 

as partes interessadas a nível europeu, regional e local, no domínio da liberdade dos meios de 

comunicação social. A ajuda prática deve incluir instrumentos de proteção dos jornalistas sob ameaça, 

prestando aconselhamento e apoio jurídico diretos, bem como proporcionando abrigo e assistência, para 

que possam continuar a exercer a sua profissão. Serão enviados delegados aos países afetados e o 

patrocínio apoiará a luta contra a impunidade. O acompanhamento da situação proporciona informações 

fiáveis e completas ao público e às autoridades europeias. Esta medida promove a sensibilização e permite 

alertas precoces. Os instrumentos serão adaptados em função das necessidades individuais e caso a caso. 

Este conjunto único de ferramentas, contido no mecanismo de resposta rápida, evitará novas violações e 

melhorará a liberdade de imprensa e dos meios de comunicação social, proporcionando simultaneamente 

aos jornalistas ameaçados aconselhamento, apoio jurídico e/ou abrigo. 

O projeto-piloto funcionará igualmente como um sistema de alerta precoce para o Parlamento Europeu. 

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 Tratados da UE estabelecem a obrigação de garantir o respeito dos direitos fundamentais, incluindo a 

liberdade de expressão e o pluralismo dos meios de comunicação social, mas alguns Estados-Membros não 

garantem um ambiente seguro para os jornalistas. O mecanismo destina-se a apoiar os jornalistas ameaçados, 

para que possam continuar a exercer a sua profissão. O instrumento é adaptável às necessidades individuais, 

caso a caso, após uma rápida análise profissional da sua situação atual. Trata-se de uma medida adequada 

para reduzir as situações perigosas, especialmente para os jornalistas de investigação. 

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

Projeto de alteração 1295 
=== S&D//7715 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 09 02 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 

09 02 77 09       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 – Perturbar os agentes de perturbação: perturbação com um impacto positivo na sociedade 
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Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

"Na era da inovação digital, muitas indústrias existentes e modelos de negócios tradicionais sofreram 

perturbações devido a novas ideias inovadoras. Ao longo dos últimos anos, as pessoas tiveram 

necessidade de fazer mais formação e adquirir novas competências, de modo a poderem ser competitivas 

neste contexto profissional em constante evolução. Ao mesmo tempo, as empresas aproveitam-se de dados 

privados com responsabilização próxima de zero. Estas mudanças ocorreram com o mínimo respeito pelos 

cidadãos e deixando milhões de pessoas desprotegidas e mal preparadas. 

Para contrariar esta situação, temos de ser capazes de perturbar os agentes de perturbação. Este projeto-

piloto será uma iniciativa destinada a criar um laboratório do futuro para explorar ideias que causem 

perturbações com um impacto positivo na sociedade. Para o efeito, é necessária a criação dum fórum 

centrado na legislação durante a era digital, na governação dos dados e no impacto da revolução digital 

no futuro do trabalho. 

Esta atividade incidirá em setores que foram, na sua maioria, afetados pelo avanço de novas tecnologias 

que prejudicam os direitos tanto dos cidadãos como dos criadores. 

O projeto-piloto poderia utilizar as soluções baseadas no sistema de cadeia de blocos («blockchain») e 

explorar o incentivo à criação de plataformas de cadeia de blocos europeias, que recompensem 

imediatamente os participantes pelos seus dados e, ao mesmo tempo, lhes deem o controlo sobre os 

mesmos. 

Além disso, poderia igualmente prever uma plataforma que, utilizando a tecnologia de cadeia de blocos, 

possa gerir a autorização de direitos de autor, recompensando os criadores pelo seu trabalho e pelos seus 

conteúdos criados e vistos em linha e criando a base dum sistema de distribuição de licenças audiovisuais. 

Outra aplicação potencial seria a reinclusão de segmentos da mão de obra que foram excluídos do 

mercado de trabalho. Esta reinclusão seria alcançada através de uma aplicação de cadeia de blocos que 

recompense os cidadãos que prestam serviço voluntário à sociedade, ajudando-os a satisfazer as suas 

necessidades quotidianas básicas. 

O projeto prevê a criação de um laboratório do futuro que explore soluções inovadoras para problemas 

complexos. No âmbito da sua ação, solicitará a apresentação de documentos sobre as implicações das 

tendências perturbadoras, abordando as possíveis incertezas cruciais em torno do futuro do trabalho e 

resultando em orientações concretas para os decisores políticos e questões para reflexão. Além disso, irá 

criar formações que forneçam aos jovens instrumentos para criar um modelo de perturbação mais 

sustentável e incentivar a criação de plataformas de cadeia de blocos para equilibrar as injustiças 

amplificadas pela revolução digital. 

" 

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 União Europeia é considerada um paraíso dos valores e dos direitos dos cidadãos. Tendo em conta as 

recentes revelações sobre a Cambridge Analytics e o Facebook, a lacuna de valor na gestão dos direitos de 

autor e a necessidade duma resposta inovadora ao desemprego, é imperativo criar uma iniciativa que defina 

uma nova abordagem para enfrentar os desafios colocados pela era digital. 



 

 77 

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

Projeto de alteração 6 
=== CULT/5756 === 

apresentada por Comissão da Cultura e da Educação 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 09 02 77 10 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

09 02 77 10       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 — Fundo para o jornalismo de investigação transfronteiras  

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Esta ação preparatória terá por base o projeto experimental «Bolsas de investigação europeias destinadas 

à promoção do jornalismo de investigação transfronteiras, # IJ4EU». A manutenção do jornalismo de 

qualidade e, em especial, do jornalismo de investigação, que é um género de jornalismo com utilização 

intensiva de recursos, tornou-se mais difícil no panorama mediático em transformação. O projeto visa 

reforçar a esfera pública europeia e contribuir para a criação de um discurso público europeu. Neste 

contexto, a Comissão lançará um convite à apresentação de propostas com vista a um organismo 

independente que será encarregado de executar rondas consecutivas de subvenções em apoio de 

investigações jornalísticas que associem jornalistas de, pelo menos, dois Estados-Membros, a fim de 

garantir a máxima independência e a liberdade dos jornalistas. Os resultados serão publicados, pelo 

menos, nos Estados-Membros envolvidos. 

Os assassínios de Daphne Caruana e Ján Kuciak demonstram que o trabalho dos jornalistas de 

investigação se está a tornar cada vez mais difícil e, no atual contexto político e no panorama mediático 

em transformação, é essencial não só o apoio político e jurídico, mas também o apoio financeiro 

continuado da UE. 

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 AP destina-se a prosseguir o trabalho iniciado pelo fundo "Jornalismo de Investigação pela Europa 

#IJ4EU", a fim de criar uma série de bolsas europeias de investigação para investigações jornalísticas de 

dimensão transfronteiriça, tendo em vista uma rubrica orçamental permanente no próximo QFP, em 

conformidade com a Resolução do Parlamento Europeu sobre a proteção dos jornalistas de investigação na 

Europa, que apelou à criação de um fundo permanente. 

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

Projeto de alteração 1296 
=== S&D//7713 === 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 09 02 77 10 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

09 02 77 10       1 000 000 1 312 500 1 000 000 1 312 500 

Reserva           

Total       1 000 000 1 312 500 1 000 000 1 312 500 

Designação: 

Ação preparatória — Supervisão do pluralismo dos meios de comunicação social na era digital 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

[AP existente] Os Tratados estabelecem disposições que obrigam a UE a garantir o respeito pelos direitos 

fundamentais, nomeadamente a liberdade de expressão e o pluralismo. É necessário proceder a uma 

avaliação adequada da situação no terreno. O instrumento de supervisão do pluralismo dos meios de 

comunicação social disponibiliza uma metodologia que permite avaliar os riscos para o pluralismo dos 

meios de comunicação social e é atualizada de forma a ter em conta a dinâmica da informação em linha. 

A ação preparatória existente permite que a Comissão disponha de dados concretos para a definição de 

ações destinadas a melhorar o pluralismo dos meios de comunicação social na UE. 

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: 

[AP existente] Os Tratados estabelecem disposições que obrigam a UE a garantir o respeito pelos direitos 

fundamentais, nomeadamente a liberdade de expressão e o pluralismo. É necessário proceder a uma 

avaliação adequada da situação no terreno. O instrumento de supervisão do pluralismo dos meios de 

comunicação social disponibiliza uma metodologia que permite avaliar os riscos para o pluralismo dos 

meios de comunicação social e é atualizada de forma a ter em conta a dinâmica da informação em linha. A 

ação preparatória existente permite que a Comissão disponha de dados concretos para a definição de ações 

destinadas a melhorar o pluralismo dos meios de comunicação social na UE. 

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

Projeto de alteração 7 
=== CULT/5825 === 

apresentada por Comissão da Cultura e da Educação 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 09 02 77 11 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

09 02 77 11       500 000 250 000 500 000 250 000 

Reserva           

Total       500 000 250 000 500 000 250 000 
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Designação: 

Projeto-piloto — Rede da UE de apoio ao estudo pós-escolar da literacia mediática 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Em vários Estados-Membros, o trabalho dos professores dos cursos de comunicação social no ensino 

formal beneficia do apoio de redes, ONG ou outras organizações que fornecem informações, 

disponibilizam material de origem, respondem a perguntas sobre educação para os meios de 

comunicação, criam bases de dados e organizam eventos. As fontes de informação acima referidas, que 

são abundantes, estão, na sua maioria, disponíveis em linha. Será um enorme avanço se fossem 

disponibilizadas a nível da UE num quadro organizado e racional. Para alcançar este objetivo, será 

necessário criar uma rede de institutos públicos e ONG responsáveis pela coordenação com vista ao 

intercâmbio de informações e saber-fazer. A rede da UE apoiará os Estados-Membros na criação de um 

instrumento para o estudo pós-escolar de literacia mediática através de uma série de iniciativas e práticas. 

A rede contará com a participação de todos os principais intervenientes: estabelecimentos do ensino 

público, organizações, professores, famílias e indivíduos que pretendam levar a cabo ações neste setor e 

desenvolver os seus projetos. O projeto-piloto apoiará e complementará o trabalho existente no domínio 

da literacia mediática, nomeadamente no âmbito da vertente intersetorial da Europa Criativa e da atual 

ação preparatória "Literacia mediática para todos". Será também uma plataforma útil para os 

verificadores de factos e as organizações da sociedade civil fornecerem material didático para escolas e 

educadores e para a organização de uma semana europeia da literacia mediática. 

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 Declaração de Paris afirma que é fundamental reforçar a capacidade das crianças e dos jovens para pensar 

de forma crítica. Os meios de comunicação social tornaram-se um fator fundamental de socialização e, em 

parte, passaram a desempenhar esta função que anteriormente cabia às famílias e às escolas. É crucial que o 

pessoal da educação e da formação a todos os níveis acompanhe esta rápida evolução e proporcione aos 

alunos as competências necessárias para aceder, interpretar, produzir e utilizar o conteúdo dos meios de 

comunicação social de forma segura e responsável. 

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

Projeto de alteração 703 
=== ALDE/8735 === 

apresentada por Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 09 03 03 — Promover a interoperabilidade e a implantação, exploração e modernização sustentáveis 

das infraestruturas transeuropeias de serviços digitais, assim como a coordenação a nível 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 

09 03 03 119 345 512 81 826 000 109 455 551 108 276 000 106 955 551 108 276 000 12 389 961  119 345 512 108 276 000 

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 119 345 512 81 826 000 109 455 551 108 276 000 106 955 551 108 276 000 12 389 961  119 345 512 108 276 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

A bem de uma transição harmoniosa para uma sociedade digital, convém prever dotações orçamentais 

suficientes para um desenvolvimento eficiente das infraestruturas de serviços digitais e a governação 

relacionada com a exploração de tais plataformas e serviços. Importa repor, por conseguinte, a dotação 

prevista no orçamento de 2018. 

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

Projeto de alteração 942 
=== EFDD/7260 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 09 03 04 — WiFi4EU — Apoio à implementação local e gratuita de Internet sem fios (WiFi)  

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 

09 03 04 49 653 000 40 841 000 23 477 093 28 240 000 18 717 093 28 240 000 4 760 000  23 477 093 28 240 000 

Reserva           

Total 49 653 000 40 841 000 23 477 093 28 240 000 18 717 093 28 240 000 4 760 000  23 477 093 28 240 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecer o projecto de orçamento. 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 551 
=== GUE//7040 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 09 03 04 — WiFi4EU — Apoio à implementação local e gratuita de Internet sem fios (WiFi)  

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 

09 03 04 49 653 000 40 841 000 23 477 093 28 240 000 18 717 093 28 240 000 11 282 907 6 760 000 30 000 000 35 000 000 

Reserva           

Total 49 653 000 40 841 000 23 477 093 28 240 000 18 717 093 28 240 000 11 282 907 6 760 000 30 000 000 35 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

A atual dotação para a implementação local e gratuita de Internet sem fios (WiFi) baseia-se no princípio da 

«ordem de chegada». No entanto, vários municípios remotos e isolados em regiões escassamente povoadas e 

em regiões ultraperiféricas têm maior necessidade deste fundo para alcançar a coesão territorial e social na 

União. A introdução gratuita de WiFi nas regiões mais isoladas da União requer um reforço considerável 

desta dotação. 

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

Projeto de alteração 888 
=== EPP//7905 === 
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apresentada por Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 09 04 01 01 — Reforçar a investigação no domínio das tecnologias futuras e emergentes 

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 

09 04 01 01 426 837 832 378 998 000 429 937 089 201 142 000 428 437 089 201 142 000 41 500 000 20 000 000 469 937 089 221 142 000 

Reserva           

Total 426 837 832 378 998 000 429 937 089 201 142 000 428 437 089 201 142 000 41 500 000 20 000 000 469 937 089 221 142 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Devido à sua popularidade, as TFE abertas receberam muito mais propostas excelentes do que as que 

podiam ser financiadas, dando origem a um número excessivo de candidaturas e a críticas por parte dos 

Estados-Membros e da comunidade de investigação. Até à data, as taxas de sucesso do programa Horizonte 

2020 têm-se situado à volta dos 6 % para cada convite à apresentação de propostas, tendo sido rejeitados 94 

% dos projetos. O reduzido número de projetos financiados no âmbito de cada tema torna difícil atingir a 

massa crítica de projetos necessários para criar novos ecossistemas de tecnologias que apoiem a investigação 

sobre as TFE. Por esta razão, é urgentemente necessário um aumento do orçamento. 

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

Projeto de alteração 108 
=== ITRE/5104 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 09 04 01 01 — Reforçar a investigação no domínio das tecnologias futuras e emergentes 

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 

09 04 01 01 426 837 832 378 998 000 429 937 089 201 142 000 428 437 089 201 142 000 1 500 000  429 937 089 201 142 000 

Reserva           

Total 426 837 832 378 998 000 429 937 089 201 142 000 428 437 089 201 142 000 1 500 000  429 937 089 201 142 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 711 
=== ALDE/8745 === 

apresentada por Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 09 04 01 02 — Reforço das infraestruturas de investigação europeias, incluindo infraestruturas 

eletrónicas 

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 

09 04 01 02 119 448 719 136 127 000 130 561 317 132 553 000 124 061 317 132 553 000 6 500 000  130 561 317 132 553 000 

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 119 448 719 136 127 000 130 561 317 132 553 000 124 061 317 132 553 000 6 500 000  130 561 317 132 553 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

É essencial que a União Europeia disponha de um setor de investigação de excelência capaz de promover a 

sua capacidade de inovação e a sua competitividade a nível mundial. A existência de infraestruturas de 

investigação em linha eficazes constitui um pressuposto para esse efeito. O objetivo desta rubrica consiste 

em fornecer infraestruturas em linha que respondam às necessidades da ciência, da indústria e da sociedade 

europeias em termos de desenvolvimento e de mobilização de serviços de infraestruturas em linha integrados 

em relação a um vasto leque de comunidades de investigação. Importa restabelecer o projeto de orçamento 

relativo a esta rubrica Horizonte 2020. 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 363 
=== ENVI/5282 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 09 04 03 01 — Melhorar a saúde e o bem-estar ao longo da vida 

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 

09 04 03 01 141 434 051 144 191 000 163 973 074 124 898 000 160 573 074 124 898 000 3 400 000  163 973 074 124 898 000 

Reserva           

Total 141 434 051 144 191 000 163 973 074 124 898 000 160 573 074 124 898 000 3 400 000  163 973 074 124 898 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 710 
=== ALDE/8744 === 

apresentada por Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 09 04 03 02 — Promover a inclusão, a inovação e a reflexão na sociedade 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 

09 04 03 02 41 482 827 46 634 000 48 210 665 40 075 000 46 960 665 40 075 000 1 250 000  48 210 665 40 075 000 

Reserva           

Total 41 482 827 46 634 000 48 210 665 40 075 000 46 960 665 40 075 000 1 250 000  48 210 665 40 075 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

O objetivo da presente dotação consiste em promover a digitalização de toda a sociedade, como a 

digitalização das administrações públicas, o reforço do ensino e da utilização das TIC nas escolas ou do 

ensino das competências digitais aos desempregados e às pessoas de meios desfavorecidos, a fim de 

aumentar as suas oportunidades nos mercados de trabalho em rápida evolução. Importa restabelecer o 

projeto de orçamento relativo a esta rubrica Horizonte 2020. 
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Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 1388 
=== EFDD/8825 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 09 04 03 02 — Promover a inclusão, a inovação e a reflexão na sociedade 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 

09 04 03 02 41 482 827 46 634 000 48 210 665 40 075 000 46 960 665 40 075 000 -6 960 665  40 000 000 40 075 000 

Reserva           

Total 41 482 827 46 634 000 48 210 665 40 075 000 46 960 665 40 075 000 -6 960 665  40 000 000 40 075 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Alguns destes fundos devem ser gastos com a imigração: esta parte deve ser suprimida. 

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

Projeto de alteração 218 
=== EMPL/5539 === 

apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 09 04 03 02 — Promover a inclusão, a inovação e a reflexão na sociedade 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 

09 04 03 02 41 482 827 46 634 000 48 210 665 40 075 000 46 960 665 40 075 000 1 250 000  48 210 665 40 075 000 

Reserva           

Total 41 482 827 46 634 000 48 210 665 40 075 000 46 960 665 40 075 000 1 250 000  48 210 665 40 075 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 709 
=== ALDE/8743 === 

apresentada por Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 09 04 03 03 — Promover sociedades europeias seguras 

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 

09 04 03 03 50 098 276 49 783 000 58 309 660 55 871 000 55 959 660 55 871 000 2 350 000  58 309 660 55 871 000 

Reserva           

Total 50 098 276 49 783 000 58 309 660 55 871 000 55 959 660 55 871 000 2 350 000  58 309 660 55 871 000 

JUSTIFICAÇÃO: 
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O projeto de orçamento relativo a esta rubrica do Programa-Quadro Horizonte 2020 deve ser restabelecido, 

uma vez que serve um objetivo importante, facilitando a transição harmoniosa para a era digital, garantindo 

a confiança dos cidadãos e a privacidade no mercado único digital e melhorando ao mesmo tempo a 

competitividade das indústrias da cibersegurança, das TIC e dos serviços da União. 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 330 
=== AFCO/6230 === 

apresentada por Comissão dos Assuntos Constitucionais 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 09 04 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 

09 04 77 02       1 500 000 1 000 000 1 500 000 1 000 000 

Reserva           

Total       1 500 000 1 000 000 1 500 000 1 000 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Criação de uma plataforma de luta contra a desinformação 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

O projeto tenciona: 

- criar uma plataforma à escala europeia antes das eleições europeias que reúna todos os intervenientes 

que lutam contra a desinformação no contexto das eleições, ou seja conteúdos deliberadamente 

fabricados de forma maliciosa para perturbar o processo democrático; 

- organizar pelo menos 5 seminários em pelo menos 5 Estados-Membros, a fim de recolher práticas 

diferentes e reunir com as partes interessadas relevantes;  

- apoiar as fases de implementação com um conjunto de orientações para lutar contra a desinformação; 

- fazer parcerias com plataformas de acompanhamento, plataformas de redes sociais, intervenientes no 

domínio da literacia mediática, verificadores de factos (jornalistas) e analistas (académicos); 

- beneficiar os cidadãos através da criação de um ambiente e de infraestruturas que permitam aos 

intervenientes na luta contra a desinformação dar respostas mais eficazes e eficientes, poupando tempo, 

dinheiro e recursos. 

Contexto: 

A ascensão das redes sociais deu origem a um importante avanço democrático: a criação de conteúdos já 

não está reservada aos jornalistas, qualquer pessoa pode publicar o que quiser. Entre os que publicam 

encontram-se algumas das pessoas mais radicais. No entanto, o interesse tem passado lentamente de um 

interesse militante para um interesse diplomático e propagandista. Alguns intervenientes a nível mundial 

aproveitaram esta oportunidade, acrescentando a desinformação digital à sua carteira híbrida de 

desestabilização, muitos concentrando-se na propagação de uma narrativa anti-UE. Foi o que aconteceu, 

por exemplo, durante o período eleitoral francês e italiano ou durante o referendo obre a UE no Reino 

Unido. 

Em resposta a esta crise surgiram inúmeras iniciativas, que vão desde os grupos locais de entusiastas, 

académicos ou jornalistas, às empresas privadas, aos Estados-Membros e às instituições europeias que 

criam unidades dedicadas a esta questão. Mais recentemente, o Grupo de Peritos de Alto Nível da 
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Comissão Europeia sobre Notícias Falsas apresentou um novo relatório sobre o tema. 

No entanto, foram observadas várias falhas na luta contra a desinformação. 

Em primeiro lugar, o período entre a divulgação da desinformação e a verificação dos factos ainda é 

demasiado longo. 

Os tradicionais desmistificadores de notícias falsas e verificadores de factos centram-se na demonstração 

da falsidade das informações, quer contrariando-as com informações contrárias e factualmente corretas, 

quer através de análises forenses para comprovar a existência de manipulação. Embora seja um processo 

fundamental e altamente eficaz, requer tempo e esforço, exigindo investigação manual ou a utilização de 

ferramentas de análise forense. No que diz respeito ao exemplo das «Macron Leaks», que foram 

propositadamente avançadas apenas algumas horas antes do período de silêncio eleitoral de 48 horas, 

qualquer tipo de investigação tradicional provavelmente só produziria resultados muito após o período de 

silêncio ter sido implementado, tornando-o ineficaz. 

As redes sociais estão a esbater as fronteiras tradicionais, pelo que é necessária uma resposta europeia 

tendo em vista as próximas eleições. 

Em segundo lugar, o surgimento de desinformação não é apercebido suficientemente rápido. Mesmo que 

algumas organizações da sociedade civil tenham começado a desenvolver ferramentas para identificar as 

notícias falsas através da aprendizagem automática, ainda demorará muito tempo antes começarem a 

produzir resultados convincentes (se tal for possível). 

O desenvolvimento de fontes para informações falsas, ao contrário da verificação dos factos e das 

técnicas tradicionais de desmistificação, é uma técnica semiautomatizada, o que significa que uma 

informação pode ser contrariada em minutos, muito antes da sua divulgação pelos principais meios de 

comunicação social. 

Esta técnica de criação de fontes já foi devidamente testada nas eleições presidenciais francesas, durante 

as quais os investigadores conseguiram obter fontes e demonstrar a falsidade de várias peças de 

desinformação, nomeadamente as infames «Macron Leaks» (informação aparentemente comprometedora 

sobre o então candidato, Emmanuel Macron). O desenvolvimento de estratégias de criação de fontes é um 

passo fundamental na luta contra a desinformação, em cooperação com muitos intervenientes diferentes: 

desde as ações de literacia mediática, a iniciativas de verificação de factos, incluindo jornalistas e redes 

sociais privadas. Todos têm um papel específico a desempenhar no processo. 

A presente proposta pretende identificar iniciativas de estruturas locais e de várias partes interessadas no 

interior da UE, a fim de criar uma plataforma coerente que permita avaliar as ameaças e reagir 

rapidamente à desinformação, especialmente durante os períodos eleitorais, quando o tempo é essencial. 

Todos os cidadãos tirarão partido dos benefícios sociais, que terão um impacto positivo direto. 

É de notar que o projeto-piloto seria executado em estreita colaboração com as partes interessadas 

relevantes da Comissão, que estão atualmente a analisar a propagação da desinformação. 

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 Comissão Europeia está a debater com plataformas, órgãos de comunicação social, investigadores e 

organizações da sociedade civil, a fim de conceber soluções para lutar contra a propagação de notícias 

falsas.O objetivo é definir as responsabilidades dos intervenientes, respeitando a liberdade de expressão, o 

pluralismo dos meios de comunicação social e o direito dos cidadãos à informação diversificada e fiável.Este 
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projeto-piloto representa um contributo concreto para esse esforço. 

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

Projeto de alteração 8 
=== CULT/5826 === 

apresentada por Comissão da Cultura e da Educação 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 09 04 77 22 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

09 04 77 22       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: 

Projecto-piloto — Plataforma Digital Europeia de fornecedores de conteúdos de qualidade 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Chegou o momento de reconsiderarmos o nosso conceito de liberdade na esfera digital. O estado atual da 

economia digital constitui uma demonstração poderosa dos paradoxos da liberdade na rede: os gigantes 

da Internet beneficiam de um mercado extraordinariamente livre, muito rentável e dinâmico, mas os seus 

modelos empresariais levantam questões fundamentais precisamente sobre esta liberdade na esfera 

digital. Embora já estejam em curso algumas medidas legislativas para regular as empresas digitais - a 

este respeito, caberá mencionar a proposta da Comissão relativa a um imposto digital -, estas medidas só 

incidem em parte nos problemas relacionados com os monopólios digitais. O quadro regulamentar, 

incluindo o novo Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) e a Diretiva da UE relativa aos 

direitos de autor, é demonstrativo de que a UE desempenha um papel de liderança na proteção dos dados 

dos utilizadores e na garantia da diversidade cultural, permitindo uma remuneração justa dos artistas. 

Contudo, não existe uma supervisão europeia da concorrência dos monopólios digitais localizados 

principalmente nos EUA que, muito frequentemente, utilizam o seu poder de mercado para influenciar a 

opinião pública ou os legisladores. Além disso, assentam num modelo de negócio que, na melhor das 

hipóteses, é duvidoso, como demonstra o caso Cambridge Analytica-Facebook. 

A Comissão apresentou considerações semelhantes na sua Comunicação intitulada "Combater a 

desinformação em linha: uma estratégia europeia ", publicada em abril de 2018, que estabelece a 

necessidade de um ecossistema digital mais transparente, fiável e responsável. Em relação à questão das 

notícias falsas, a Comissão refere que os mecanismos que "permitem a criação, a amplificação e a 

difusão da desinformação se baseiam na falta de transparência e de rastreabilidade no ecossistema das 

plataformas existentes e no impacto dos algoritmos e dos modelos de publicidade em linha. Por 

conseguinte, é necessário promover alterações adequadas na conduta das plataformas, um ecossistema da 

informação mais responsável, capacidades reforçadas de verificação dos factos, um conhecimento 

coletivo sobre a desinformação, bem como a utilização de novas tecnologias para melhorar a forma como 

a informação é produzida e divulgada em linha". 

Além disso, refere a necessidade de melhorar a transparência quanto à origem e à produção das 

informações, de incentivar a diversidade das informações e de verificar a sua credibilidade. Na sua quarta 

observação, pretende «conceber soluções inclusivas. As soluções eficazes a longo prazo requerem 

sensibilização, mais literacia mediática, uma ampla participação das partes interessadas e a cooperação 

das autoridades públicas, das plataformas em linha, de anunciantes, sinalizadores de confiança, 

jornalistas e grupos de comunicação social. 
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No mesmo espírito, o objetivo deste projeto-piloto é criar uma nova plataforma digital europeia em 

conformidade com um forte quadro regulamentar da UE. A plataforma trabalhará num modelo de 

negócio que seja fundamentalmente diferente do modelo de comercialização de dados utilizado pelo 

Facebook e pela Google. A alternativa europeia terá como objetivo fornecer conteúdos de qualidade, sem 

restringir a liberdade de ligação. Ao invés, deverá existir um regime de licenciamento que apoie o 

jornalismo de alta qualidade. Uma plataforma europeia comum poderia, por conseguinte, traduzir-se 

numa ação conjunta a nível europeu contra as notícias falsas e os discursos de incitamento ao ódio. A 

necessidade de encontrar uma alternativa não só é evidenciada pelos recentes escândalos, mas também 

pelo facto de existirem iniciativas na UE para lançar plataformas alternativas, como a Verimi. 

O projeto-piloto abrange igualmente uma vasta gama de objetivos e políticas, tendo por base o trabalho 

realizado pela Comissão Europeia neste domínio. Faz também parte do seu esforço para criar um 

mercado único digital. A Comissão pretende tornar as regras da UE mais orientadas para o futuro e 

alinhadas com o rápido avanço do desenvolvimento tecnológico. 

O projeto-piloto constituiria um instrumento adicional para promover a digitalização das informações 

publicadas por empresas cotadas na Europa, incluindo a utilização de tecnologias inovadoras para a 

interconexão de bases de dados nacionais. Além disso, o projeto-piloto poderia ligar a plataforma 

existente Europeana, que já é uma plataforma digital da Comissão Europeia para o património cultural. 

Através da Europeana, os cidadãos e as indústrias culturais e criativas (ICC) podem aceder à cultura 

europeia para todo o tipo de fins. Esta nova plataforma europeia poderá ser fundida no futuro com a 

Europeana. Nela devem participar canais de radiodifusão públicos, como o ARTE, editores de jornais, 

instituições culturais como universidades, teatros, museus e muitas outras. 

O projeto-piloto será realizado em duas fases: 

Fase 1: Traçar uma panorâmica 

A primeira fase consistirá em fazer um balanço das iniciativas ligadas às plataformas em linha na UE a 

nível local, regional e (inter)nacional, quer privadas quer públicas. Será necessário consultar partes 

interessadas e peritos e poderá ser lançado um estudo a fim de traçar uma panorâmica das iniciativas a 

todos os níveis. Por último, estas iniciativas serão analisadas para avaliar em que medida e em que áreas 

específicas são adequadas para ajudar na construção de uma plataforma europeia. Além disso, há que 

encontrar um modelo de negócio alternativo ao comércio de dados. 

Fase 2: Construir a plataforma 

Na segunda fase, as plataformas existentes têm de ser ajustadas e associadas às partes interessadas, a fim 

de formar uma plataforma europeia que abranja todo o tipo de conteúdos, incluindo jornalismo, vídeos e 

imagens. Tal enquadrar-se-ia no plano da Comissão de criar uma plataforma sobre a desinformação. 

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 tempos de manipulação em massa do público, temos de tomar medidas decisivas para regular o 

capitalismo digital. À medida que a Comissão se baseia em todo um conjunto de nova legislação, é 

necessário verificar os modelos de negócio para o mundo digital que funcionariam num contexto da UE, a 

fim de proteger os direitos fundamentais e as liberdades civis, apoiando ao mesmo tempo a diversidade 

cultural e as nossas indústrias criativas. Uma plataforma digital europeia regida por legislação inteligente e 

forte da UE é uma iniciativa inovadora para atingir estes objetivos. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 230 
=== FEMM/6040 === 

apresentada por Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 09 04 77 22 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

09 04 77 22       500 000 250 000 500 000 250 000 

Reserva           

Total       500 000 250 000 500 000 250 000 

Designação: 

Projeto-piloto — "Girls 4 STEM" na Europa 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

O projeto-piloto "Girls 4 STEM" na Europa está concebido para permitir que as raparigas aprendam 

disciplinas ligadas à tecnologia e se tornem líderes neste setor. Destina-se a promover e ensinar ciência, 

tecnologia, engenharia e matemática (STEM) às raparigas, com o objetivo de suprir o fosso de 

competências existente neste setor na UE e, em particular, a escassez de mulheres e o aumento das taxas 

de abandono das raparigas nos setores STEM. O projeto-piloto inclui campos de férias de duas semanas e 

medidas para encorajar as raparigas a estudarem disciplinas STEM nas escolas, através da criação de 

uma rede destinada a promover as melhores práticas: 

Rede da UE para o intercâmbio de boas práticas na promoção de "Girls 4 STEM": uma rede que reúna 

escolas, universidades, empresas e organizações da sociedade civil para atrair estudantes do sexo 

feminino e trabalhadoras para os setores STEM, a fim de sensibilizar os estudantes e o pessoal académico 

no que diz respeito ao vasto leque de opções de educação e formação. A rede funciona como uma 

plataforma para o intercâmbio de experiências e apoio à progressão das raparigas  

na educação e nas carreiras STEM. 

Os principais objetivos dos campos de verão STEM da UE para raparigas consistem em promover novos 

perfis e combater os estereótipos existentes em relação às raparigas no momento da escolha do percurso 

escolar secundário e/ou profissional. Os campos de verão STEM podem ajudar a despertar o interesse das 

jovens nos domínios da ciência, da tecnologia, da engenharia e da matemática. As experiências nos 

campos de férias, as viagens de estudo e as atividades laboratoriais permitem mostrar em que consiste o 

trabalho nos domínios da ciência, da tecnologia, da engenharia e da matemática. As empresas de TIC, as 

empresas com departamentos técnicos e os centros de formação técnica, as universidades e os centros de 

investigação são convidados a cooperar e a participar nos campos. 

Os campos de verão gratuitos de duas semanas para raparigas com idades compreendidas entre 13 e 18 

anos são concebidos para introduzir os princípios da engenharia informática e da linguagem da 

programação junto das raparigas da escola secundária. O programa de verão abrange todos os países da 

UE e dirige-se a 1000 raparigas do ensino secundário, muitas das quais provêm de meios sub-

representados. Aprendem programação, reforçando as capacidades, melhorando a confiança e dando às 

raparigas as competências para forjarem o seu próprio futuro, por forma a realizarem com êxito estudos 

no setor STEM. Os monitores dos programas serão responsáveis pelo ensino e pela programação e 

ensinarão os princípios de engenharia informática e da programação. Para o efeito, abordarão questões 

sociais importantes relativas às disparidades de género existentes no setor STEM e fomentarão um 

espírito de comunidade entre as participantes. O programa de estudos de verão está centrado em 

ferramentas reais (Ruby, Javascript, HTML, CSS) para dotar as participantes de maiores competências 
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no seu percurso educativo. 

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 indústria tecnológica tem dificuldades em reforçar a representação das mulheres e em assegurar a 

igualdade entre homens e mulheres. As mulheres representam, em média, 30 % dos trabalhadores no setor 

das tecnologias. Este setor tem sido criticado devido à sua relativa falta de mulheres em funções de 

liderança. Os estudantes europeus estão menos interessados em matérias STEM e na UE já se sente uma 

escassez de profissionais. É urgente ajudar os Estados-Membros, uma vez que têm dificuldade em despertar 

o interesse dos estudantes em matérias STEM. Uma sondagem HackerRank (03/2018) revelou que as 

mulheres responsáveis pelo desenvolvimento de software com mais de 35 anos têm uma probabilidade 3,5 

vezes superior à dos homens de ocuparem posições subalternas apesar de serem tão capazes como os seus 

colegas masculinos. 

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

Projeto de alteração 466 
=== IMCO/6160 === 

apresentada por Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 09 04 77 22 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

09 04 77 22       600 000 300 000 600 000 300 000 

Reserva           

Total       600 000 300 000 600 000 300 000 

Designação: 

Ação preparatória — Aplicação por defeito dos requisitos de acessibilidade à rede às ferramentas e 

plataformas de criação (acesso à rede por defeito) 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

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

projeto-piloto. Esta ação preparatória visa continuar a incentivar e a apoiar diretamente a adoção dos 

requisitos de acessibilidade pertinentes da norma europeia EN 301 549 v1.1.2 mediante a concessão de 

subvenções a empresas, associações e outras organizações sem fins lucrativos para que integrem, como 

opção por defeito, nas suas ferramentas ou plataformas de criação, parâmetros que respondam aos 

requisitos desta norma europeia. Será dada prioridade especial às ferramentas e plataformas de código 

aberto ou de livre utilização. Também poderão beneficiar destas subvenções as autoridades dos Estados-

Membros que desenvolvam, a nível interno, ferramentas ou plataformas de criação para os sítios Web do 

setor público; as subvenções poderão igualmente ser utilizadas para a contratação de utilizadores para a 

testagem dos serviços. 

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.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). 

JUSTIFICAÇÃO: 

É necessário promover instrumentos e plataformas de criação de conteúdos em linha que permitam aplicar 

facilmente os requisitos em matéria de acesso de um sítio Internet para encorajar a adoção de normas de 

acesso à Internet tanto pelas administrações públicas como pelas empresas privadas e por particulares. Esta 

abordagem é especialmente pertinente à luz da Diretiva relativa à acessibilidade e da proposta de ato 

legislativo sobre a acessibilidade. Mesmo um financiamento limitado pode ser eficaz para garantir o 

cumprimento, pela União, dos seus compromissos enquanto signatária da CDPD e a execução de iniciativas 

anteriores dos programas de investigação da UE, tais como os projetos do Consórcio W3C. 

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

Projeto de alteração 1297 
=== S&D//7720 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 09 04 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 

09 04 77 23       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 — A arte e o aproveitamento da criatividade digital em prol das empresas, das regiões e da 

sociedade europeias 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Inalterada 

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 União Europeia depende, em grande medida, da sua capacidade de inovação. A continuação deste projeto-

piloto permite-nos evoluir, pensar de forma mais abrangente e aproximar cada vez mais as indústrias 

criativas, setor em que a União é líder à escala mundial, assim como as ciências exatas e a tecnologia, 

superando os estereótipos que dividem os setores e os impedem de alcançar todo o seu potencial. Este 

projeto-piloto visa dar continuidade ao seu predecessor e baseia-se neste último. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projeto de alteração 1298 
=== S&D//7724 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 09 04 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 

09 04 77 23       500 000 500 000 500 000 500 000 

Reserva           

Total       500 000 500 000 500 000 500 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Dificuldades de leitura e acesso a documentos, uma abordagem possível 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

As dificuldades de leitura são uma das patologias neurológicas mais comuns que afeta os cidadãos 

europeus. A dislexia e outras perturbações não estão relacionadas com a inteligência ou com o desejo de 

aprender da criança, mas é difícil encontrar, desenvolver e incorporar os instrumentos adequados na vida 

quotidiana.  

Tal é particularmente válido para as instituições públicas que, para atingirem os seus objetivos, devem ser 

acessíveis e transparentes para todos, incluindo para as pessoas mais vulneráveis.  

O objetivo deste projeto-piloto é desenvolver um sistema europeu de acesso a documentos oficiais por 

parte das pessoas com dificuldades de leitura. 

Etapas propostas: 

1. Avaliação das tecnologias atualmente disponíveis, desde o corpo tipográfico (por exemplo, em tipos de 

letra «livres», como por exemplo a openDyslexia), a software informático de apoio; 

2. Avaliação dos documentos/sítios/publicações que devem estar disponíveis, com a máxima prioridade e, 

em seguida, definição de um roteiro para instaurar um ambiente adaptado às dificuldades de leitura para 

as instituições europeias;  

3. Conversão, pelo menos, dos documentos oficiais mais recentes para um formato e/ou corpo tipográfico 

adequados; 

4. Conversão de todo o arquivo da UE composto por atos, publicações, marcas de presença em linha e 

textos, para o formato previamente definido; 

Estimativa de custos: 

Em função da tecnologia que o serviço em causa decida aplicar, o custo deste projeto-piloto pode variar, 

mas, em geral, numerosos produtos e instrumentos são distribuídos sob licenças GNU ou de fonte aberta. 

Eventualmente, deve ser possível adaptar a tecnologia de forma a satisfazer melhor as necessidades das 

instituições.  

A longo prazo, seria igualmente possível lançar um procedimento de contratação pública pan-europeu, a 

fim de encontrar uma empresa ou uma empresa em fase de arranque que pudesse desenvolver a 

tecnologia a partir do zero.  

Uma vez definida e bem estabelecida, a metodologia poderia também ser partilhada com as autoridades 

nacionais e locais, por forma a disponibilizar uma quantidade mais significativa de documentos e de atos 

oficiais. 
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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: 

As instituições democráticas devem ser tão abertas e transparentes quanto possível para todos os cidadãos, 

incluindo as pessoas com deficiência. O desenvolvimento de uma prática de excelência europeia no domínio 

das dificuldades de leitura pode ser visto como uma forma de melhorar a responsabilidade democrática da 

UE e a sua acessibilidade para todos os seus cidadãos. Além disso, este projeto-piloto pode ter um impacto 

social muito significativo com um investimento relativamente pequeno, uma vez que a maior parte da 

tecnologia necessária é de fonte livre ou aberta. 

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

Projeto de alteração 9 
=== CULT/5816 === 

apresentada por Comissão da Cultura e da Educação 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 09 05 01 — Subprograma MEDIA — Operar aos níveis transnacional e internacional e promover a 

circulação e a mobilidade transnacionais 

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 

09 05 01 109 145 000 99 000 000 117 260 000 105 800 000 111 960 000 105 800 000 31 097 200 23 276 000 143 057 200 129 076 000 

Reserva           

Total 109 145 000 99 000 000 117 260 000 105 800 000 111 960 000 105 800 000 31 097 200 23 276 000 143 057 200 129 076 000 

Observações: 

Após o parágrafo: 

As eventuais receitas provenientes das contribuições .......... 2, alíneas e), f) e g), do Regulamento Financeiro. 

Acrescentar o texto seguinte: 

Para além das ações tradicionais realizadas através do subprograma MEDIA, é necessário o reforço do 

financiamento para a realização das seguintes ações: 

— Apoio às redes de operadores de cinema europeus; 

— Acesso multilingue a programas de qualidade para o maior número possível de cidadãos da UE, no 

seguimento do êxito da ação preparatória «Legendagem de conteúdos culturais europeus em toda a 

Europa», levada a cabo entre 2016 e 2018. A continuação do fornecimento de acesso multilingue aos 

programas de televisão é crucial para chegar aos cidadãos da UE nas suas línguas maternas e, assim, 

divulgar o conteúdo cultural europeu, educar e promover a riqueza e a diversidade das línguas europeias. 

JUSTIFICAÇÃO: 

A fim de permitir o financiamento de todos os projetos de elevada qualidade, o orçamento para o 

subprograma MEDIA terá de sofre um aumento de cerca de 44 %. A alteração propõe um aumento 

considerável de 22 % da rubrica orçamental para fazer face à baixa taxa de sucesso das candidaturas. 

Reforça também as ações de apoio às redes de operadores de cinema europeus, tendo em conta o aumento 

significativo do seu número de membros, e permite a incorporação e o financiamento adequado das ações de 
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legendagem, sem pôr em perigo o financiamento das ações tradicionais. 

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

Projeto de alteração 1389 
=== EFDD/8826 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 09 05 01 — Subprograma MEDIA — Operar aos níveis transnacional e internacional e promover a 

circulação e a mobilidade transnacionais 

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 

09 05 01 109 145 000 99 000 000 117 260 000 105 800 000 111 960 000 105 800 000 -11 960 000 -5 800 000 100 000 000 100 000 000 

Reserva           

Total 109 145 000 99 000 000 117 260 000 105 800 000 111 960 000 105 800 000 -11 960 000 -5 800 000 100 000 000 100 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

A dimensão deste programa aumentou consideravelmente ao longo dos anos, pelo que deve ser revisto em 

baixa. 

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

Projeto de alteração 1299 
=== S&D//7617 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 09 05 01 — Subprograma MEDIA — Operar aos níveis transnacional e internacional e promover a 

circulação e a mobilidade transnacionais 

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 

09 05 01 109 145 000 99 000 000 117 260 000 105 800 000 111 960 000 105 800 000 31 097 200 23 276 000 143 057 200 129 076 000 

Reserva           

Total 109 145 000 99 000 000 117 260 000 105 800 000 111 960 000 105 800 000 31 097 200 23 276 000 143 057 200 129 076 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

A fim de permitir o financiamento de todos os projetos de elevada qualidade, o orçamento para o 

subprograma MEDIA terá de sofrer um aumento de cerca de 44%. A alteração propõe um aumento 

considerável de 22% da rubrica orçamental para fazer face à baixa taxa de sucesso das candidaturas. Reforça 

também as ações de apoio às redes de operadores de cinema europeus, tendo em conta o aumento 

significativo do seu número de membros, e permite a incorporação e o financiamento adequado das ações de 

legendagem, sem pôr em perigo o financiamento das ações tradicionais. 

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

Projeto de alteração 10 
=== CULT/5832 === 

apresentada por Comissão da Cultura e da Educação 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 09 05 05 — Ações multimédia 
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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 

09 05 05 19 960 000 14 602 226 20 346 000 21 000 000 20 346 000 21 000 000 4 200 000 2 100 000 24 546 000 23 100 000 

Reserva           

Total 19 960 000 14 602 226 20 346 000 21 000 000 20 346 000 21 000 000 4 200 000 2 100 000 24 546 000 23 100 000 

Observações: 

Após o parágrafo: 

Na execução deste artigo, a Comissão deverá ter devidamente .......... Grupo Interinstitucional para a 

Informação (GII). 

Acrescentar o texto seguinte: 

As dotações adicionais destinam-se a promover, em especial, a cobertura rádio dos assuntos europeus 

através de redes pan-europeias. 

JUSTIFICAÇÃO: 

A rubrica orçamental sobre ações multimédia que financia redes pan-europeias de informação no domínio da 

rádio, da televisão e da Internet proporcionou um claro valor acrescentado e satisfez a necessidade crescente 

de uma paisagem mediática coerente, capaz de trazer as notícias da UE diariamente aos cidadãos europeus. 

A rádio tem um papel importante a desempenhar como um dos meios de comunicação de maior confiança 

que deram provas da sua capacidade para chegar aos cidadãos a nível regional em todos os Estados-

Membros da UE. Atendendo ao seu impacto direto nos cidadãos e tendo em conta as atuais tendências de 

desinformação, é necessário reforçar significativamente este segmento. 

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

Projeto de alteração 12 
=== CULT/5767 === 

apresentada por Comissão da Cultura e da Educação 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 09 05 77 07 — Projeto-Piloto — Possibilidades de estágio para meios de comunicação social em 

línguas minoritárias 

Modificar os valores, a designação 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 

09 05 77 07 500 000 250 000 p.m. 250 000 p.m. 250 000 1 000 000 750 000 1 000 000 1 000 000 

Reserva           

Total 500 000 250 000 p.m. 250 000 p.m. 250 000 1 000 000 750 000 1 000 000 1 000 000 

Designação: 

Projeto-pilotoProjeto-Piloto — EstágiosPossibilidades de estágio para jornalistas que trabalhemmeios de 

comunicação social em línguas minoritárias não europeias 

Observações: 

Alterar o texto do seguinte modo: 

Os beneficiários do projeto-piloto serão jornalistas da UE que trabalhem em línguas minoritárias não 

europeias (ou seja, línguas minoritárias que não sejam línguas oficiais ou regionais na UE). Os 

beneficiários finais do projeto são os residentes europeus que falam essas línguas e os povos da Europa 

no seu conjunto. Será conferida especial prioridade de acesso ao projeto-piloto aos meios de comunicação 

social destinados a grupos minoritários sujeitos a uma grande pressão da informação e da propaganda 

provenientes do exterior da UE, especialmente em árabe, turco ou russo.Esta dotação destina-se a cobrir as 



 

 95 

autorizações por liquidar de exercícios anteriores no âmbito do projeto-piloto. 

Objetivo: estágios nas principais empresas europeias de comunicação e nos meios de comunicação social 

em línguas minoritárias que contribuam para aumentar a capacidade dos meios de comunicação para 

trabalhar em línguas minoritárias não europeias, a fim de promover um programa pró-europeu nas 

respetivas línguas. O projeto proporcionará aos jornalistas dos meios de comunicação em línguas 

minoritárias novas competências e experiências profissionais que lhes permitirão oferecer ao público 

europeu falante de línguas minoritárias conteúdos competitivos, profissionais e atualizados. Por outras 

palavras, o projeto facilitará a sua concorrência com os meios de comunicação social estrangeiros e/ou 

antieuropeus. O projeto ajudá-los-á também a informar melhor os seus públicos minoritários sobre os 

valores europeus, as atividades das instituições europeias e poderá ser um instrumento valioso para criar 

uma barreira contra a difusão de notícias falsas.O projeto-piloto oferecerá aos representantes dos meios de 

comunicação social em línguas minoritárias a oportunidade de efetuarem estágios junto dos principais meios 

de comunicação social europeus. 

Suprimir o texto seguinte: 

O principal grupo-alvo da iniciativa são os jornalistas que trabalham para meios de comunicação social 

europeus que oferecem conteúdos em línguas minoritárias ou regionais. Os beneficiários finais do projeto 

são os residentes europeus que falam línguas minoritárias ou regionais e os povos da Europa como um todo. 

É conferida prioridade especial no acesso ao programa aos meios de comunicação social destinados a grupos 

marginalizados (ciganos, refugiados e imigrantes recentes) e a comunidades minoritárias que estejam 

sujeitas a grande pressão informativa e propagandística proveniente de países exteriores à União. Será dada 

especial ênfase aos meios de comunicação social nas línguas árabe, turca e russa. 

Objetivo: a realização de estágios nas principais empresas de comunicação social europeias contribuirá para 

que os meios de comunicação social em línguas minoritárias sejam capazes de promover uma agenda pró-

europeia nessas línguas. O projeto permitirá aos jornalistas dos meios de comunicação social em línguas 

minoritárias adquirirem novas competências e experiências profissionais, que lhes permitirão oferecer ao 

público europeu falante de línguas minoritárias produtos atualizados, profissionais e competitivos. Por outras 

palavras, o projeto facilitará a concorrência com os meios de comunicação social estrangeiros e/ou 

antieuropeus. 

Alterar o texto do seguinte modo: 

Execução: o projeto-piloto terá a duração de um ano e será executado através de umcom base num convite 

à apresentação de propostas aberto às organizações da sociedade civil, às empresas de comunicação social e 

às organizações de jornalismo profissional.profissionais de jornalistas. Apenas serão elegíveis para receber 

estagiários as empresas que pertençam ao grupo dosse encontrem entre os líderes dos meios deda 

comunicação social em termos de audiências ou de avaliações num determinado Estado-Membro, em vários 

Estados-Membros ou em toda a UE.União. Todos os meios de comunicação social participantes devem 

cumprir as normas previstasestabelecidas na Declaração de Princípios da FIJ sobre a Conduta dos 

Jornalistas da Federação Internacional de Jornalistas. O projeto-piloto cobrirá as despesas de viagem e de 

estadia dos estagiários por um período máximo de quatro meses. 

O projeto é complementar àscomplementará as atividades desenvolvidas ao abrigo do subprograma 

MEDIA, uma vez que ultrapassa as meras atividades culturais e educativas, lida com todos os tipos de meios 

de comunicação social, tanto tradicionais como em linha, e aborda as questões da segurança nacional e da 

comunicação estratégica pró-europeia.estratégica. 

JUSTIFICAÇÃO: 

Os meios de comunicação social que trabalham em línguas minoritárias não europeias têm de contrariar a 

propaganda e as notícias falsas nas respetivas línguas provenientes do exterior da UE (por exemplo, 

destinadas aos refugiados, às comunidades muçulmanas, os grupos russófonos, etc.). Na prática, os recursos 

dos meios de comunicação social minoritários são, com frequência, bastante limitados e não podem competir 

com os produtos dos meios de comunicação social estrangeiros. O projeto-piloto melhorará ainda mais as 
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capacidades dos meios de comunicação social minoritários, dotando os seus jornalistas de novas 

competências profissionais adquiridas nas melhores empresas europeias de comunicação social. 

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

Projeto de alteração 1390 
=== EFDD/8827 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 09 05 77 07 — Projeto-Piloto — Possibilidades de estágio para meios de comunicação social em 

línguas minoritárias 

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 

09 05 77 07 500 000 250 000 p.m. 250 000 p.m. 250 000  -250 000 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 500 000 250 000 p.m. 250 000 p.m. 250 000  -250 000 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. 

O projeto-piloto oferecerá aos representantes dos meios de comunicação social em línguas minoritárias a 

oportunidade de efetuarem estágios junto dos principais meios de comunicação social europeus. 

O principal grupo-alvo da iniciativa são os jornalistas que trabalham para meios de comunicação social 

europeus que oferecem conteúdos em línguas minoritárias ou regionais. Os beneficiários finais do projeto 

são os residentes europeus que falam línguas minoritárias ou regionais e os povos da Europa como um todo. 

É conferida prioridade especial no acesso ao programa aos meios de comunicação social destinados a grupos 

marginalizados (ciganos, refugiados e imigrantes recentes) e a comunidades minoritárias que estejam 

sujeitas a grande pressão informativa e propagandística proveniente de países exteriores à União. Será dada 

especial ênfase aos meios de comunicação social nas línguas árabe, turca e russa. 

Objetivo: a realização de estágios nas principais empresas de comunicação social europeias contribuirá para 

que os meios de comunicação social em línguas minoritárias sejam capazes de promover uma agenda pró-

europeia nessas línguas. O projeto permitirá aos jornalistas dos meios de comunicação social em línguas 

minoritárias adquirirem novas competências e experiências profissionais, que lhes permitirão oferecer ao 

público europeu falante de línguas minoritárias produtos atualizados, profissionais e competitivos. Por outras 

palavras, o projeto facilitará a concorrência com os meios de comunicação social estrangeiros e/ou 

antieuropeus. 

Execução: o projeto-piloto de um ano será executado com base num convite à apresentação de propostas 

aberto às organizações da sociedade civil, às empresas de comunicação social e às organizações profissionais 

de jornalistas. Apenas serão elegíveis para receber estagiários as empresas que se encontrem entre os líderes 

da comunicação social em termos de audiências ou de avaliações num determinado Estado-Membro, em 

vários Estados-Membros ou em toda a União. Todos os meios de comunicação social participantes devem 

cumprir as normas estabelecidas na Declaração de Princípios sobre a Conduta dos Jornalistas da Federação 

Internacional de Jornalistas. O projeto-piloto cobrirá as despesas de viagem e de estadia dos estagiários por 

um período máximo de quatro meses. 

O projeto complementará as atividades desenvolvidas ao abrigo do subprograma MEDIA, uma vez que 

ultrapassa as meras atividades culturais e educativas, lida com todos os tipos de meios de comunicação 

social, tanto tradicionais como em linha, e aborda as questões da segurança nacional e da comunicação 



 

 97 

estratégica. 

Bases jurídicas: 

Suprimir o texto seguinte: 

Projeto-piloto 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). 

JUSTIFICAÇÃO: 

A utilidade deste projeto está longe de ser clara e, por conseguinte, importa cortar os meios. 

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

Projeto de alteração 13 
=== CULT/5763 === 

apresentada por Comissão da Cultura e da Educação 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 09 05 77 08 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

09 05 77 08       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 — CONTENTshift - uma plataforma para a inovação no domínio dos conteúdos culturais 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Ao longo de mais de 500 anos, a indústria livreira foi um pioneiro criativo e inovador, com um forte 

impacto no desenvolvimento social e cultural da Europa. Em particular o mercado do livro alemão, o 

segundo maior mercado do livro do mundo, pode ser considerado um modelo no que diz respeito à 

variedade cultural e às normas tecnológicas. 

Especialmente em tempos de notícias falsas e excesso de informação, as empresas de comunicação social 

que fornecem orientação e conteúdos fiáveis estão a tornar-se mais importantes. Desafios como a 

digitalização e a monopolização estão a obrigar os operadores já estabelecidos a exigir uma cultura de 

colaboração e inovação. No entanto, programas de inovação como o Horizonte 2020 não respondem às 

necessidades das indústrias criativas e culturais, razão pela qual o desenvolvimento de novas abordagens 

e produtos se torna difícil devido à estrutura das PME e a questões de financiamento. 

Assim sendo, o que é preciso fazer para garantir a variedade de conteúdos na Europa e um papel de 

liderança para as empresas europeias no que diz respeito aos meios de comunicação inovadores? 

- um ponto de encontro centralizado: criar uma plataforma holística para a inovação no setor dos 

conteúdos (virtuais ou não), 

- uma compatibilização: ligar as diferentes indústrias culturais e criativas, as empresas tecnológicas, as 

empresas em fase de arranque, os institutos de investigação e as universidades, as PME e as sociedades, 

- a mentalidade adequada: encorajar a indústria a desenvolver novos modelos empresariais e novas 

tecnologias, através da criação de um quadro geral para uma reflexão e uma ação inovadoras, 

- a transferência de tecnologias e a cooperação: apoiar o desenvolvimento de uma infraestrutura digital 
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por parte dos intervenientes europeus, a fim de satisfazer as elevadas exigências e cobrir os custos, que 

não podem ser geridos por empresas individuais. 

O objetivo é permitir que o setor europeu dos meios de comunicação social esteja preparado para o 

futuro. De um modo geral, a CONTENTshift será uma rede de apoio, em que os intervenientes podem 

encontrar as informações certas, as pessoas certas e as ideias certas para a inovação dos conteúdos na 

Europa. 

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 atuais programas de financiamento da UE, incluindo a Europa Criativa, não conferem ao setor cultural e 

criativo a atenção que merece atendendo ao seu significado cultural e económico. Devido à convergência dos 

meios de comunicação social e ao poder de mercado das empresas tecnológicas internacionais, é importante 

apoiar a cooperação entre os diferentes setores. O objetivo é fazer com que a indústria europeia dos 

conteúdos continue a ser um setor pioneiro da criação, sinónimo de grande variedade cultural e progresso 

tecnológico. A CONTENTshift poderá representar um importante passo nesse sentido. 

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

Projeto de alteração 469 
=== LIBE/5651 === 

apresentada por Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 09 05 77 08 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

09 05 77 08       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 — Apoio ao jornalismo de investigação e à liberdade dos meios de comunicação social na 

União Europeia 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Este projeto-piloto cobre dois distintos objetivos: 

- apoio financeiro ao jornalismo de investigação 

- apoio direto ao jornalismo de investigação e proteção dos jornalistas expostos 

1) O primeiro objetivo deste projeto-piloto é criar um fundo permanente ad hoc para apoiar os jornalistas 

de investigação independentes. O objetivo é disponibilizar recursos financeiros para ajudar os jornalistas 

a fazer face a potenciais ações judiciais, cooperar a nível transfronteiriço e garantir a sua independência 

financeira. 

Um jornalismo de investigação de qualidade exige instrumentos e recursos adequados para continuar a 
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revelar irregularidades cometidas no território da União e fora das suas fronteiras. Daí a grande 

importância que reveste a existência de um instrumento financeiro da UE destinado a apoiar este tipo de 

projetos e cujos beneficiários diretos são os cidadãos europeus. Seria criado um instrumento financeiro 

específico da UE para apoiar pessoas coletivas (organizações e associações profissionais, consórcios, 

redações de jornais e editoras), sem excluir pessoas singulares como os freelancers da possibilidade de se 

candidatarem a subvenções (desde que satisfaçam critérios adequados que deverão ser estudados como 

parte do projeto). Este regime de financiamento deve ser gerido por uma organização intermediária 

independente (sem ligações a nível nacional). A avaliação dos pedidos de financiamento deve ser efetuada 

por uma equipa conjunta, composta por membros da Comissão, jornalistas de investigação e outros 

peritos competentes. 

Eis alguns exemplos de projetos que podem ser apoiados: 

(a) Documentação e investigação da utilização dos fundos europeus; 

(b) Cartografia das organizações da criminalidade organizada num ou vários países da União (as 

despesas elegíveis podem incluir a formação e instrumentos como o software necessário para a recolha de 

dados de interesse público ou os contributos de peritos, ou quaisquer outras despesas que contribuam 

para o desenvolvimento das capacidades de investigação); 

(c) Cobertura de despesas relacionadas com a produção de documentos dispendiosos, necessários para 

apoiar uma investigação (na Roménia, a divulgação integral dos documentos de registo cadastral custa 

até 800 EUR — 20 EUR por folha; no Reino Unido, o preço a pagar pode chegar a 9 libras esterlinas por 

folha; em Malta, 5 EUR por folha); 

(d) Subscrição de programas de software que correlacionam dados e bases de dados (que podem custar 

mais de 10 000 EUR); 

(e) Projetos de investigação relacionados com a televisão (em certos países da Europa Central e Oriental, 

a liberdade dos canais de televisão está constantemente ameaçada, uma vez que a maior parte das 

estações de televisão se encontram em regime de propriedade e/ou sob influência dos oligarcas da 

comunicação social. Foram publicados estudos relevantes neste domínio por organizações como o Centro 

para a Transparência dos Meios de Comunicação Social; 

(f) Despesas judiciais relacionadas com uma investigação anterior ou em curso, em caso de existência de 

ligações claras estabelecidas com o inquérito/trabalho. (Neste caso específico, o fundo só poderia ser 

utilizado para o pagamento de uma caução e/ou para pagar as custas judiciais, mas não as comissões 

relacionadas com um ressarcimento financeiro imposto por um tribunal). 

2) O segundo objetivo deste projeto-piloto é criar um mecanismo pan-europeu de resposta rápida que 

apoie diretamente os jornalistas de investigação, com o objetivo de reforçar a liberdade de imprensa e dos 

meios de comunicação social nos Estados-Membros da UE e nos países candidatos. O objetivo deste 

mecanismo será tornar mais visíveis as violações da liberdade de imprensa e proteger os jornalistas 

expostos. Envolverá todos os intervenientes necessários para combater as ameaças às liberdades de 

imprensa e de comunicação social. O mecanismo será suficientemente flexível para se adaptar à rápida 

evolução das necessidades. Entre as atividades incluem-se a representação e sensibilização do público, as 

missões de informação e as atividades de monitorização para informar e sensibilizar o público europeu. O 

mecanismo prestará apoio direto aos jornalistas ameaçados, em colaboração direta com as partes 

interessadas a nível europeu, regional e local, no domínio da liberdade dos meios de comunicação social. 

Tal apoio inclui a prestação de aconselhamento e apoio jurídico diretos, bem como a oferta de proteção e 

assistência a fim de lhes permitir continuar a exercer a sua profissão. Serão enviados delegados aos 

países afetados e o patrocínio de causas apoiará a luta contra a impunidade. O acompanhamento deve 

fornecer informações fiáveis e completas ao público e às autoridades europeias, sensibilizando 

simultaneamente a opinião pública para o problema e acionando os alertas precoces. Os instrumentos 

serão adaptados em função das necessidades individuais, caso a caso. Este conjunto de instrumentos 

permitirá evitar as violações e melhorará a liberdade de imprensa e dos meios de comunicação social. 
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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: 

Os jornalistas de investigação são profissionais extremamente vulneráveis, com recursos muito limitados. Só 

nos últimos 6 meses, foram abatidos dois jornalistas na União. O seu trabalho é fundamental para divulgar o 

branqueamento de capitais transfronteiras e a corrupção em massa. A Luxleaks, os «Panama Papers», os 

«Paradise Papers», as «lavandarias de dinheiro» azeris e russas são exemplos de investigações sensíveis. 

Para que as suas atividades sejam sustentáveis, os jornalistas de investigação necessitam de proteção, de 

apoio direto e de apoio financeiro. 

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

Projeto de alteração 1300 
=== S&D//7691 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 09 05 77 08 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

09 05 77 08       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 — Apoio ao jornalismo de investigação e à liberdade dos meios de comunicação social na 

União Europeia 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Este projeto-piloto cobre dois distintos objetivos: 

- apoio financeiro ao jornalismo de investigação 

- apoio direto ao jornalismo de investigação e proteção dos jornalistas expostos 

1) O primeiro objetivo deste projeto-piloto é criar um fundo permanente ad hoc para apoiar os jornalistas 

de investigação independentes. O objetivo é disponibilizar recursos financeiros para ajudar os jornalistas 

a fazer face a potenciais ações judiciais, cooperar a nível transfronteiriço e garantir a sua independência 

financeira. 

Um jornalismo de investigação de qualidade exige instrumentos e recursos adequados para continuar a 

revelar irregularidades cometidas no território da União e fora das suas fronteiras. Daí a grande 

importância que reveste a existência de um instrumento financeiro da UE destinado a apoiar este tipo de 

projetos e cujos beneficiários diretos são os cidadãos europeus. Seria criado um instrumento financeiro 

específico da UE para apoiar pessoas coletivas (organizações e associações profissionais, consórcios, 

redações de jornais e editoras), sem excluir pessoas singulares como os freelancers da possibilidade de se 

candidatarem a subvenções (desde que satisfaçam critérios adequados que deverão ser estudados como 

parte do projeto). Este regime de financiamento deve ser gerido por uma organização intermediária 
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independente (sem ligações a nível nacional). A avaliação dos pedidos de financiamento deve ser efetuada 

por uma equipa conjunta, composta por membros da Comissão, jornalistas de investigação e outros 

peritos competentes. 

Eis alguns exemplos de projetos que podem ser apoiados: 

(a) Documentação e investigação da utilização dos fundos europeus; 

(b) Cartografia das organizações da criminalidade organizada num ou vários países da União (as 

despesas elegíveis podem incluir a formação e instrumentos como o software necessário para a recolha de 

dados de interesse público ou os contributos de peritos, ou quaisquer outras despesas que contribuam 

para o desenvolvimento das capacidades de investigação); 

(c) Cobertura de despesas relacionadas com a produção de documentos dispendiosos, necessários para 

apoiar uma investigação (na Roménia, a divulgação integral dos documentos de registo cadastral custa 

até 800 EUR — 20 EUR por folha; no Reino Unido, o preço a pagar pode chegar a 9 libras esterlinas por 

folha; em Malta, 5 EUR por folha); 

(d) Subscrição de programas de software que correlacionam dados e bases de dados (que podem custar 

mais de 10 000 EUR); 

(e) Projetos de investigação relacionados com a televisão (em certos países da Europa Central e Oriental, 

a liberdade dos canais de televisão está constantemente ameaçada, uma vez que a maior parte das 

estações de televisão se encontram em regime de propriedade e/ou sob influência dos oligarcas da 

comunicação social. Foram publicados estudos relevantes neste domínio por organizações como o Centro 

para a Transparência dos Meios de Comunicação Social; 

(f) Despesas judiciais relacionadas com uma investigação anterior ou em curso, em caso de existência de 

ligações claras estabelecidas com o inquérito/trabalho. (Neste caso específico, o fundo só poderia ser 

utilizado para o pagamento de uma caução e/ou para pagar as custas judiciais, mas não as comissões 

relacionadas com um ressarcimento financeiro imposto por um tribunal). 

2) O segundo objetivo deste projeto-piloto é criar um mecanismo pan-europeu de resposta rápida que 

apoie diretamente os jornalistas de investigação, com o objetivo de reforçar a liberdade de imprensa e dos 

meios de comunicação social nos Estados-Membros da UE e nos países candidatos. O objetivo deste 

mecanismo será tornar mais visíveis as violações da liberdade de imprensa e proteger os jornalistas 

expostos. Envolverá todos os intervenientes necessários para combater as ameaças às liberdades de 

imprensa e de comunicação social. O mecanismo será suficientemente flexível para se adaptar à rápida 

evolução das necessidades. Entre as atividades incluem-se a representação e sensibilização do público, as 

missões de informação e as atividades de monitorização para informar e sensibilizar o público europeu. O 

mecanismo prestará apoio direto aos jornalistas ameaçados, em colaboração direta com as partes 

interessadas a nível europeu, regional e local, no domínio da liberdade dos meios de comunicação social. 

Tal apoio inclui a prestação de aconselhamento e apoio jurídico diretos, bem como a oferta de proteção e 

assistência, a fim de lhes permitir continuar a exercer a sua profissão. Serão enviados delegados aos 

países afetados e o patrocínio de causas apoiará a luta contra a impunidade. O acompanhamento deve 

fornecer informações fiáveis e completas ao público e às autoridades europeias, sensibilizando 

simultaneamente a opinião pública para o problema e acionando os alertas precoces. Os instrumentos 

serão adaptados em função das necessidades individuais, caso a caso. Este conjunto de instrumentos 

permitirá evitar as violações e melhorará a liberdade de imprensa e dos meios de comunicação social. 

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: 

Os jornalistas de investigação são profissionais extremamente vulneráveis, com recursos muito limitados. Só 

nos últimos 6 meses, foram abatidos dois jornalistas na União. O seu trabalho é fundamental para divulgar o 

branqueamento de capitais transfronteiras e a corrupção em massa. A Luxleaks, os «Panama Papers», os 

«Paradise Papers», as «lavandarias de dinheiro» azeris e russas são exemplos de investigações sensíveis. 

Para que as suas atividades sejam sustentáveis, os jornalistas de investigação necessitam de proteção, de 

apoio direto e de apoio financeiro. 

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

Projeto de alteração 14 
=== CULT/5764 === 

apresentada por Comissão da Cultura e da Educação 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 09 05 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 

09 05 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: 

Ação preparatória — Os cinemas, polos de inovação das coletividades locais 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Os centros culturais estão a tornar-se cada vez mais salas de cinema, concertos, espetáculos, exposições e 

outras manifestações, e a oferecer possibilidades de formação, como ateliês sobre novas tecnologias, etc. 

Por conseguinte, a experiência cinematográfica pode ser renovada tendo em conta as necessidades do 

público, em particular do público jovem. Os protótipos podem ser espaços polivalentes para projeções, 

concertos e espetáculos, e oferecer também experiências de realidade virtual, jogos, debates, etc. 

Esta ação preparatória pode complementar o financiamento da rede Europa Cinemas, que proporciona 

oportunidades de formação e de criação de redes, bem como apoio financeiro a salas que projetem um 

número de filmes europeus não nacionais superior à média. 

A ação preparatória proposta destina-se a testar novas experiências cinematográficas, tendo em conta as 

necessidades do público local. A ação incidirá: 

a) na melhoria das infraestruturas dos cinemas (por exemplo, melhorando a acessibilidade), 

b) na criação de novos públicos, 

c) no reforço das coletividades através de atividades de aprendizagem (propondo um vasto leque de 

formações), 

d) no ensaio de novas possibilidades de renovação da experiência cinematográfica e de criação de centros 

culturais inovadores. 

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 
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298 de 26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Os cinemas locais aproximam as comunidades, melhoram a vida cultural local e desempenham um papel 

importante a nível da inclusão social. Trazem oportunidades de aprendizagem e contribuem para a economia 

local, sendo um vetor de desenvolvimento urbano. Apesar do seu impacto cultural, social e económico, o 

investimento em salas de cinema foi ignorado em muitas regiões, especialmente nas pequenas cidades e nas 

zonas rurais. Esta ação preparatória destina-se a permitir que os cinemas inovem, tenham um papel 

pedagógico e enriqueçam a experiência do público. 

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

Projeto de alteração 15 
=== CULT/5827 === 

apresentada por Comissão da Cultura e da Educação 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 09 05 77 10 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

09 05 77 10       500 000 250 000 500 000 250 000 

Reserva           

Total       500 000 250 000 500 000 250 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Desconstrução da publicidade dirigida às crianças  

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

O objetivo do projeto-piloto consiste em testar ações e atividades destinadas a ajudar as crianças a 

compreender os mecanismos subjacentes à publicidade, por exemplo, o modo como utiliza técnicas de 

persuasão para chegar ao público visado e chamar a sua atenção, a forma como veicula mensagens 

tendenciosas e como tem um efeito subliminar no comportamento da criança, apesar do quadro 

legislativo em vigor, que proíbe a comunicação comercial oculta. Isto é particularmente verdade no 

ambiente mediático digital, onde um número crescente de crianças de tenra idade (3-5 anos), 

particularmente vulnerável à publicidade direcionada em linha, está cada vez mais exposto a vídeos em 

linha com colocação de produto. 

O objetivo final é proporcionar às crianças a possibilidade de distinguir entre a colocação de produto e a 

realidade na publicidade, bem como de compreender o impacto global da publicidade na sua vida, 

reforçando assim as suas competências de literacia mediática. O projeto-piloto pode também, por um 

lado, ajudar a compreender se a legislação em vigor relativa à publicidade oculta é devidamente aplicada, 

nomeadamente no ambiente digital, e, por outro, apoiar o trabalho das entidades responsáveis pela 

aplicação da lei, fornecendo-lhes informações e sugestões úteis. 

O projeto-piloto inclui estudos, a criação de redes para o intercâmbio de boas práticas, conferências, 

seminários, plataformas em linha, atividades extraescolares e programas de formação, e deverá assumir a 

forma de um convite à apresentação de propostas da Comissão Europeia. 

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: 

As crianças estão a tornar-se um alvo cada vez mais importante da publicidade, especialmente no ambiente 

digital. No entanto, desconhecem muitas vezes a enorme quantidade de publicidade a que estão expostas 

diariamente e não possuem a capacidade cognitiva necessária para reconhecer a sua intenção persuasiva. Se 

forem ensinadas a olhar de forma crítica para a publicidade, as crianças podem compreender não só como ela 

convence as pessoas a comprar determinados produtos, mas também como influencia a cultura e distorce a 

realidade. 

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

Projeto de alteração 773 
=== ENF//8157 === 

apresentada por Europa das Nações e da Liberdade 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 11 01 01 — Despesas relativas a funcionários e agentes temporários do domínio de intervenção 

«Assuntos marítimos e pescas» 

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 

11 01 01 30 342 249 30 342 249 31 430 122 31 430 122 31 158 977 31 158 977 -816 728 -816 728 30 342 249 30 342 249 

Reserva           

Total 30 342 249 30 342 249 31 430 122 31 430 122 31 158 977 31 158 977 -816 728 -816 728 30 342 249 30 342 249 

Designação: 

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

pescas» 

JUSTIFICAÇÃO: 

A presente rubrica orçamental deve permanecer no nível de 2018. 

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

Projeto de alteração 967 
=== EFDD/7288 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 11 01 01 — Despesas relativas a funcionários e agentes temporários do domínio de intervenção 

«Assuntos marítimos e pescas» 

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 

11 01 01 30 342 249 30 342 249 31 430 122 31 430 122 31 158 977 31 158 977 -1 557 949 -1 557 949 29 601 028 29 601 028 

Reserva           

Total 30 342 249 30 342 249 31 430 122 31 430 122 31 158 977 31 158 977 -1 557 949 -1 557 949 29 601 028 29 601 028 

Designação: 

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

pescas» 
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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 985 
=== EFDD/7306 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 11 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 

11 01 02 11 2 572 342 2 572 342 2 672 342 2 672 342 2 618 408 2 618 408 -618 408 -618 408 2 000 000 2 000 000 

Reserva           

Total 2 572 342 2 572 342 2 672 342 2 672 342 2 618 408 2 618 408 -618 408 -618 408 2 000 000 2 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

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

quanto possível através de uma otimização eficiente e económica das despesas da UE. 

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

Projeto de alteração 287 
=== TRAN/5363 === 

apresentada por Comissão dos Transportes e do Turismo 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 11 06 61 — Fomentar o desenvolvimento e a execução da política marítima integrada 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 

11 06 61 47 830 000 33 300 000 49 340 314 41 100 000 48 840 314 41 100 000 500 000  49 340 314 41 100 000 

Reserva           

Total 47 830 000 33 300 000 49 340 314 41 100 000 48 840 314 41 100 000 500 000  49 340 314 41 100 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 619 
=== GUE//7136 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 11 06 62 01 — Pareceres e conhecimentos científicos 

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 

11 06 62 01 9 274 000 8 100 000 9 300 000 6 900 000 9 300 000 6 900 000 5 049 220 14 739 419 14 349 220 21 639 419 
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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 

Reserva           

Total 9 274 000 8 100 000 9 300 000 6 900 000 9 300 000 6 900 000 5 049 220 14 739 419 14 349 220 21 639 419 

JUSTIFICAÇÃO: 

Tendo em conta as resoluções anteriores do PE sobre a PCP e a necessária abordagem ecossistémica em 

relação à gestão das pescas, nomeadamente a necessidade de melhorar o conhecimento científico sobre o 

estado geral dos recursos haliêuticos para assim contribuir para a devida fundamentação e sustentabilidade 

das ações a tomar, não se justifica o corte proposto nas verbas orçamentadas para esta rubrica. O objetivo é 

repor o nível de dotações proposto no início do período de programação de 2014-2020. 

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

Projeto de alteração 620 
=== GUE//7137 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 11 06 63 01 — Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP) — Assistência 

técnica operacional 

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 

11 06 63 01 3 980 000 4 000 000 3 900 000 3 900 000 3 900 000 3 900 000 1 100 000 1 100 000 5 000 000 5 000 000 

Reserva           

Total 3 980 000 4 000 000 3 900 000 3 900 000 3 900 000 3 900 000 1 100 000 1 100 000 5 000 000 5 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

As taxas de execução do FEAMP são bastante inferiores ao âmbito potencial destes fundos, o que tem 

consequências importantes para o desenvolvimento e a sustentabilidade do setor das pescas. Na perspetiva 

do atual período de programação, é essencial fornecer aos Estados-Membros e às organizações de produtores 

conhecimentos e assistência que lhes permitam ter acesso ao financiamento do FEAMP. 

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

Projeto de alteração 621 
=== GUE//7138 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 11 06 64 — Agência Europeia de Controlo das Pescas 

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 

11 06 64 16 745 466 16 745 466 16 506 301 16 506 301 16 506 301 16 506 301 -16 506 301 -16 506 301 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 16 745 466 16 745 466 16 506 301 16 506 301 16 506 301 16 506 301 -16 506 301 -16 506 301 p.m. p.m. 

JUSTIFICAÇÃO: 

As competências desta Agência devem caber a cada um dos Estados-Membros. Para o efeito, necessitam de 

recursos adequados e suficientes, para os quais a UE deve contribuir no âmbito da PCP. Acreditamos na 

existência de formas de cooperação e coordenação entre os diferentes Estados-Membros nas atividades de 

controlo da pesca e na luta contra a pesca INN, mas sem um comando central. Além disso, discordamos das 
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suas ações de guarda costeira, uma vez que se trata de uma forma de perseguição dos refugiados e migrantes. 

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

Projeto de alteração 622 
=== GUE//7139 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 11 06 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 

11 06 77 18       500 000 500 000 500 000 500 000 

Reserva           

Total       500 000 500 000 500 000 500 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Regimes de segurança no setor das pescas 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Esta rubrica destina-se a financiar um estudo sobre a instauração de um regime de seguro público no 

setor das pescas. O estudo avaliará a aplicabilidade, ao setor das pescas, de sistemas de proteção já 

existentes noutros domínios (como a agricultura), assim como as adaptações necessárias. 

O objetivo é preparar a instauração de um regime de seguro público que funcione como rede de 

segurança a que os pescadores e armadores possam recorrer quando confrontados com acontecimentos 

imprevisíveis, num setor que é altamente vulnerável a crises, naturais ou outras. 

Este projeto deve proporcionar uma perspetiva complementar das disposições atuais do FEAMP, 

recorrendo aos conhecimentos especializados de outras estruturas (como a EU-OSHA e a Eurofound), a 

fim de proceder a uma avaliação do resultado prático destas disposições. Paralelamente, o estudo deverá 

ajudar a encontrar a melhor forma de o FEAMP responder a estes problemas e abrir caminho a futuras 

ações do FEAMP neste domínio. 

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 acidentes e os acontecimentos imprevisíveis no setor das pescas – especialmente no segmento da pesca 

artesanal e de pequena escala – continuam a ser um enorme problema, pondo em risco a vida e o bem-estar 

dos pescadores e das comunidades de pescadores. É necessário compreender melhor de que modo é possível 

aplicar medidas para fazer face a estes condicionalismos, a saber, um regime público de seguro. 

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

Projeto de alteração 623 
=== GUE//7140 === 

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

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

Acrescentar: 11 06 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 

11 06 77 19       750 000 750 000 750 000 750 000 

Reserva           

Total       750 000 750 000 750 000 750 000 

Designação: 

Projeto-piloto — medidas de apoio à frota de cerco — pesca da sardinha 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Propõe-se que o projeto-piloto se dedique ao estudo da pesca da sardinha, nomeadamente à questão do 

declínio das populações verificado nos últimos anos, abordando os seguintes aspetos: 

1. Estabelecimento de uma cooperação estreita com outros projetos e programas que visam melhorar os 

conhecimentos e a capacidade de gestão no que se refere à sardinha do Atlântico europeu, aprofundando 

os conhecimentos sobre a situação e a evolução da pesca (os fatores que condicionam a disponibilidade 

dos recursos, a variabilidade e evolução previsível destes fatores ou a influência das alterações 

climáticas); 

2. Definição de medidas de apoio à frota de cerco, nomeadamente medidas de emergência e medidas de 

médio prazo, a fim de garantir a sua viabilidade e sustentabilidade. 

Dada a natureza integrada deste projeto, é pertinente que seja um «projeto-piloto», na medida em que a 

abordagem integrada prevista nesta fase completa as ações do FEAMP e não as substitui. Este projeto-

piloto deverá contribuir para que a abordagem convencional do FEAMP se torne mais fácil e frutuosa no 

futuro. 

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 pesca da sardinha tem sido afetada por restrições severas à captura, que põem em causa a sustentabilidade 

da frota, para além de afetarem um conjunto de atividades que se desenvolvem quer a montante quer a 

jusante, como é o caso da indústria conserveira. Este projeto permitirá obter informações fundamentais e 

conclusões extrapoláveis para outras situações de pescarias e frotas altamente dependentes de uma espécie 

que, a dado momento, enfrentem restrições (mais ou menos prolongadas) nas capturas dessas espécies. 

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

Projeto de alteração 624 
=== GUE//7141 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 11 06 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 
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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 

11 06 77 20       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 — Medidas de apoio à pesca de pequena escala 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Este projeto-piloto destina-se a preparar a criação de um programa de apoio à pesca de pequena escala, 

que contribua para coordenar as ações e canalizar fundos de outros instrumentos existentes, a fim de dar 

resposta aos problemas específicos do setor das pescas. O programa deve complementar as disposições 

atualmente incluídas no FEAMP para a pesca de pequena escala, o que é insuficiente. A pesca de 

pequena escala carece de apoio para fazer face aos problemas estruturais, como menos capturas, riscos 

acrescidos e condições de higiene e de segurança inferiores. Por outro lado, as atividades de pesca são o 

alicerce das comunidades costeiras, com manifestações culturais específicas, tradições e uma organização 

social e urbana. A multidimensionalidade do setor da pesca e as suas necessidades específicas inserem-se 

no âmbito de aplicação de várias políticas da UE, pelo que é necessário organizar e clarificar esta 

informação, a fim de ajudar as organizações da pesca de pequena escala a desenvolver o setor e as suas 

comunidades. 

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 desenvolvimento da pesca de pequena escala e das comunidades que a apoiam é essencial, atendendo a 

que, na maior parte dos países com tradição marítima, a pesca de pequena escala é a base de um 

«ecossistema» que urge apoiar, por razões que se prendem com a sustentabilidade social e da pesca. 

Considerando que, globalmente, as organizações do setor ignoram muito frequentemente a existência de 

fundos da UE, é fundamental dotá-las de um instrumento que facilite o acesso a esses fundos, incluindo o 

FEAMP. 

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

Projeto de alteração 625 
=== GUE//7142 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 11 06 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 

11 06 77 21       750 000 750 000 750 000 750 000 

Reserva           

Total       750 000 750 000 750 000 750 000 

Designação: 
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Projeto-piloto — Valorização do pescado e desenvolvimento de novos produtos (espécies sem valor 

comercial) 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Este projeto-piloto visa estudar e criar formas de valorizar espécies que atualmente têm pouco ou nenhum 

valor comercial, não obstante a sua qualidade do ponto de vista alimentar e dos produtos secundários. 

O projeto consiste num estudo/conjunto de medidas com as seguintes etapas: 1 - Identificação e seleção 

das espécies-alvo; 2 - Identificação de novos mercados; 3 - Desenvolvimento de novos produtos; 4 - 

Identificação de formas alternativas de transformação; 5 - Desenvolvimento de uma estratégia de 

comercialização; 6 - Identificação dos instrumentos de gestão e de financiamento existentes (por exemplo, 

o FEAMP). Este é um ponto de partida para a diversificação do desenvolvimento do setor das pescas, 

dotando as organizações do setor, nomeadamente os pescadores locais e artesanais, de capacidades para 

levar a cabo projetos estratégicos que permitam criar emprego, gerar crescimento económico e assegurar 

a sustentabilidade dos recursos marinhos. O projeto poderá ser repetido noutras regiões graças a este 

estudo. 

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 oscilações na disponibilidade das existências, os constrangimentos ambientais ou as numerosas 

dificuldades que o setor enfrenta requerem uma diversificação – não só das espécies capturadas mas, numa 

perspetiva de exploração diversificada do produto, de todo o pescado, que não deve ser visto apenas à luz da 

sua parte comestível. É imperioso que as espécies capturadas, de qualidade mas, atualmente, com pouco ou 

nenhum valor comercial, possam ser valorizadas e encontrar mercados potenciais, bem como canais de 

transformação e de comercialização. 

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

Projeto de alteração 774 
=== ENF//8158 === 

apresentada por Europa das Nações e da Liberdade 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 12 01 01 — Despesas com funcionários e agentes temporários do domínio de intervenção 

«Estabilidade financeira, serviços financeiros e união dos mercados de capitais» 

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 

12 01 01 36 199 825 36 199 825 37 668 162 37 668 162 37 343 203 37 343 203 -1 143 378 -1 143 378 36 199 825 36 199 825 

Reserva           

Total 36 199 825 36 199 825 37 668 162 37 668 162 37 343 203 37 343 203 -1 143 378 -1 143 378 36 199 825 36 199 825 

Designação: 

 Despesas com funcionários e agentes temporários do domínio de intervenção «Estabilidade financeira, 

serviços financeiros e união dos mercados de capitais» 
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JUSTIFICAÇÃO: 

A presente rubrica orçamental deve permanecer no nível de 2018. 

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

Projeto de alteração 968 
=== EFDD/7289 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 12 01 01 — Despesas com funcionários e agentes temporários do domínio de intervenção 

«Estabilidade financeira, serviços financeiros e união dos mercados de capitais» 

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 

12 01 01 36 199 825 36 199 825 37 668 162 37 668 162 37 343 203 37 343 203 -1 867 160 -1 867 160 35 476 043 35 476 043 

Reserva           

Total 36 199 825 36 199 825 37 668 162 37 668 162 37 343 203 37 343 203 -1 867 160 -1 867 160 35 476 043 35 476 043 

Designação: 

 Despesas com funcionários e agentes temporários do domínio de intervenção «Estabilidade financeira, 

serviços financeiros e união dos mercados de capitais» 

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 986 
=== EFDD/7307 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 12 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 

12 01 02 11 2 330 781 2 330 781 2 253 781 2 253 781 2 210 980 2 210 980 -410 980 -410 980 1 800 000 1 800 000 

Reserva           

Total 2 330 781 2 330 781 2 253 781 2 253 781 2 210 980 2 210 980 -410 980 -410 980 1 800 000 1 800 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

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

quanto possível através de uma otimização eficiente e económica das despesas da UE. 

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

Projeto de alteração 944 
=== EFDD/7262 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Artigo 12 02 01 — Realização e desenvolvimento do mercado único dos serviços financeiros 

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 

12 02 01 3 700 000 4 000 000 3 500 000 4 600 000 3 500 000 4 600 000 -1 750 000 -2 300 000 1 750 000 2 300 000 

Reserva           

Total 3 700 000 4 000 000 3 500 000 4 600 000 3 500 000 4 600 000 -1 750 000 -2 300 000 1 750 000 2 300 000 

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. 

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

Projeto de alteração 731 
=== ENF//8115 === 

apresentada por Europa das Nações e da Liberdade 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 12 02 01 — Realização e desenvolvimento do mercado único dos serviços financeiros 

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 

12 02 01 3 700 000 4 000 000 3 500 000 4 600 000 3 500 000 4 600 000 -3 500 000 -4 600 000 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 3 700 000 4 000 000 3 500 000 4 600 000 3 500 000 4 600 000 -3 500 000 -4 600 000 p.m. p.m. 

Observações: 

Suprimir o texto seguinte: 

Esta dotação destina-se a cobrir as despesas decorrentes de medidas relacionadas com a realização, o 

funcionamento e o desenvolvimento do mercado interno no domínio dos serviços financeiros, a estabilidade 

financeira e a união dos mercados de capitais e de medidas relacionadas, em especial, com: 

– a aproximação aos cidadãos e às empresas, incluindo o desenvolvimento e o reforço do diálogo entre 

ambos, através de medidas destinadas a tornar o funcionamento do mercado interno mais eficaz e a 

garantir aos cidadãos e às empresas a possibilidade de acederem aos mais amplos direitos e 

oportunidades assegurados pela abertura e o aprofundamento do mercado interno sem fronteiras, tirando 

plenamente partido dos mesmos, bem como através de medidas de acompanhamento e avaliação 

relativas ao exercício prático pelos cidadãos e empresas dos seus direitos e oportunidades, que visem 

identificar quais os obstáculos que os impedem de tirar pleno partido dos mesmos e facilitar a sua 

supressão, 

– uma apreciação geral da regulamentação, tendo em vista a introdução das alterações necessárias, e uma 

análise global da eficácia das medidas tomadas para o bom funcionamento do mercado interno de 

serviços financeiros e a avaliação do impacto global do mercado interno sobre as empresas e a economia, 

incluindo a compra de dados e o acesso dos serviços da Comissão aos bancos de dados externos, bem 

como ações específicas destinadas a melhorar a compreensão do funcionamento do mercado interno e a 

recompensar a participação ativa na promoção do mercado interno, 

– a garantia da realização e da gestão do mercado interno, nomeadamente no domínio das pensões, da livre 

circulação do capital e dos serviços financeiros, e controlo da aplicação da regulamentação pelos 

Estados-Membros, 

– o alargamento da estratégia para o desenvolvimento das estatísticas dos setores dos serviços e dos 
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projetos de desenvolvimento estatísticos, em cooperação com o Eurostat e a Organização de Cooperação 

e Desenvolvimento Económicos (OCDE), 

– o reforço e o desenvolvimento dos mercados financeiros e de capitais, bem como dos serviços 

financeiros prestados às empresas e aos particulares; a adaptação do enquadramento destes mercados, 

especialmente no que se refere à supervisão e à regulamentação das atividades dos operadores e das 

transações, a fim de ter em conta a evolução da realidade do euro e dos novos instrumentos financeiros à 

escala da União e à escala mundial, através da apresentação de novas iniciativas que tenham por objetivo 

a consolidação e a análise do impacto cumulado da regulamentação, 

– o aperfeiçoamento dos sistemas de pagamento e dos serviços de banca a retalho no mercado interno; a 

redução dos custos e do tempo necessário para a realização dessas transações, tendo em conta a 

dimensão do mercado interno; o desenvolvimento e o reforço dos aspetos externos das diretivas em vigor 

no domínio das instituições financeiras, do reconhecimento mútuo dos instrumentos financeiros com os 

países terceiros, das negociações internacionais e da assistência aos países terceiros para o 

estabelecimento de uma economia de mercado, 

– a aplicação de numerosas medidas anunciadas no Plano de Ação: Direito das Sociedades Europeu e 

Governo das Sociedades, que poderá dar lugar a estudos sobre diversas questões específicas, com vista à 

elaboração das propostas legislativas necessárias, 

– a participação ativa em reuniões de associações internacionais como a Associação Internacional das 

Autoridades de Supervisão dos Seguros (IAIS) ou a Organização Internacional das Comissões de 

Valores Mobiliários (IOSCO), incluindo as despesas relacionadas com a participação da Comissão na 

qualidade de membro desses grupos, 

– a realização de avaliações e estudos de impacto sobre os diferentes aspetos das políticas cobertas por este 

capítulo e destinadas à criação ou revisão das medidas relacionadas com as mesmas, 

– a criação e manutenção de sistemas de informação diretamente ligados à execução e acompanhamento 

das políticas lançadas no quadro do mercado interno dos serviços financeiros, 

– o apoio a atividades que visem contribuir para a realização dos objetivos políticos da União através de 

uma maior convergência e cooperação a nível da supervisão, bem como no domínio da prestação de 

informações financeiras, tanto no interior como fora da União. 

Esta dotação destina-se igualmente a cobrir as despesas com consultas, estudos, inquéritos, avaliações, 

reuniões de peritos, atividades de informação, material de sensibilização e formação, e publicações 

diretamente ligadas à realização dos objetivos ou das medidas abrangidas pelo presente artigo, bem como 

quaisquer outras despesas de assistência técnica e administrativa. 

As contribuições dos Estados da EFTA, em conformidade com o Acordo sobre o Espaço Económico 

Europeu, nomeadamente o artigo 82.o e o Protocolo n.o 32, devem ser acrescentadas às dotações inscritas no 

presente artigo. Estas quantias, para conhecimento, 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, dando 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. 

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). 

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

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

Projeto de alteração 945 
=== EFDD/7263 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 12 02 04 — Autoridade Bancária Europeia (EBA) 

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 

12 02 04 14 459 404 14 459 404 19 158 256 19 158 256 16 458 256 16 458 256 -825 000 -825 000 15 633 256 15 633 256 

Reserva           

Total 14 459 404 14 459 404 19 158 256 19 158 256 16 458 256 16 458 256 -825 000 -825 000 15 633 256 15 633 256 

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. 

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

Projeto de alteração 721 
=== ENF//8105 === 

apresentada por Europa das Nações e da Liberdade 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 12 02 04 — Autoridade Bancária Europeia (EBA) 

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 

12 02 04 14 459 404 14 459 404 19 158 256 19 158 256 16 458 256 16 458 256 -1 998 852 -1 998 852 14 459 404 14 459 404 

Reserva           

Total 14 459 404 14 459 404 19 158 256 19 158 256 16 458 256 16 458 256 -1 998 852 -1 998 852 14 459 404 14 459 404 

JUSTIFICAÇÃO: 

Não é necessário aumentar as dotações para esta Autoridade. 

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

Projeto de alteração 606 
=== GUE//7111 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 12 02 04 — Autoridade Bancária Europeia (EBA) 

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 

12 02 04 14 459 404 14 459 404 19 158 256 19 158 256 16 458 256 16 458 256 -16 458 256 -16 458 256 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 14 459 404 14 459 404 19 158 256 19 158 256 16 458 256 16 458 256 -16 458 256 -16 458 256 p.m. p.m. 
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JUSTIFICAÇÃO: 

A EBA tem por objetivo assegurar uma regulamentação e uma supervisão prudenciais em todo o sector 

bancário europeu, visando proteger o interesse público. No entanto, desde a sua criação, tornou-se evidente 

que estão longe de ser evitadas novas crises bancárias e financeiras, sobretudo porque a questão fundamental 

da especulação financeira não se alterou. 

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

Projeto de alteração 946 
=== EFDD/7264 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 12 02 05 — Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma (EIOPA) 

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 

12 02 05 9 257 747 9 257 747 13 474 234 13 474 234 9 474 234 9 474 234 -475 000 -475 000 8 999 234 8 999 234 

Reserva           

Total 9 257 747 9 257 747 13 474 234 13 474 234 9 474 234 9 474 234 -475 000 -475 000 8 999 234 8 999 234 

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. 

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

Projeto de alteração 722 
=== ENF//8106 === 

apresentada por Europa das Nações e da Liberdade 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 12 02 05 — Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma (EIOPA) 

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 

12 02 05 9 257 747 9 257 747 13 474 234 13 474 234 9 474 234 9 474 234 -216 487 -216 487 9 257 747 9 257 747 

Reserva           

Total 9 257 747 9 257 747 13 474 234 13 474 234 9 474 234 9 474 234 -216 487 -216 487 9 257 747 9 257 747 

JUSTIFICAÇÃO: 

Não é necessário aumentar as dotações para esta Autoridade. 

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

Projeto de alteração 607 
=== GUE//7112 === 

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

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

Artigo 12 02 05 — Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma (EIOPA) 

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 

12 02 05 9 257 747 9 257 747 13 474 234 13 474 234 9 474 234 9 474 234 -9 474 234 -9 474 234 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 9 257 747 9 257 747 13 474 234 13 474 234 9 474 234 9 474 234 -9 474 234 -9 474 234 p.m. p.m. 

JUSTIFICAÇÃO: 

A missão principal da EIOPA consiste em proteger a estabilidade do sistema financeiro, a transparência dos 

mercados e produtos financeiros e a proteção dos tomadores de seguros e dos membros e beneficiários de 

regimes de pensões. Não obstante a sua criação, é evidente que estão longe de ser evitadas novas crises 

bancárias e financeiras, sobretudo porque a questão fundamental da especulação financeira não se alterou. 

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

Projeto de alteração 947 
=== EFDD/7265 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 12 02 06 — Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) 

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 

12 02 06 11 636 615 11 636 615 38 235 160 38 235 160 29 035 160 29 035 160 -1 450 000 -1 450 000 27 585 160 27 585 160 

Reserva           

Total 11 636 615 11 636 615 38 235 160 38 235 160 29 035 160 29 035 160 -1 450 000 -1 450 000 27 585 160 27 585 160 

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 que os recursos económicos da UE 

correspondam às necessidades reais dos cidadãos da UE. 

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

Projeto de alteração 723 
=== ENF//8107 === 

apresentada por Europa das Nações e da Liberdade 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 12 02 06 — Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) 

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 

12 02 06 11 636 615 11 636 615 38 235 160 38 235 160 29 035 160 29 035 160 -17 398 545 -17 398 545 11 636 615 11 636 615 

Reserva           

Total 11 636 615 11 636 615 38 235 160 38 235 160 29 035 160 29 035 160 -17 398 545 -17 398 545 11 636 615 11 636 615 

JUSTIFICAÇÃO: 

Não é necessário aumentar as dotações para esta Autoridade. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 608 
=== GUE//7113 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 12 02 06 — Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) 

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 

12 02 06 11 636 615 11 636 615 38 235 160 38 235 160 29 035 160 29 035 160 -29 035 160 -29 035 160 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 11 636 615 11 636 615 38 235 160 38 235 160 29 035 160 29 035 160 -29 035 160 -29 035 160 p.m. p.m. 

JUSTIFICAÇÃO: 

A ESMA tem por missão reforçar a proteção dos investidores e promover a estabilidade e o bom 

funcionamento do mercado financeiro. Não obstante a sua criação, é evidente que estão longe de ser evitadas 

novas crises bancárias e financeiras, sobretudo porque a questão fundamental da especulação financeira não 

se alterou. 

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

Projeto de alteração 724 
=== ENF//8108 === 

apresentada por Europa das Nações e da Liberdade 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 12 02 77 07 — Projeto-piloto — Criação de uma verdadeira União Bancária — Investigação sobre 

as diferenças existentes entre as legislações e as regulamentações que afetam a banca nos países da área do 

euro e a necessidade de as harmonizar numa União Bancária 

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 

12 02 77 07 500 000 250 000 p.m. 250 000 p.m. 250 000  -250 000 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 500 000 250 000 p.m. 250 000 p.m. 250 000  -250 000 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. 

A criação de uma verdadeira União Bancária dará lugar a um mercado bancário europeu na área do euro e, 

consequentemente, a uma União Económica e Monetária mais estável. De um modo geral, considera-se que 

são necessários quatro elementos para tal: um supervisor único, um mecanismo único de resolução, normas 

comuns elevadas para a cobertura de seguro e um conjunto único de regras. O debate relativo ao conjunto 

único de regras incide em grande medida, como é óbvio, numa maior harmonização do Regulamento 

Requisitos de Fundos Próprios [Regulamento (UE) n.° 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho 26 

de junho de 2013, relativo aos requisitos prudenciais para as instituições de crédito e para as empresas de 

investimento (JO L 176 de 27.6.2013, p. 1)] e da Diretiva Requisitos de Fundos Próprios IV [Diretiva 

2013/36/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativa ao acesso à atividade 

das instituições de crédito e à supervisão prudencial das instituições de crédito e empresas de investimento 
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(JO L 176 de 27.6.2013, p. 338)], esquecendo que outras normas e regulamentos são também muito 

importantes no quadro jurídico das instituições financeiras, como é o caso do direito das sociedades, da 

legislação em matéria de insolvência, da legislação aplicável aos valores mobiliários e, eventualmente, das 

regras contabilísticas. O presente projeto-piloto destina-se a investigar as diferenças entre as legislações e as 

regulamentações que afetam a banca na área do euro e a determinar quais os domínios em que é necessária 

uma maior harmonização para criar uma verdadeira União Bancária. A este respeito, a análise estender-se-á 

a todos os 19 países da área do euro com o objetivo de elaborar uma síntese das disposições substantivas 

mais relevantes que afetam a banca e determinar a necessidade de harmonizar essas disposições numa União 

Bancária. Além disso, serão estudadas as normas formais que regulam as responsabilidades das autoridades 

nacionais competentes no âmbito do Mecanismo Único de Supervisão (MUS) e das autoridades nacionais de 

resolução no âmbito do Conselho Único de Resolução (CUR) com o objetivo de determinar se se justifica 

uma maior harmonização das normas e em que domínios, a fim de melhorar o funcionamento do MUS e do 

CUR. Será igualmente ponderada a eventual pertinência de uma repartição diferente das responsabilidades 

entre o nível nacional e o nível da União. A investigação terá em conta as diferentes tradições das jurisdições 

europeias e o facto de essa harmonização máxima não ser sempre possível e necessária, mesmo numa União 

Bancária. 

Bases jurídicas: 

Suprimir 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: 

Não precisamos de qualquer União Bancária a nível da UE. 

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

Projeto de alteração 654 
=== GUE//7174 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 12 02 77 07 — Projeto-piloto — Criação de uma verdadeira União Bancária — Investigação sobre 

as diferenças existentes entre as legislações e as regulamentações que afetam a banca nos países da área do 

euro e a necessidade de as harmonizar numa União Bancária 

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 

12 02 77 07 500 000 250 000 p.m. 250 000 p.m. 250 000  -250 000 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 500 000 250 000 p.m. 250 000 p.m. 250 000  -250 000 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. 

A criação de uma verdadeira União Bancária dará lugar a um mercado bancário europeu na área do euro e, 

consequentemente, a uma União Económica e Monetária mais estável. De um modo geral, considera-se que 

são necessários quatro elementos para tal: um supervisor único, um mecanismo único de resolução, normas 

comuns elevadas para a cobertura de seguro e um conjunto único de regras. O debate relativo ao conjunto 
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único de regras incide em grande medida, como é óbvio, numa maior harmonização do Regulamento 

Requisitos de Fundos Próprios [Regulamento (UE) n.° 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho 26 

de junho de 2013, relativo aos requisitos prudenciais para as instituições de crédito e para as empresas de 

investimento (JO L 176 de 27.6.2013, p. 1)] e da Diretiva Requisitos de Fundos Próprios IV [Diretiva 

2013/36/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativa ao acesso à atividade 

das instituições de crédito e à supervisão prudencial das instituições de crédito e empresas de investimento 

(JO L 176 de 27.6.2013, p. 338)], esquecendo que outras normas e regulamentos são também muito 

importantes no quadro jurídico das instituições financeiras, como é o caso do direito das sociedades, da 

legislação em matéria de insolvência, da legislação aplicável aos valores mobiliários e, eventualmente, das 

regras contabilísticas. O presente projeto-piloto destina-se a investigar as diferenças entre as legislações e as 

regulamentações que afetam a banca na área do euro e a determinar quais os domínios em que é necessária 

uma maior harmonização para criar uma verdadeira União Bancária. A este respeito, a análise estender-se-á 

a todos os 19 países da área do euro com o objetivo de elaborar uma síntese das disposições substantivas 

mais relevantes que afetam a banca e determinar a necessidade de harmonizar essas disposições numa União 

Bancária. Além disso, serão estudadas as normas formais que regulam as responsabilidades das autoridades 

nacionais competentes no âmbito do Mecanismo Único de Supervisão (MUS) e das autoridades nacionais de 

resolução no âmbito do Conselho Único de Resolução (CUR) com o objetivo de determinar se se justifica 

uma maior harmonização das normas e em que domínios, a fim de melhorar o funcionamento do MUS e do 

CUR. Será igualmente ponderada a eventual pertinência de uma repartição diferente das responsabilidades 

entre o nível nacional e o nível da União. A investigação terá em conta as diferentes tradições das jurisdições 

europeias e o facto de essa harmonização máxima não ser sempre possível e necessária, mesmo numa União 

Bancária. 

JUSTIFICAÇÃO: 

A União Bancária tem funcionado como instrumento político para forçar um processo de centralização e 

concentração do capital, uma vez que tem servido para promover e, em última análise, concretizar várias 

fusões e aquisições no setor bancário de diferentes Estados-Membros. Além disso, enfraqueceu ainda mais a 

capacidade dos Estados-Membros de controlarem o seu sistema bancário. 

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

Projeto de alteração 290 
=== ECON/6487 === 

apresentada por Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 12 02 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 

12 02 77 09       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 — Reforço das capacidades para o desenvolvimento de etapas metodológicas com vista à 

integração dos riscos ambientais e climáticos no quadro da supervisão bancária da UE  

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Os riscos ambientais e climáticos comportam desafios que não são tidos em devida conta pelo setor 

financeiro. Entre 60 % e 80 % das reservas de carvão, petróleo e gás das grandes empresas cotadas em 

bolsa são «inutilizáveis», se quisermos que o mundo tenha uma hipótese de manter o aquecimento global 

bem abaixo dos 2 °C e o mais possível próximo dos 1,5 °C, como acordado na COP21, em Paris. 



 

 120 

Como salientado pela Comissão no seu plano de ação para o financiamento do crescimento sustentável, 

aprovado em março de 2018, «O aumento das catástrofes naturais relacionadas com fenómenos 

meteorológicos significa que as companhias de seguros têm de se preparar para um aumento dos custos. 

Os bancos estarão também expostos a maiores perdas devido à menor rentabilidade das empresas mais 

expostas às alterações climáticas ou fortemente dependentes de recursos naturais cada vez mais escassos 

(...) perto de metade da exposição ao risco dos bancos da área do euro está direta ou indiretamente ligada 

aos riscos decorrentes das alterações climáticas.» 

No âmbito do seu plano de ação sobre o financiamento do crescimento sustentável, a Comissão anunciou 

que, no segundo trimestre de 2018, proporá um regulamento sobre os princípios e o âmbito de aplicação 

de uma taxonomia da UE em matéria de alterações climáticas, atividades ambientais e socialmente 

sustentáveis. O objetivo é integrar no direito comunitário a futura taxonomia de sustentabilidade da UE e 

proporcionar a base para a utilização desse sistema de classificação em diferentes domínios jurídicos, 

como o das normas prudenciais bancárias. A Comissão criará igualmente um grupo técnico de peritos em 

matéria de financiamento sustentável. O grupo será convidado, com base numa consulta ampla a todas as 

partes interessadas, a publicar um relatório que forneça uma primeira taxonomia, com especial atenção 

para as atividades de atenuação das alterações climáticas até ao primeiro trimestre de 2019. 

No mesmo contexto, a comissão ECON adotou um relatório sobre financiamento sustentável em que 

solicita à Comissão que adote uma estratégia regulamentar e um roteiro tendo em vista, nomeadamente, 

medir os riscos de sustentabilidade no contexto do quadro prudencial para os bancos de Basileia IV. O 

relatório inclui o compromisso de lançar um projeto-piloto da UE no âmbito do orçamento para o 

exercício seguinte, a fim de começar a desenvolver indicadores metodológicos para esse efeito, bem como 

um pedido de introdução de «testes de resistência europeus em matéria de carbono» e um roteiro para a 

comunicação obrigatória de «ativos dependentes de carbono». 

O projeto-piloto proposto visa apoiar as atividades da Comissão e do grupo de peritos em financiamento 

sustentável através da disponibilização de recursos específicos destinados ao desenvolvimento de 

metodologias que as autoridades de supervisão possam utilizar para medir a intensidade dos riscos 

climáticos/ambientais a que os bancos estão expostos (incluindo riscos relacionados com a depreciação 

dos ativos devido a alterações do quadro regulamentar). Esses recursos específicos também apoiarão o 

reforço de capacidades para o desenvolvimento da metodologia subjacente aos «testes de resistência em 

matéria de carbono». 

As metodologias terão de basear-se em critérios qualitativos e indicadores quantitativos específicos e será 

utilizada pelas autoridades de supervisão para avaliar (i) se os bancos fazem a devida gestão dos riscos 

supramencionados e (ii) se a estratégia comercial global e a política de investimento de um dado banco 

são consonantes com os objetivos de Paris e os correspondentes objetivos ambientais, sociais e de 

governação da UE. O projeto deverá assentar na taxonomia da UE a estabelecer pelo grupo de peritos e 

que será desenvolvida pela Plataforma a criar pela Comissão. 

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 comissão ECON adotou um relatório sobre o financiamento sustentável, comprometendo-se a lançar um 

projeto-piloto destinado a desenvolver uma metodologia para a integração dos riscos ambientais e climáticos 

no quadro prudencial bancário da UE, bem como «testes de resistência em matéria de carbono». A proposta 

recebeu um «grau B» na pré-avaliação da Comissão e o âmbito da proposta foi adaptado para integrar 

plenamente as observações feitas pela Comissão para assegurar a execução do projeto. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 775 
=== ENF//8159 === 

apresentada por Europa das Nações e da Liberdade 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 13 01 01 — Despesas relativas a funcionários e agentes temporários do domínio de intervenção 

«Política Regional e Urbana» 

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 

13 01 01 62 910 376 62 910 376 64 419 753 64 419 753 63 864 011 63 864 011 -953 635 -953 635 62 910 376 62 910 376 

Reserva           

Total 62 910 376 62 910 376 64 419 753 64 419 753 63 864 011 63 864 011 -953 635 -953 635 62 910 376 62 910 376 

Designação: 

 Despesas relativas a funcionários e agentes temporários do domínio de intervenção «Política Regional e 

Urbana» 

JUSTIFICAÇÃO: 

A presente rubrica orçamental deve permanecer no nível de 2018. 

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

Projeto de alteração 378 
=== REGI/6053 === 

apresentada por Comissão do Desenvolvimento Regional 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 13 01 01 — Despesas relativas a funcionários e agentes temporários do domínio de intervenção 

«Política Regional e Urbana» 

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 

13 01 01 62 910 376 62 910 376 64 419 753 64 419 753 63 864 011 63 864 011 555 742 555 742 64 419 753 64 419 753 

Reserva           

Total 62 910 376 62 910 376 64 419 753 64 419 753 63 864 011 63 864 011 555 742 555 742 64 419 753 64 419 753 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 969 
=== EFDD/7290 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 13 01 01 — Despesas relativas a funcionários e agentes temporários do domínio de intervenção 

«Política Regional e Urbana» 

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 

13 01 01 62 910 376 62 910 376 64 419 753 64 419 753 63 864 011 63 864 011 -3 193 201 -3 193 201 60 670 810 60 670 810 

Reserva           

Total 62 910 376 62 910 376 64 419 753 64 419 753 63 864 011 63 864 011 -3 193 201 -3 193 201 60 670 810 60 670 810 

Designação: 

 Despesas relativas a funcionários e agentes temporários do domínio de intervenção «Política Regional e 

Urbana» 

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 1391 
=== EFDD/8828 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 13 01 01 — Despesas relativas a funcionários e agentes temporários do domínio de intervenção 

«Política Regional e Urbana» 

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 

13 01 01 62 910 376 62 910 376 64 419 753 64 419 753 63 864 011 63 864 011 -3 864 011 -3 864 011 60 000 000 60 000 000 

Reserva           

Total 62 910 376 62 910 376 64 419 753 64 419 753 63 864 011 63 864 011 -3 864 011 -3 864 011 60 000 000 60 000 000 

Designação: 

 Despesas relativas a funcionários e agentes temporários do domínio de intervenção «Política Regional e 

Urbana» 

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 379 
=== REGI/6054 === 

apresentada por Comissão do Desenvolvimento Regional 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 13 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 

13 01 02 01 2 119 259 2 119 259 2 027 632 2 027 632 1 944 253 1 944 253 83 379 83 379 2 027 632 2 027 632 

Reserva           

Total 2 119 259 2 119 259 2 027 632 2 027 632 1 944 253 1 944 253 83 379 83 379 2 027 632 2 027 632 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 



 

 123 

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

Projeto de alteração 987 
=== EFDD/7308 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 13 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 

13 01 02 11 2 547 285 2 547 285 2 547 285 2 547 285 2 523 166 2 523 166 -523 166 -523 166 2 000 000 2 000 000 

Reserva           

Total 2 547 285 2 547 285 2 547 285 2 547 285 2 523 166 2 523 166 -523 166 -523 166 2 000 000 2 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

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

quanto possível através de uma otimização eficiente e económica das despesas da UE. 

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

Projeto de alteração 380 
=== REGI/6055 === 

apresentada por Comissão do Desenvolvimento Regional 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 13 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 

13 01 02 11 2 547 285 2 547 285 2 547 285 2 547 285 2 523 166 2 523 166 24 119 24 119 2 547 285 2 547 285 

Reserva           

Total 2 547 285 2 547 285 2 547 285 2 547 285 2 523 166 2 523 166 24 119 24 119 2 547 285 2 547 285 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 381 
=== REGI/6056 === 

apresentada por Comissão do Desenvolvimento Regional 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 13 01 03 — Despesas relativas a equipamento e serviços de tecnologias da informação e 

comunicação do domínio de intervenção «Política Regional e Urbana» 

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 

13 01 03 4 066 735 4 066 735 4 305 733 4 305 733 4 218 921 4 218 921 86 812 86 812 4 305 733 4 305 733 

Reserva           

Total 4 066 735 4 066 735 4 305 733 4 305 733 4 218 921 4 218 921 86 812 86 812 4 305 733 4 305 733 

JUSTIFICAÇÃO: 



 

 124 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 730 
=== ENF//8114 === 

apresentada por Europa das Nações e da Liberdade 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 13 01 04 04 — Despesas de apoio relativas ao Programa de Apoio às Reformas Estruturais (SRSP) 

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 

13 01 04 04 947 750 947 750 1 049 000 1 049 000 1 049 000 1 049 000 -1 049 000 -1 049 000 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 947 750 947 750 1 049 000 1 049 000 1 049 000 1 049 000 -1 049 000 -1 049 000 p.m. p.m. 

Observações: 

Suprimir o texto seguinte: 

Esta dotação destina-se a cobrir despesas decorrentes de atividades de preparação, acompanhamento, 

controlo, auditoria e avaliação necessárias para a gestão do SRSP e a realização dos seus objetivos, 

nomeadamente estudos, reuniões de peritos, ações de informação e de comunicação, incluindo a 

comunicação institucional das prioridades políticas da União, na medida em que estejam relacionadas com 

os objetivos gerais do regulamento pertinente, despesas relacionadas com as redes de informáticas centradas 

no tratamento e intercâmbio de informações, e todas as outras despesas de assistência técnica e 

administrativa efetuadas pela Comissão para a gestão do SRSP. Pode igualmente cobrir os custos de outras 

atividades de apoio, tais como o controlo de qualidade e o acompanhamento de projetos de apoio no terreno. 

Bases jurídicas: 

Suprimir o texto seguinte: 

Regulamento (UE) 2017/825 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de maio de 2017, relativo à 

criação do Programa de Apoio às Reformas Estruturais para o período 2017-2020 e que altera os 

Regulamentos (UE) n.o 1303/2013 e (UE) n.o 1305/2013 (JO L 129 de 19.5.2017, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Não podemos apoiar qualquer iniciativa que vise impor reformas estruturais a Estados soberanos. 

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

Projeto de alteração 543 
=== GUE//7032 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 13 03 60 — Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) — objetivo regiões menos 

desenvolvidas — 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 

13 03 60 
19 436 507 

277 
14 172 481 

996 
20 146 360 

530 
16 096 000 

320 
20 146 360 

530 
16 096 000 

320 
4 853 639 470 3 903 999 680 

25 000 000 
000 

20 000 000 
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 
19 436 507 

277 

14 172 481 

996 

20 146 360 

530 

16 096 000 

320 

20 146 360 

530 

16 096 000 

320 
4 853 639 470 3 903 999 680 

25 000 000 

000 

20 000 000 

000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Apesar dos objetivos da política de coesão da UE, o fosso entre as regiões menos desenvolvidas e as mais 

desenvolvidas tem aumentado nos últimos anos. Esta situação requer um aumento significativo do Fundo 

Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), designadamente nas regiões menos desenvolvidas da 

União, que são também as regiões com os níveis mais elevados de desemprego e maior dívida pública e que, 

em certos casos, estão na linha da frente das rotas de migração. 

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

Projeto de alteração 520 
=== GUE//7005 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 13 03 61 — Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) — Regiões de transição — 

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 

13 03 61 3 794 007 606 2 735 463 362 3 913 198 968 2 888 075 523 3 913 198 968 2 888 075 523   3 913 198 968 2 888 075 523 

Reserva           

Total 3 794 007 606 2 735 463 362 3 913 198 968 2 888 075 523 3 913 198 968 2 888 075 523   3 913 198 968 2 888 075 523 

Observações: 

Após o parágrafo: 

Esta dotação destina-se a cobrir a assistência do .......... capita entre 75 % e 90 % da média do PIB da União. 

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 519 
=== GUE//7004 === 

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

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

Artigo 13 03 62 — Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) — Regiões mais desenvolvidas 

— objetivo 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 

13 03 62 4 726 229 339 3 442 060 077 4 880 586 010 3 674 229 500 4 880 586 010 3 674 229 500   4 880 586 010 3 674 229 500 

Reserva           

Total 4 726 229 339 3 442 060 077 4 880 586 010 3 674 229 500 4 880 586 010 3 674 229 500   4 880 586 010 3 674 229 500 

Observações: 

Após o parágrafo: 

Esta dotação destina-se a cobrir a assistência do .......... capita é superior a 90 % da média do PIB da União. 

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 556 
=== GUE//7045 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 13 03 63 — Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) — Dotação adicional para as 

regiões ultraperiféricas e escassamente povoadas — objetivo 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 

13 03 63 226 472 828 169 014 095 231 004 998 176 442 251 231 004 998 176 442 251 18 995 002 23 557 749 250 000 000 200 000 000 

Reserva           

Total 226 472 828 169 014 095 231 004 998 176 442 251 231 004 998 176 442 251 18 995 002 23 557 749 250 000 000 200 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

A dotação específica para as regiões ultraperiféricas previstas no âmbito da política de coesão para 2014-

2020 é uma transposição direta da disposição específica prevista no artigo 349.º TFUE em matéria de acesso 

das RUP aos fundos estruturais. Tendo em conta a situação social e económica estrutural das regiões 

ultraperiféricas reconhecida no artigo 349.º do TFUE (afastamento, insularidade, dependência económica, 

etc.), é necessário aumentar esta dotação de forma considerável. 

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

Projeto de alteração 231 
=== FEMM/6009 === 

apresentada por Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 13 03 69 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

13 03 69       2 014 636 053 1 609 600 032 2 014 636 053 1 609 600 032 

Reserva           

Total       2 014 636 053 1 609 600 032 2 014 636 053 1 609 600 032 

Designação: 

Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER)— 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 FEDER nas regiões menos desenvolvidas no período 

de programação 2014-2020. Há que prestar especial atenção à não discriminação no mercado de trabalho 

e à luta contra a feminização da pobreza. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Regulamento (UE) n.o 1301/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, 

relativo ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e que estabelece disposições específicas 

relativas ao objetivo de investimento no crescimento e no emprego, e que revoga o Regulamento (CE) n.o 

1080/2006 (JO L 347 de 20.12.2013, p. 289). 

Foi adotado o 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, em particular 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 necessitamos 

de ações específicas com uma dotação orçamental específica para melhorar esta situação. 

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

Projeto de alteração 232 
=== FEMM/6010 === 

apresentada por Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

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

Acrescentar: 13 03 70 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

13 03 70       391 319 896 288 807 552 391 319 896 288 807 552 

Reserva           

Total       391 319 896 288 807 552 391 319 896 288 807 552 

Designação: 

Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER)— Regiões em transição — 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 FEDER nas regiões em transição no período de 

programação 2014-2020. Há que prestar especial atenção à não discriminação no mercado de trabalho e 

à luta contra a feminização da pobreza. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Regulamento (UE) n.o 1301/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, 

relativo ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e que estabelece disposições específicas 

relativas ao objetivo de investimento no crescimento e no emprego, e que revoga o Regulamento (CE) n.o 

1080/2006 (JO L 347 de 20.12.2013, p. 289). 

Foi adotado o 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, em particular 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 necessitamos 

de ações específicas com uma dotação orçamental específica para melhorar esta situação. 

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

Projeto de alteração 233 
=== FEMM/6011 === 

apresentada por Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 13 03 71 

 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 

13 03 71       488 058 601 367 422 950 488 058 601 367 422 950 

Reserva           

Total       488 058 601 367 422 950 488 058 601 367 422 950 

Designação: 

Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER)— 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 

empregabilidade das mulheres e a sua participação no mercado de trabalho através de ações específicas 

no âmbito do objetivo de crescimento e emprego do FEDER nas regiões mais desenvolvidas no período de 

programação 2014-2020. Há que prestar especial atenção à não discriminação no mercado de trabalho e 

à luta contra a feminização da pobreza. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Regulamento (UE) n.º 1301/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, 

relativo ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e que estabelece disposições específicas 

relativas ao objetivo de investimento no crescimento e no emprego, e que revoga o Regulamento (CE) n.o 

1080/2006 (JO L 347 de 20.12.2013, p. 289). 

Foi adotado o 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, em particular o artigo 7.º. 

JUSTIFICAÇÃO: 

O artigo 7.º do Regulamento (UE) n.º 1303/2013 estabelece o princípio da igualdade entre os sexos e a 

obrigação de aplicar a perspetiva da igualdade entre homens e mulheres ao longo de toda a preparação e 

execução dos programas, incluindo no que se refere ao acompanhamento, à apresentação de relatórios e à 

avaliação. 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 necessitamos de ações específicas com uma dotação orçamental específica para 

melhorar esta situação. 

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

Projeto de alteração 234 
=== FEMM/6012 === 

apresentada por Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 13 03 72 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

13 03 72       23 100 500 17 644 225 23 100 500 17 644 225 

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       23 100 500 17 644 225 23 100 500 17 644 225 

Designação: 

Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) — Dotação adicional para as regiões 

ultraperiféricas e escassamente povoadas — Investimento para aumentar a 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 FEDER nas regiões ultraperiféricas e escassamente 

povoadas no período de programação 2014-2020. Há que prestar especial atenção à não discriminação no 

mercado de trabalho e à luta contra a feminização da pobreza. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Regulamento (UE) n.o 1301/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, 

relativo ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e que estabelece disposições específicas 

relativas ao objetivo de investimento no crescimento e no emprego, e que revoga o Regulamento (CE) n.o 

1080/2006 (JO L 347 de 20.12.2013, p. 289). 

Foi adotado o 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, em particular o artigo 7.º. 

JUSTIFICAÇÃO: 

O artigo 7.º do Regulamento (UE) n.º 1303/2013 estabelece o princípio da igualdade entre os sexos e a 

obrigação de aplicar a perspetiva da igualdade entre homens e mulheres ao longo de toda a preparação e 

execução dos programas, incluindo no que se refere ao acompanhamento, à apresentação de relatórios e à 

avaliação. 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 necessitamos de ações específicas com uma dotação orçamental específica para 

melhorar esta situação. 

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

Projeto de alteração 219 
=== EMPL/5540 === 

apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 13 03 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 

13 03 77 25       3 000 000 2 000 000 3 000 000 2 000 000 

Reserva           

Total       3 000 000 2 000 000 3 000 000 2 000 000 
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Designação: 

Projeto-piloto — Pacto de Autarcas como instrumento para combater a pobreza energética 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Atividades e resultados esperados: 

O projeto-piloto visa reduzir o consumo interno de energia e garantir o acesso de todos à energia. A 

pobreza energética é um problema à escala europeia que exige uma abordagem holística apoiada por um 

esforço conjunto e forte a todos os níveis: local, nacional, regional e europeu. As cidades e as regiões 

estão, muitas vezes, em melhor posição para identificar numa fase precoce quais os agregados familiares 

que se encontram em risco de pobreza energética e, por conseguinte, combater a situação da forma mais 

eficaz. 

No final do projeto espera-se: 

Proporcionar apoio técnico aos agregados familiares vulneráveis para reduzir a energia consumida e os 

custos, juntamente com o apoio para melhorar o desempenho energético das suas casas. 

Medidas transetoriais na administração relativas a saúde pública, serviços sociais, habitação e ambiente, 

a fim de fazer face, juntamente com medidas coordenadas, aos diferentes aspetos da pobreza energética 

(problemas de saúde pública e vulnerabilidade social, muitas vezes relacionada com um mau desempenho 

energético dos edifícios; a redução do consumo de energia também tem um efeito positivo na luta contra 

as alterações climáticas). 

Medidas destinadas a ligar as poupanças de energia nas instalações públicas locais à criação de um 

fundo de luta contra a pobreza energética em cada município. 

Medidas definidas para permitir aos consumidores reverem os seus padrões de consumo de energia. 

Uma avaliação económica da forma como os projetos em matéria de pobreza energética podem melhorar 

a economia local através da criação de oportunidades de investimento em energia em casas particulares e 

contribuir para a criação de emprego. 

Ações de divulgação, incluindo o intercâmbio de boas práticas em toda a Europa. 

Objetivos: 

Este projeto-piloto centra-se, por um lado, em medidas de sensibilização e de intercâmbio de boas práticas 

locais e regionais para combater a pobreza energética e, por outro, em medidas concretas para reduzir 

essa pobreza na Europa. 

De acordo com o Buildings Performance Institute Europe (BPIE-2014), entre 50 e 125 milhões de 

pessoas na União Europeia estão atualmente a sofrer de pobreza energética e não dispõem de meios 

suficientes para assegurar o conforto térmico adequado dos deus lares. Além disso, de acordo com a 

Diretiva 2012/27/UE relativa à eficiência energética, o investimento em eficiência energética pode ajudar 

a prevenir a pobreza energética e deve ser uma prioridade para os agregados familiares pobres em termos 

energéticos. 

O novo Pacto de Autarcas para o Clima e Energia, que celebra este ano o seu décimo aniversário, é um 

movimento único da base para o topo com 7 755 cidades signatárias e reúne autoridades locais e 

regionais que se comprometem voluntariamente a implementar os objetivos climáticos e energéticos da 

UE no seu território, oferecendo aos cidadãos uma elevada qualidade de vida em cidades sustentáveis e 

resistentes às alterações climáticas. 

Em 25 de setembro de 2015, os países adotaram um conjunto de objetivos para erradicar a pobreza, 

proteger o planeta e assegurar a prosperidade para todos no âmbito de uma nova agenda de 

desenvolvimento sustentável. Cada objetivo de desenvolvimento sustentável tem metas específicas a 

atingir nos próximos 15 anos. Os objetivos ODS 1 (erradicar a pobreza) e ODS 7 (garantir o acesso de 
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todos a serviços de energia fiáveis, sustentáveis e modernos, a preços acessíveis) estão relacionados com 

este tema. Paralelamente, está em curso uma iniciativa para abordar diferentes aspetos fundamentais da 

agenda futura da UE. A iniciativa chama-se «Agenda Urbana da UE» e, no âmbito do processo, existem 

duas parcerias específicas que se ocupam deste tema: transição energética e pobreza urbana. 

Em resumo, a energia é um elemento central de quase todos os grandes desafios e oportunidades que a 

Europa enfrenta atualmente. Seja em termos de emprego, segurança, alterações climáticas, produção 

alimentar ou aumento dos rendimentos, o acesso à energia para todos é essencial. 

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 pobreza energética é um problema à escala europeia que, se não for resolvido, é provável que se agrave na 

atual conjuntura económica. Pode deixar alguns consumidores da UE fora da transição energética atualmente 

em curso, impedindo-os de beneficiar das vantagens de um mercado interno da energia integrado e centrado 

no consumidor. Este projeto ajudará a melhorar as condições de vida dos cidadãos europeus afetados pela 

pobreza energética, cumprirá os objetivos da União da Energia e reduzirá o consumo de energia. 

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

Projeto de alteração 638 
=== GUE//7156 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 13 03 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 

13 03 77 25       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 — Participação na gestão do financiamento da UE 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Um dos grandes benefícios da educação é o seu impacto sobre as gerações futuras. Se, a nível individual, 

tal se traduz no aumento da probabilidade de quebrar o ciclo da pobreza, a nível nacional, o ensino 

promove o reforço do desenvolvimento e do crescimento económico. 

A educação pré-escolar e o ensino primário registam a taxa de participação mais elevada entre as 

crianças mais pobres, sendo estes os níveis de educação mais importantes para garantir a futura 

aprendizagem. 

Esta rubrica destina-se a apoiar um maior envolvimento, escrutínio e controlo por parte das organizações 

sociais e, em particular, das estruturas e organizações representativas dos trabalhadores, sobre a 

utilização dos fundos da UE, em especial (mas não exclusivamente), no que se refere aos fundos 

estruturais associados às políticas de coesão. 
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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: 

Considerando que estamos no fim do quadro financeiro plurianual (QFP) 2014-2020 - a preparar o novo 

QFP -, é chegada a altura de assegurar uma verdadeira participação na gestão e na execução dos fundos da 

UE, promovendo um maior envolvimento, escrutínio e controlo por parte de diversos setores e organizações 

sociais sobre a utilização dos fundos. Pretende-se um nível de participação mais imediato e regular - com 

capacidades reais, sem criar burocracia - para complementar e reforçar as disposições previstas na legislação 

aplicável. 

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

Projeto de alteração 375 
=== REGI/6050 === 

apresentada por Comissão do Desenvolvimento Regional 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 13 03 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 

13 03 77 25       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 — Explorar o potencial do financiamento colaborativo para os FEEI 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

O projeto-piloto irá melhorar os conhecimentos e as competências dos prestadores de financiamento 

colaborativo e das autoridades de gestão, contribuindo para melhorar e reforçar os seus desempenhos no 

contexto dos FEEI. Além disso, o projeto irá aumentar as capacidades das autoridades de gestão na 

conceção e adoção de estratégias corretas e eficazes de afetação dos FEEI destinadas a produzir efeitos 

concretos e reais nos seus territórios, respondendo às necessidades e expectativas dos cidadãos. 

Em termos de benefícios financeiros, o financiamento colaborativo irá aumentar a influência do 

financiamento da UE através da mobilização de recursos financeiros adicionais para os projetos. 

Ao mesmo tempo, o financiamento colaborativo deve aumentar a participação dos cidadãos, bem como a 

transparência e a responsabilização na execução dos FEEI, posicionando-se como uma opção válida 

para colmatar algumas das lacunas assinaladas no 7.º Relatório sobre a Coesão, em especial a 

necessidade de reforçar a apropriação e a visibilidade das iniciativas financiadas. 

Por último, mas não menos importante, a União Europeia e a política de coesão serão mais visíveis, como 

resultado da utilização intensa de canais de comunicação de todos os tipos pelos gestores dos projetos na 

implementação e promoção da sua campanha de financiamento colaborativo. 

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 financiamento colaborativo é uma forma de financiamento relativamente nova que se está a desenvolver 

rapidamente na Europa. As instituições europeias começaram a interessar-se ativamente por esta forma de 

financiamento. Dadas as tendências e os potenciais de se tornar uma importante fonte de financiamento de 

projetos de interesse público e a natureza peculiar deste mecanismo de financiamento, deve ser gerada 

experiência para ter em conta o financiamento colaborativo no âmbito da execução da política de coesão. 

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

Projeto de alteração 1301 
=== S&D//7688 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 13 03 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 

13 03 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 — Técnicas integradas para o reforço sísmico e a eficiência energética dos edifícios 

existentes 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Na UE, existem cerca de 25 mil milhões de metros quadrados de área construída, dos quais cerca de 10 

mil milhões foram construídos antes de 1960 e requerem manutenção considerável devido à sua condição 

estrutural, à alteração das condições ambientais e à regulamentação do setor da construção. 

É particularmente relevante a vulnerabilidade sísmica que caracteriza o património imobiliário dos 

Estados-Membros com perigo sísmico médio/elevado, como a Itália e a Grécia, onde os sismos das últimas 

décadas resultaram em milhares de vítimas e grandes danos económicos, assim como a de algumas áreas 

dos Estados-Membros com um risco menor, como a Alemanha, a França e a Espanha. Do mesmo modo, 

o desempenho energético dos edifícios europeus é insatisfatório. Com efeito, a energia consumida nos 

edifícios é uma das maiores fontes de emissões de CO2 na Europa. Por conseguinte, a existência de um 

plano de ação orgânico é um dos objetivos principais da UE, a fim de reconverter e modernizar o parque 

imobiliário existente. O plano, tendo em conta o elevado número de construções envolvidas, deve inspirar-

se nos critérios de elevada eficiência e sustentabilidade económica e ambiental. Este objetivo está 

plenamente incluído na proposta do Parlamento e do Conselho Europeu, de 23 de novembro de 2017, 

para a revisão do atual Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia (Decisão n.º 1313/2013/UE). 

Esta proposta presta muito mais atenção, em comparação com o passado, à prevenção e ao papel da UE 

neste sentido através de uma integração cada vez mais eficaz entre as políticas de redução dos riscos e as 

políticas de coesão. Este projeto tem por objetivo definir, igualmente através do exame de casos 

específicos identificados, soluções de intervenção capazes de conseguir, ao mesmo tempo e da forma 

menos invasiva possível, reduzir a vulnerabilidade sísmica e aumentar a eficiência energética, a fim de 
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alcançar resultados importantes também em termos de impacto ambiental (redução das emissões de CO2, 

redução da quantidade de resíduos resultantes de intervenções generalizadas de substituição de edifícios, 

etc.). As intervenções a desenvolver visam reforçar a experiência já em curso no domínio da energia com 

as Diretivas 2010/31/UE e 2012/27/UE, limitadas ao desempenho energético no setor da construção, 

inserindo-a num processo de intervenção sustentável integrado com o reforço sísmico. As atividades 

planeadas são complementares às já em curso e diretamente integradas nas mesmas no âmbito do Centro 

Comum de Investigação, em especial no projeto SAFESUST. 

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: 

Soluções integradas de intervenção para reduzir a vulnerabilidade sísmica e aumentar a eficiência energética 

dos edifícios existentes. Uma intervenção orgânica de reconversão sísmica e energética constitui um dos 

principais objetivos da UE para proteger a vida dos cidadãos, conter os prejuízos económicos, preservar o 

património histórico e artístico e limitar o impacto ambiental através da redução das emissões de CO2 e da 

quantidade de resíduos gerados pela substituição generalizada de edifícios. 

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

Projeto de alteração 376 
=== REGI/6051 === 

apresentada por Comissão do Desenvolvimento Regional 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 13 03 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 

13 03 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 — Técnicas integradas para o reforço sísmico e a eficiência energética dos edifícios 

existentes 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Na UE, existem cerca de 25 mil milhões de metros quadrados de área construída, dos quais cerca de 10 

mil milhões foram construídos antes de 1960 e requerem manutenção considerável devido à sua condição 

estrutural, à alteração das condições ambientais e à regulamentação do setor da construção. 

É particularmente relevante a vulnerabilidade sísmica que caracteriza o património imobiliário dos 

Estados-Membros com perigo sísmico médio/elevado, como a Itália e a Grécia, onde os sismos das últimas 

décadas resultaram em milhares de vítimas e grandes danos económicos, assim como a de algumas áreas 

dos Estados-Membros com um risco menor, como a Alemanha, a França e a Espanha. Do mesmo modo, 

o desempenho energético dos edifícios europeus é insatisfatório. Com efeito, a energia consumida nos 

edifícios é uma das maiores fontes de emissões de CO2 na Europa. Por conseguinte, a existência de um 

plano de ação orgânico é um dos objetivos principais da UE, a fim de reconverter e modernizar o parque 
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imobiliário existente. O plano, tendo em conta o elevado número de construções envolvidas, deve inspirar-

se nos critérios de elevada eficiência e sustentabilidade económica e ambiental. Este objetivo está 

plenamente incluído na proposta do Parlamento e do Conselho Europeu, de 23 de novembro de 2017, 

para a revisão do atual Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia (Decisão n.º 1313/2013/UE). 

Esta proposta presta muito mais atenção, em comparação com o passado, à prevenção e ao papel da UE 

neste sentido através de uma integração cada vez mais eficaz entre as políticas de redução dos riscos e as 

políticas de coesão. Este projeto tem por objetivo definir, igualmente através do exame de casos 

específicos identificados, soluções de intervenção capazes de conseguir, ao mesmo tempo e da forma 

menos invasiva possível, reduzir a vulnerabilidade sísmica e aumentar a eficiência energética, a fim de 

alcançar resultados importantes também em termos de impacto ambiental (redução das emissões de CO2, 

redução da quantidade de resíduos resultantes de intervenções generalizadas de substituição de edifícios, 

etc.). As intervenções a desenvolver visam reforçar a experiência já em curso no domínio da energia com 

as Diretivas 2010/31/UE e 2012/27/UE, limitadas ao desempenho energético no setor da construção, 

inserindo-a num processo de intervenção sustentável integrado com o reforço sísmico. As atividades 

planeadas são complementares às já em curso e diretamente integradas nas mesmas no âmbito do Centro 

Comum de Investigação, em especial no projeto SAFESUST. 

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: 

Soluções integradas de intervenção para reduzir a vulnerabilidade sísmica e aumentar a eficiência energética 

dos edifícios existentes. Uma intervenção orgânica de reconversão sísmica e energética constitui um dos 

principais objetivos da UE para proteger a vida dos cidadãos, conter os prejuízos económicos, preservar o 

património histórico e artístico e limitar o impacto ambiental através da redução das emissões de CO2 e da 

quantidade de resíduos gerados pela substituição generalizada de edifícios. 

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

Projeto de alteração 377 
=== REGI/6052 === 

apresentada por Comissão do Desenvolvimento Regional 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 13 03 77 27 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

13 03 77 27       3 500 000 000 1 500 000 000 3 500 000 000 1 500 000 000 

Reserva           

Total       3 500 000 000 1 500 000 000 3 500 000 000 1 500 000 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Apoio às regiões menos desenvolvidas do Danúbio que fazem fronteira entre a Roménia 

e a Bulgária 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

O projeto-piloto proposto deverá criar um fundo de investimento para as regiões transfronteiriças entre a 
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Roménia e a Bulgária, a fim de apoiar as microempresas e as PME. O orçamento do projeto-piloto pode 

ser complementado com financiamento adicional proveniente do Banco Europeu de Investimento, do 

setor bancário ou de investidores do setor privado. 

O fundo tem por objetivo geral apoiar o desenvolvimento das PME nas regiões transfronteiriças do 

Danúbio na Roménia, de Caras-Severin até Tulcea, e na Bulgária, a fim de superar a falta de fundos de 

investimento e de financiamento para as PME. Destina-se igualmente a incentivar as atividades 

transfronteiriças e a desenvolver as economias locais. 

O projeto-piloto deve selecionar um gestor do fundo, complementar o seu orçamento com financiamento 

proveniente de outras fontes, como o Banco Europeu de Investimento, criar um fundo de investimento 

para apoiar o desenvolvimento de microempresas e PME em todos os setores nas regiões 

transfronteiriças, a fim de apoiar as economias regionais e locais e o desenvolvimento transfronteiriço. 

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-piloto ajudará as economias regionais e locais das regiões do Danúbio que fazem fronteira entre a 

Bulgária e a Roménia e que tenham sido mais afetadas pelo declínio industrial e pelas alterações 

demográficas. Estas regiões têm também um potencial de crescimento inerente, mas as PME não dispõem de 

fundos de investimento específicos. 

Este projeto-piloto tem dois objetivos: em primeiro lugar, apoiar o desenvolvimento de PME através da 

criação de um fundo de investimento e, em segundo lugar, funcionar como base para um programa 

operacional Interreg pós-2020. 

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

Projeto de alteração 521 
=== GUE//7006 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 13 04 60 — Fundo de Coesão — Objetivo 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 

13 04 60 9 393 849 254 7 706 279 222 9 753 622 052 7 706 279 222 9 753 622 052 7 706 279 222   9 753 622 052 7 706 279 222 

Reserva           

Total 9 393 849 254 7 706 279 222 9 753 622 052 7 706 279 222 9 753 622 052 7 706 279 222   9 753 622 052 7 706 279 222 

Observações: 

Após os travessões que termina por: 

– redes transeuropeias de transportes na área das infraestruturas .......... Decisão n.o 661/2010/UE (JO L 

348 de 20.12.2013, p. 1). 

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. 
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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 235 
=== FEMM/6013 === 

apresentada por Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 13 04 62 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

13 04 62       975 362 205 770 627 922 975 362 205 770 627 922 

Reserva           

Total       975 362 205 770 627 922 975 362 205 770 627 922 

Designação: 

Fundo de coesão — Investimento para aumentar a 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 Fundo de Coesão no período de programação 2014-

2020. Deve ser dada especial atenção à não discriminação no mercado de trabalho. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Regulamento (UE) n.º 1301/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, 

relativo ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e que estabelece disposições específicas 

relativas ao objetivo de investimento no crescimento e emprego, e que revoga o Regulamento (CE) n.º 

1080/2006 (JO L 347 de 20.12.2013, p. 289). 

Foi adotado o 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, em particular o artigo 7.º. 

JUSTIFICAÇÃO: 

O artigo 7.º do Regulamento (UE) n.º 1303/2013 estabelece o princípio da igualdade entre os sexos e a 

obrigação de aplicar a perspetiva da igualdade entre homens e mulheres ao longo de toda a preparação e 

execução dos programas, incluindo no que se refere ao acompanhamento, à apresentação de relatórios e à 

avaliação. 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 
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masculina, pelo que necessitamos de ações específicas com uma dotação orçamental específica para 

melhorar esta situação. 

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

Projeto de alteração 907 
=== EPP//8072 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 13 07 01 — Apoio financeiro para a promoção do desenvolvimento económico da comunidade 

cipriota turca 

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 

13 07 01 34 473 000 26 000 000 33 122 000 25 000 000 33 122 000 25 000 000 2 000 000 2 000 000 35 122 000 27 000 000 

Reserva           

Total 34 473 000 26 000 000 33 122 000 25 000 000 33 122 000 25 000 000 2 000 000 2 000 000 35 122 000 27 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

A UE é o principal doador do Comité das Pessoas Desaparecidas em Chipre. O quadro estratégico deste 

Comité visa reforçar os seus esforços mediante a criação de capacidades adicionais de investigação, 

exumação e análise, assim como o aperfeiçoamento das suas metodologias recorrendo a tecnologias 

avançadas e a pessoal altamente qualificado. O aumento proposto também contribuirá decisivamente para a 

missão e para apoiar o Comité Técnico Bicomunitário sobre o Património Cultural, promovendo, assim, a 

confiança e a reconciliação entre as duas comunidades. Por conseguinte, dois terços das dotações adicionais 

devem destinar-se ao Comité das Pessoas Desaparecidas e um terço ao Comité Técnico Bicomunitário sobre 

o Património Cultural. 

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

Projeto de alteração 1392 
=== EFDD/8829 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 13 08 01 — Programa de Apoio às Reformas Estruturais (SRSP) — Assistência técnica operacional 

transferida da rubrica 1b (FSE, FEDER e FC) 

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 

13 08 01 23 644 837 10 850 000 70 723 000 31 311 754 30 723 000 14 111 754 -30 723 000 -14 111 754 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 23 644 837 10 850 000 70 723 000 31 311 754 30 723 000 14 111 754 -30 723 000 -14 111 754 p.m. p.m. 

Observações: 

Suprimir o texto seguinte: 

Esta dotação destina-se a cobrir as despesas relativas à implementação do Programa de Apoio às Reformas 

Estruturais, a fim de contribuir para a realização de reformas institucionais, administrativas e estruturais nos 

Estados-Membros, mediante a prestação de apoio às autoridades nacionais competentes relativamente a 

medidas destinadas a reformar as instituições, a governação, a administração e os setores económicos e 

sociais em resposta a desafios económicos e sociais com vista a reforçar a competitividade, o crescimento, o 

emprego e o investimento, que por seu turno, prepararão igualmente para a participação na área do euro, 
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nomeadamente no contexto dos processos de governação económica, inclusive através de assistência 

destinada à utilização eficiente e eficaz dos fundos da União. 

Este apoio terá por objetivo, nomeadamente: 

– apoiar as autoridades nacionais nas suas iniciativas para conceber as reformas em função de prioridades, 

tendo em conta as condições iniciais e os impactos socioeconómicos previstos,  

– apoiar as autoridades nacionais pelo reforço da sua capacidade para formular, desenvolver e aplicar 

políticas e estratégias de reforma e prosseguir uma abordagem integrada que permita assegurar a 

coerência entre objetivos e meios a nível de todos os setores, 

– apoiar os esforços das autoridades nacionais tendentes a definir e aplicar processos e metodologias 

adequados, tendo em conta as boas práticas e os ensinamentos recolhidos de outros países em situações 

semelhantes, e 

– apoiar as autoridades nacionais a melhorar a eficiência e eficácia da gestão dos recursos humanos, se for 

caso disso, através da definição de responsabilidades claras e do reforço dos conhecimentos 

especializados e competências profissionais. 

Bases jurídicas: 

Suprimir o texto seguinte: 

Regulamento (UE) 2017/825 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de maio de 2017, relativo à 

criação do Programa de Apoio às Reformas Estruturais para o período 2017-2020 e que altera os 

Regulamentos (UE) n.o 1303/2013 e (UE) n.o 1305/2013 (JO L 129 de 19.5.2017, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Este instrumento permite à Comissão ditar as suas condições económicas e sociais nos Estados-Membros. 

Por ser profundamente antidemocrático deve ser eliminado. 

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

Projeto de alteração 220 
=== EMPL/5542 === 

apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 13 08 01 — Programa de Apoio às Reformas Estruturais (SRSP) — Assistência técnica operacional 

transferida da rubrica 1b (FSE, FEDER e FC) 

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 

13 08 01 23 644 837 10 850 000 70 723 000 31 311 754 30 723 000 14 111 754 40 000 000 17 200 000 70 723 000 31 311 754 

Reserva           

Total 23 644 837 10 850 000 70 723 000 31 311 754 30 723 000 14 111 754 40 000 000 17 200 000 70 723 000 31 311 754 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 732 
=== ENF//8116 === 

apresentada por Europa das Nações e da Liberdade 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Artigo 13 08 01 — Programa de Apoio às Reformas Estruturais (SRSP) — Assistência técnica operacional 

transferida da rubrica 1b (FSE, FEDER e FC) 

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 

13 08 01 23 644 837 10 850 000 70 723 000 31 311 754 30 723 000 14 111 754 -30 723 000 -14 111 754 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 23 644 837 10 850 000 70 723 000 31 311 754 30 723 000 14 111 754 -30 723 000 -14 111 754 p.m. p.m. 

Observações: 

Suprimir o texto seguinte: 

Esta dotação destina-se a cobrir as despesas relativas à implementação do Programa de Apoio às Reformas 

Estruturais, a fim de contribuir para a realização de reformas institucionais, administrativas e estruturais nos 

Estados-Membros, mediante a prestação de apoio às autoridades nacionais competentes relativamente a 

medidas destinadas a reformar as instituições, a governação, a administração e os setores económicos e 

sociais em resposta a desafios económicos e sociais com vista a reforçar a competitividade, o crescimento, o 

emprego e o investimento, que por seu turno, prepararão igualmente para a participação na área do euro, 

nomeadamente no contexto dos processos de governação económica, inclusive através de assistência 

destinada à utilização eficiente e eficaz dos fundos da União. 

Este apoio terá por objetivo, nomeadamente: 

– apoiar as autoridades nacionais nas suas iniciativas para conceber as reformas em função de prioridades, 

tendo em conta as condições iniciais e os impactos socioeconómicos previstos,  

– apoiar as autoridades nacionais pelo reforço da sua capacidade para formular, desenvolver e aplicar 

políticas e estratégias de reforma e prosseguir uma abordagem integrada que permita assegurar a 

coerência entre objetivos e meios a nível de todos os setores, 

– apoiar os esforços das autoridades nacionais tendentes a definir e aplicar processos e metodologias 

adequados, tendo em conta as boas práticas e os ensinamentos recolhidos de outros países em situações 

semelhantes, e 

– apoiar as autoridades nacionais a melhorar a eficiência e eficácia da gestão dos recursos humanos, se for 

caso disso, através da definição de responsabilidades claras e do reforço dos conhecimentos 

especializados e competências profissionais. 

Bases jurídicas: 

Suprimir o texto seguinte: 

Regulamento (UE) 2017/825 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de maio de 2017, relativo à 

criação do Programa de Apoio às Reformas Estruturais para o período 2017-2020 e que altera os 

Regulamentos (UE) n.o 1303/2013 e (UE) n.o 1305/2013 (JO L 129 de 19.5.2017, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Não podemos apoiar qualquer iniciativa que vise impor reformas estruturais a Estados soberanos. 

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

Projeto de alteração 546 
=== GUE//7035 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 13 08 01 — Programa de Apoio às Reformas Estruturais (SRSP) — Assistência técnica operacional 

transferida da rubrica 1b (FSE, FEDER e FC) 
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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 

13 08 01 23 644 837 10 850 000 70 723 000 31 311 754 30 723 000 14 111 754 -30 723 000 -14 111 754 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 23 644 837 10 850 000 70 723 000 31 311 754 30 723 000 14 111 754 -30 723 000 -14 111 754 p.m. p.m. 

JUSTIFICAÇÃO: 

O Programa de Apoio às Reformas Estruturais é um instrumento de austeridade, que se revelou um fracasso 

em toda a Europa. Além disso, este programa pode comprometer os fundos disponíveis para os principais 

programas europeus de solidariedade, como o FSE ou o FEDER, o que é inaceitável. 

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

Projeto de alteração 1393 
=== EFDD/8830 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 13 08 02 — Programa de Apoio às reformas estruturais (SRSP) — Assistência técnica operacional 

transferida da rubrica 2 (FEADER) 

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 

13 08 02 6 855 163 3 150 000 8 653 000 8 688 246 8 653 000 8 688 246 -8 653 000 -8 688 246 p.m. p.m. 

Reserva     40 000 000 17 200 000 -40 000 000 -17 200 000 p.m. p.m. 

Total 6 855 163 3 150 000 8 653 000 8 688 246 48 653 000 25 888 246 -48 653 000 -25 888 246 p.m. p.m. 

Observações: 

Suprimir o texto seguinte: 

Esta dotação destina-se a cobrir as despesas relativas à implementação do Programa de Apoio às Reformas 

Estruturais, a fim de contribuir para a realização de reformas institucionais, administrativas e estruturais nos 

Estados-Membros, mediante a prestação de apoio às autoridades nacionais competentes relativamente a 

medidas destinadas a reformar as instituições, a governação, a administração e os setores económicos e 

sociais em resposta a desafios económicos e sociais com vista a reforçar a competitividade, o crescimento, o 

emprego e o investimento, que por seu turno, prepararão igualmente para a participação na área do euro, 

nomeadamente no contexto dos processos de governação económica, inclusive através de assistência 

destinada à utilização eficiente e eficaz dos fundos da União. 

Este apoio terá por objetivo, nomeadamente: 

– apoiar as autoridades nacionais nas suas iniciativas para conceber as reformas em função de prioridades, 

tendo em conta as condições iniciais e os impactos socioeconómicos previstos,  

– apoiar as autoridades nacionais pelo reforço da sua capacidade para formular, desenvolver e aplicar 

políticas e estratégias de reforma e prosseguir uma abordagem integrada que permita assegurar a 

coerência entre objetivos e meios a nível de todos os setores, 

– apoiar os esforços das autoridades nacionais tendentes a definir e aplicar processos e metodologias 

adequados, tendo em conta as boas práticas e os ensinamentos recolhidos de outros países em situações 

semelhantes, e 

– apoiar as autoridades nacionais a melhorar a eficiência e eficácia da gestão dos recursos humanos, se for 

caso disso, através da definição de responsabilidades claras e do reforço dos conhecimentos 

especializados e competências profissionais. 
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Bases jurídicas: 

Suprimir o texto seguinte: 

Regulamento (UE) 2017/825 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de maio de 2017, relativo à 

criação do Programa de Apoio às Reformas Estruturais para o período 2017-2020 e que altera os 

Regulamentos (UE) n.o 1303/2013 e (UE) n.o 1305/2013 (JO L 129 de 19.5.2017, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Este instrumento permite à Comissão ditar as suas condições económicas e sociais nos Estados-Membros. 

Por ser profundamente antidemocrático deve ser eliminado. 

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

Projeto de alteração 733 
=== ENF//8117 === 

apresentada por Europa das Nações e da Liberdade 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 13 08 02 — Programa de Apoio às reformas estruturais (SRSP) — Assistência técnica operacional 

transferida da rubrica 2 (FEADER) 

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 

13 08 02 6 855 163 3 150 000 8 653 000 8 688 246 8 653 000 8 688 246 -8 653 000 -8 688 246 p.m. p.m. 

Reserva     40 000 000 17 200 000 -40 000 000 -17 200 000 p.m. p.m. 

Total 6 855 163 3 150 000 8 653 000 8 688 246 48 653 000 25 888 246 -48 653 000 -25 888 246 p.m. p.m. 

Observações: 

Suprimir o texto seguinte: 

Esta dotação destina-se a cobrir as despesas relativas à implementação do Programa de Apoio às Reformas 

Estruturais, a fim de contribuir para a realização de reformas institucionais, administrativas e estruturais nos 

Estados-Membros, mediante a prestação de apoio às autoridades nacionais competentes relativamente a 

medidas destinadas a reformar as instituições, a governação, a administração e os setores económicos e 

sociais em resposta a desafios económicos e sociais com vista a reforçar a competitividade, o crescimento, o 

emprego e o investimento, que por seu turno, prepararão igualmente para a participação na área do euro, 

nomeadamente no contexto dos processos de governação económica, inclusive através de assistência 

destinada à utilização eficiente e eficaz dos fundos da União. 

Este apoio terá por objetivo, nomeadamente: 

– apoiar as autoridades nacionais nas suas iniciativas para conceber as reformas em função de prioridades, 

tendo em conta as condições iniciais e os impactos socioeconómicos previstos,  

– apoiar as autoridades nacionais pelo reforço da sua capacidade para formular, desenvolver e aplicar 

políticas e estratégias de reforma e prosseguir uma abordagem integrada que permita assegurar a 

coerência entre objetivos e meios a nível de todos os setores, 

– apoiar os esforços das autoridades nacionais tendentes a definir e aplicar processos e metodologias 

adequados, tendo em conta as boas práticas e os ensinamentos recolhidos de outros países em situações 

semelhantes, e 

– apoiar as autoridades nacionais a melhorar a eficiência e eficácia da gestão dos recursos humanos, se for 

caso disso, através da definição de responsabilidades claras e do reforço dos conhecimentos 

especializados e competências profissionais. 
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Bases jurídicas: 

Suprimir o texto seguinte: 

Regulamento (UE) 2017/825 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de maio de 2017, relativo à 

criação do Programa de Apoio às Reformas Estruturais para o período 2017-2020 e que altera os 

Regulamentos (UE) n.o 1303/2013 e (UE) n.o 1305/2013 (JO L 129 de 19.5.2017, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Não podemos apoiar qualquer iniciativa que vise impor reformas estruturais a Estados soberanos. 

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

Projeto de alteração 970 
=== EFDD/7291 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 14 01 01 — Despesas relativas a funcionários e agentes temporários do domínio de intervenção 

«Fiscalidade e união aduaneira» 

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 

14 01 01 49 320 797 49 320 797 50 264 203 50 264 203 49 830 579 49 830 579 -2 491 529 -2 491 529 47 339 050 47 339 050 

Reserva           

Total 49 320 797 49 320 797 50 264 203 50 264 203 49 830 579 49 830 579 -2 491 529 -2 491 529 47 339 050 47 339 050 

Designação: 

 Despesas relativas a funcionários e agentes temporários do domínio de intervenção «Fiscalidade e união 

aduaneira» 

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 988 
=== EFDD/7309 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 14 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 

14 01 02 11 2 615 519 2 615 519 2 615 519 2 615 519 2 509 023 2 509 023 -409 023 -409 023 2 100 000 2 100 000 

Reserva           

Total 2 615 519 2 615 519 2 615 519 2 615 519 2 509 023 2 509 023 -409 023 -409 023 2 100 000 2 100 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

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

quanto possível através de uma otimização eficiente e económica das despesas da UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projeto de alteração 467 
=== IMCO/6156 === 

apresentada por Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 14 02 01 — Apoio ao funcionamento e modernização da união aduaneira  

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 

14 02 01 78 860 555 72 000 000 78 286 000 79 477 000 78 286 000 79 477 000 574 000  78 860 000 79 477 000 

Reserva           

Total 78 860 555 72 000 000 78 286 000 79 477 000 78 286 000 79 477 000 574 000  78 860 000 79 477 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Esta é uma rubrica orçamental importante que cobre as despesas decorrentes da execução do programa 

Alfândega 2020, mais concretamente o financiamento de ações comuns, o reforço de capacidades em 

matéria de TI e o desenvolvimento das competências humanas. Por conseguinte, é importante que os 

compromissos correspondam ao nível do orçamento de 2018. 

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

Projeto de alteração 16 
=== CULT/5768 === 

apresentada por Comissão da Cultura e da Educação 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 14 03 77 03 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

14 03 77 03       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 — Tributação transfronteiriça dos artistas: informar, reduzir os custos e simplificar os 

procedimentos 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

1. Objetivos 

O objetivo fundamental do projeto é reduzir o problema da dupla tributação dos trabalhadores do 

espetáculo, das companhias em digressão e dos organizadores de digressões com atuações em diversos 

países. Nesse sentido, são previstas três ações: 

a. Desenvolver informações e orientações para as autoridades fiscais e os ministérios da cultura, 

b. Criar ferramentas, como um portal Web à escala da UE, para os trabalhadores do espetáculo, as 

companhias em digressão e os organizadores de digressões e fornecer formação. 

c. Estabelecer um código de conduta para os Estados-Membros sobre as opções para reduzir os custos e 

simplificar os procedimentos, apresentando as melhores práticas e as exceções disponíveis. 

2. Contexto: 
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A tributação dos artistas é um problema desde que a possibilidade de tributação na fonte dos artistas e dos 

desportistas foi introduzida pelo artigo 17.º do modelo de convenção fiscal da OCDE nos anos 60. Devido 

à elisão fiscal praticada pelas grandes estrelas, os Estados introduziram uma retenção na fonte para os 

artistas não residentes que atuavam no seu território. Esta situação era diferente das regras fiscais 

normais aplicáveis aos trabalhadores por conta própria, que precisam de um local de atividade fixo para 

serem tributáveis no Estado de trabalho, e aos trabalhadores por conta de outrem, que podem deslocar-se 

com o seu empregador para o Estado de trabalho e continuam a ser tributados no Estado de residência. 

Esta regra mais rigorosa para os trabalhadores do espetáculo conduz frequentemente a uma dupla 

tributação, uma vez que os mesmos não conseguem obter no seu Estado de residência um crédito fiscal 

respeitante ao imposto pago no estrangeiro. A OCDE decidiu, em 2014, manter esta regulamentação 

fiscal especial porque os seus Estados-Membros receiam que, de outra forma, as grandes estrelas possam 

subtrair-se à tributação. 

Na UE, a tributação transfronteiriça dos artistas constitui um obstáculo à atuação noutros Estados-

Membros. Entre os artistas em digressão sujeitos ao imposto sobre os artistas incluem-se músicos, 

cantores, maestros, atores, bailarinos, artistas de circo e todos os outros artistas que atuem em palco. Por 

outras palavras, as pessoas que não se encontram em palco, como a equipa técnica e o pessoal 

administrativo, não são (em princípio) afetadas. À semelhança dos artistas individuais, as empresas 

(incluindo as companhias em digressão e os organizadores locais) estão igualmente sujeitas a uma dupla 

tributação. 

Os organizadores do espetáculo, os artistas em causa e as autoridades fiscais de ambos os Estados não 

dispõem muitas vezes de conhecimentos suficientes sobre as regras fiscais especiais para evitar ou, pelo 

menos, reduzir tanto quanto possível a dupla tributação. 

Uma vez que esta questão faz parte dos programas de trabalho do Conselho desde 2004, tendo a Comissão 

organizado seminários específicos em 2014 e 2016, e foi reconhecida num relatório da Comissão 

publicado em março de 2016 por um grupo de peritos sobre a eliminação da tributação transfronteiras 

para os particulares, este projeto-piloto permitiria explorar melhor as soluções e recomendações 

propostas. 

O projeto-piloto poderá igualmente contribuir para os objetivos da União Europeia de incentivar a 

diversidade cultural através do apoio à mobilidade e de encorajar a cooperação cultural transfronteiras e 

a internacionalização das carreiras, através da eliminação de obstáculos e impedimentos. Além disso, 

poderá contribuir para os objetivos do mercado interno europeu em matéria de livre circulação de 

trabalhadores e procurar alcançar uma tributação mais justa, reduzindo assim a discriminação em 

relação a outros trabalhadores e empresas móveis que realizem atividades transfronteiras. 

3. Execução 

O projeto-piloto pode, eventualmente, ter uma duração de dois anos e ser executado através de um convite 

à apresentação de propostas. Os parceiros do projeto deverão, de preferência, possuir os conhecimentos e 

a experiência na matéria necessários para chegar a resultados tangíveis a fim de melhorar a prática no 

terreno. 

Uma abordagem possível seria encarregar um consórcio composto por parceiros sociais europeus do setor 

do espetáculo ao vivo e um grupo internacional de académicos e peritos fiscais na matéria de dirigir e 

coordenar as três fases das atividades do projeto. 

Na primeira fase do projeto, o consórcio poderia supervisionar o trabalho de um grupo de peritos 

encarregado, por exemplo, de recolher, inventariar e analisar exemplos de boas práticas, abordagens 

políticas e problemas comuns relacionados com a tributação dos artistas transfronteiras. Sugere-se que os 

peritos em causa tenham uma experiência comprovada nesta matéria. 

Na segunda fase do projeto, com base nos anteriores trabalhos de inventário e análise, o consórcio 

poderia organizar uma série de três seminários temáticos destinados a fornecer uma experiência no 

terreno e orientações aos representantes nacionais das autoridades fiscais e dos ministérios da cultura ou 

de outras partes interessadas a nível nacional. Dois seminários poderiam ser realizados no primeiro ano 
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do projeto e, o terceiro, no início do segundo ano do projeto-piloto. Poderia tratar-se de seminários de 1 

dia e meio, abertos aos 28 Estados-Membros, destinados a melhorar as práticas no terreno. Estes 

incidiriam em temas como a dedução de despesas, a atribuição de créditos fiscais, a criação de pontos de 

contacto únicos ou a aplicação de várias políticas destinadas a reduzir encargos administrativos 

desproporcionados. Os membros do grupo de peritos poderiam transmitir competências especializadas e 

ministrar formação. 

Também na segunda fase, as informações recolhidas pelo grupo de peritos poderiam servir de base ao 

desenvolvimento de um portal Web para os trabalhadores do espetáculo, as companhias em digressão e os 

organizadores de digressões. O portal poderia ser desenvolvido através da cooperação entre o consórcio, 

uma empresa especializada de TI para a criação da infraestrutura, uma empresa externa de 

desenvolvimento de sítios Web e um grupo de peritos fiscais. O sítio Web, que começaria inicialmente com 

cerca de 12 Estados-Membros da UE e apenas em inglês, poderia ser alargado no segundo ano aos 

restantes Estados-Membros da UE e a outras grandes línguas da UE em função dos meios disponíveis. 

Na fase final do projeto, tendo em conta o inventário e a análise, bem como os intercâmbios realizados 

nos seminários, o consórcio poderá elaborar uma proposto de código de conduta para os Estados-

Membros em matéria de tributação transfronteiriça dos artistas, especificando todas as opções e os 

instrumentos disponíveis para reduzir os custos e simplificar os procedimentos. Seria conveniente 

desenvolver ligações com o Programa Fiscalis, bem como outros mecanismos criados pela Comissão 

Europeia para incentivar o intercâmbio de boas práticas entre os Estados-Membros em matéria de 

problemas e obstáculos comuns no domínio da fiscalidade. O projeto-piloto poderia encerrar com uma 

conferência que serviria para lançar o portal em linha e apresentar o projeto de Código de Conduta, bem 

como para recordar as boas práticas principais. Seria aberta, de preferência, a todas as partes 

interessadas do setor. 

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 sequência das discussões com as partes interessadas, os parceiros sociais do setor do espetáculo ao vivo, 

os representantes dos Estados-Membros, a Comissão Europeia e os membros da Comissão CULT do PE, 

este projeto-piloto permitiria dar resposta às necessidades do setor, adotando uma abordagem orientada 

sobre este problema persistente que resulta da tributação excessiva ou da dupla tributação aquando de 

atuações no estrangeiro. Complementaria as prioridades para a cultura estipuladas nos tratados europeus e 

conferir-lhes-ia valor acrescentado. 

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

Projeto de alteração 291 
=== ECON/6455 === 

apresentada por Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 14 03 77 03 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

14 03 77 03       1 000 000 750 000 1 000 000 750 000 

Reserva           

Total       1 000 000 750 000 1 000 000 750 000 
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Designação: 

Ação preparatória — Reforço das capacidades, desenvolvimento programático e comunicação no 

domínio da luta contra o branqueamento de capitais e a criminalidade financeira 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Este projeto-piloto contribuirá para o reforço de uma vasta gama de organizações da sociedade civil, 

incluindo alguns novos atores que não participam ativamente na luta contra o branqueamento de capitais 

e a criminalidade financeira, tendo em vista aumentar os seus conhecimentos especializados e as suas 

capacidades no contexto do direito e das regras da UE, promover ações de sensibilização pública e 

prosseguir o desenvolvimento de ferramentas e instrumentos de luta contra o branqueamento de capitais 

e a criminalidade financeira. À luz dos desafios colocados pelos escândalos dos Panama e Paradise 

Papers e da quinta revisão da Diretiva Branqueamento de Capitais (que prevê o acesso do público às 

informações sobre os beneficiários efetivos das empresas e o acesso das pessoas com um interesse 

legítimo aos beneficiários efetivos dos fundos fiduciários), é evidente a necessidade de, a nível da União, 

promover as capacidades de numerosas organizações (por exemplo, ONG, sindicatos e comunidades 

académicas) neste domínio. O reforço das capacidades de investigação, formação e sensibilização, a 

formação de alianças (incluindo com jornalistas) e um maior envolvimento de peritos da sociedade civil 

na conceção, implementação e promoção de ações de luta contra o branqueamento de capitais e a 

criminalidade financeira criarão sinergias com os atuais esforços da União para pôr termo a essas 

práticas abusivas e criminosas. 

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: 

À luz dos desafios colocados pelos escândalos dos Panama e Paradise Papers e da quinta revisão da Diretiva 

Branqueamento de Capitais, é evidente a necessidade de, a nível da União, promover as capacidades de 

numerosas organizações (por exemplo, ONG, sindicatos e comunidades académicas) neste domínio. 

A proposta recebeu um «grau A» na avaliação preliminar da Comissão, o que explica que o projeto possa ser 

aplicado como foi inicialmente proposto. 

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

Projeto de alteração 292 
=== ECON/6456 === 

apresentada por Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 14 03 77 04 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

14 03 77 04       200 000 200 000 200 000 200 000 

Reserva           

Total       200 000 200 000 200 000 200 000 

Designação: 
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Projeto-piloto — Monitorização da riqueza ocultada por pessoas em centros financeiros offshore e do 

impacto das normas recentemente acordadas a nível internacional em matéria de transparência fiscal na 

luta contra a evasão fiscal 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Recentemente, foram acordadas e aplicadas novas normas fiscais para aumentar a troca automática de 

informações fiscais entre as autoridades tributárias. Sejam elas nacionais (mas com efeitos 

internacionais, como a legislação FATCA nos EUA) ou internacionais (como as normas comuns de 

comunicação de informações da OCDE, aplicadas na União Europeia através da Diretiva relativa à 

cooperação administrativa), estas normas visam travar a evasão fiscal por parte de pessoas singulares, 

garantindo que as autoridades tributárias tenham um maior acesso às informações. Este projeto-piloto 

visa avaliar até que ponto estas medidas são eficazes na luta contra a evasão fiscal internacional, uma vez 

que os evasores fiscais poderão encontrar novas lacunas ou transferir a sua riqueza para jurisdições 

menos cumpridoras. Graças a uma análise de dados provenientes de várias fontes, incluindo, mas não 

exclusivamente, dados do FMI, do Banco de Pagamentos Internacionais, da Comissão Europeia e de 

académicos, este projeto-piloto visa apresentar um estudo sobre transações transfronteiras que envolvem 

riqueza pessoal (e, por conseguinte, potencialmente relevantes para a evasão fiscal por particulares), tais 

como investimentos de carteira, empréstimos e depósitos ou investimentos diretos estrangeiros. O estudo 

deverá também analisar potenciais novas lacunas suscetíveis de serem exploradas para contornar estas 

normas (por exemplo, programas de cidadania/residência ou outras medidas de concorrência fiscal 

agressivas para os indivíduos com elevado património). Este projeto terá por base os estudos que a 

Comissão Europeia está a realizar (sobre a avaliação da diretiva relativa à cooperação administrativa e à 

evasão fiscal por parte de pessoas singulares) e que estarão disponíveis no início de 2019. No espaço de 

dois anos (2019-2020) e num espírito de complementaridade, esta investigação proporcionará informação 

geográfica e estatística adicional sobre os centros financeiros offshore e o seu impacto na luta contra a 

evasão fiscal na União. 

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: 

Recentemente, foram acordadas e aplicadas novas normas fiscais para aumentar a troca automática de 

informações fiscais entre as autoridades tributárias, a fim de combater a evasão fiscal. Este projeto-piloto 

visa avaliar até que ponto estas medidas são eficazes na luta contra a evasão fiscal internacional, uma vez 

que os evasores fiscais poderão encontrar novas lacunas ou transferir a sua riqueza para jurisdições menos 

cumpridoras. 

A proposta foi revista, de modo a ter plenamente em conta a avaliação prévia e a informação de retorno da 

Comissão. 

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

Projeto de alteração 558 
=== GUE//7047 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 
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Acrescentar: 14 05 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

14 05         p.m. p.m. 

Reserva           

Total         p.m. p.m. 

Designação: 

Criação de uma Autoridade Europeia para o imposto sobre as transações financeiras 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

A União precisa de reforçar o seu sistema de recursos próprios, a fim de dispor de um orçamento 

adequado para alcançar o seu objetivo primordial de coesão social, económica e territorial, bem como 

para fazer face a novos desafios. Por este motivo, é necessário criar uma autoridade europeia que seja 

responsável pela avaliação, criação e gestão de um imposto europeu sobre as transações financeiras. 

Este imposto é essencial para que haja justiça fiscal na Europa e para evitar futuras crises financeiras. 

As receitas deste imposto, cobrado a nível da UE, constituirão um novo recurso próprio da União para o 

orçamento da UE. 

JUSTIFICAÇÃO: 

A UE beneficiaria grandemente da criação de uma autoridade responsável pela criação e gestão do imposto 

europeu sobre as transações financeiras, cujas receitas constituiriam um dos novos recursos próprios para o 

orçamento da UE. 

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

Projeto de alteração 776 
=== ENF//8160 === 

apresentada por Europa das Nações e da Liberdade 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 15 01 01 — Despesas relativas a funcionários e agentes temporários do domínio de intervenção 

«Educação e cultura» 

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 

15 01 01 47 212 071 47 212 071 48 584 730 48 584 730 48 165 595 48 165 595 -953 524 -953 524 47 212 071 47 212 071 

Reserva           

Total 47 212 071 47 212 071 48 584 730 48 584 730 48 165 595 48 165 595 -953 524 -953 524 47 212 071 47 212 071 

Designação: 

 Despesas relativas a funcionários e agentes temporários do domínio de intervenção «Educação e cultura» 

JUSTIFICAÇÃO: 

A presente rubrica orçamental deve permanecer no nível de 2018. 

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

Projeto de alteração 972 
=== EFDD/7293 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

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

Artigo 15 01 01 — Despesas relativas a funcionários e agentes temporários do domínio de intervenção 

«Educação e cultura» 

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 

15 01 01 47 212 071 47 212 071 48 584 730 48 584 730 48 165 595 48 165 595 -2 408 280 -2 408 280 45 757 315 45 757 315 

Reserva           

Total 47 212 071 47 212 071 48 584 730 48 584 730 48 165 595 48 165 595 -2 408 280 -2 408 280 45 757 315 45 757 315 

Designação: 

 Despesas relativas a funcionários e agentes temporários do domínio de intervenção «Educação e cultura» 

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 1394 
=== EFDD/8831 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 15 01 01 — Despesas relativas a funcionários e agentes temporários do domínio de intervenção 

«Educação e cultura» 

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 

15 01 01 47 212 071 47 212 071 48 584 730 48 584 730 48 165 595 48 165 595 -8 165 595 -8 165 595 40 000 000 40 000 000 

Reserva           

Total 47 212 071 47 212 071 48 584 730 48 584 730 48 165 595 48 165 595 -8 165 595 -8 165 595 40 000 000 40 000 000 

Designação: 

 Despesas relativas a funcionários e agentes temporários do domínio de intervenção «Educação e cultura» 

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 989 
=== EFDD/7310 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 15 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 

15 01 02 11 1 803 819 1 803 819 2 123 819 2 123 819 2 082 448 2 082 448 -632 448 -632 448 1 450 000 1 450 000 

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 1 803 819 1 803 819 2 123 819 2 123 819 2 082 448 2 082 448 -632 448 -632 448 1 450 000 1 450 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

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

quanto possível através de uma otimização eficiente e económica das despesas da UE. 

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

Projeto de alteração 673 
=== GUE//7194 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 15 01 04 02 — Despesas de apoio ao Programa Europa Criativa — Subprograma Cultura 

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 

15 01 04 02 899 100 899 100 943 870 943 870 893 870 893 870 1 606 130 1 606 130 2 500 000 2 500 000 

Reserva           

Total 899 100 899 100 943 870 943 870 893 870 893 870 1 606 130 1 606 130 2 500 000 2 500 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Devido à crise financeira na Europa, os sectores culturais e criativos são sujeitos há vários anos a duros 

cortes no financiamento, registando-se um decréscimo da produção cultural que deteriora a liberdade de 

criação e a fruição cultural e dificulta a sobrevivência do sector e dos seus trabalhadores. Para contrariar esta 

tendência e promover uma maior circulação e mobilidade dos agentes culturais, propõe-se o aumento dos 

montantes afetados. 

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

Projeto de alteração 674 
=== GUE//7195 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 15 01 06 02 — Agência de Execução relativa à Educação, ao Audiovisual e à Cultura — 

Contribuição do Programa Europa Criativa 

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 

15 01 06 02 12 177 000 12 177 000 12 129 000 12 129 000 12 129 000 12 129 000 871 000 871 000 13 000 000 13 000 000 

Reserva           

Total 12 177 000 12 177 000 12 129 000 12 129 000 12 129 000 12 129 000 871 000 871 000 13 000 000 13 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Devido à crise financeira na Europa, os sectores culturais e criativos são sujeitos há vários anos a duros 

cortes no financiamento, registando-se um decréscimo da produção cultural que deteriora a liberdade de 

criação e a fruição cultural e dificulta a sobrevivência do sector e dos seus trabalhadores. Para contrariar esta 

tendência e promover uma maior circulação e mobilidade dos agentes culturais, propõe-se o aumento dos 

montantes afetados. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projeto de alteração 708 
=== ALDE/8742 === 

apresentada por Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 15 02 01 01 — Promover a excelência e a cooperação na Europa no domínio da educação e da 

formação e a sua pertinência para o mercado 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 

15 02 01 01 1 979 123 300 1 857 127 000 2 219 736 200 2 098 000 000 2 219 736 200 2 098 000 000 1 738 510 400 1 616 254 000 3 958 246 600 3 714 254 000 

Reserva           

Total 1 979 123 300 1 857 127 000 2 219 736 200 2 098 000 000 2 219 736 200 2 098 000 000 1 738 510 400 1 616 254 000 3 958 246 600 3 714 254 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

O Erasmus+ continua a ser o programa mais importante para promover a mobilidade dos jovens a todos os 

níveis da educação e da formação profissional e para incentivar os jovens a participar na democracia 

europeia. Dado que o volume de candidaturas elegíveis é de longe superior ao orçamento atual, a dotação do 

Erasmus + deverá ser, pelo menos, duplicada em 2019 em comparação com 2018, a fim de satisfazer os 

pedidos elegíveis relativos a este programa. 

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

Projeto de alteração 18 
=== CULT/5817 === 

apresentada por Comissão da Cultura e da Educação 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 15 02 01 01 — Promover a excelência e a cooperação na Europa no domínio da educação e da 

formação e a sua pertinência para o mercado 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 

15 02 01 01 1 979 123 300 1 857 127 000 2 219 736 200 2 098 000 000 2 219 736 200 2 098 000 000 443 947 240 419 600 000 2 663 683 440 2 517 600 000 

Reserva           

Total 1 979 123 300 1 857 127 000 2 219 736 200 2 098 000 000 2 219 736 200 2 098 000 000 443 947 240 419 600 000 2 663 683 440 2 517 600 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Os cidadãos esperam fortemente um aumento do financiamento do programa Erasmus +, como demonstra o 

volume de candidaturas. Por conseguinte, a comissão CULT solicita um aumento significativo de 20 % para 

2019 a fim de responder às necessidades atuais e de enviar um sinal político claro sobre o futuro do 

programa. O aumento engloba igualmente o montante em dívida afetado ao programa Erasmus+ na revisão 

do QFP. 

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

Projeto de alteração 897 
=== EPP//7915 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 15 02 01 01 — Promover a excelência e a cooperação na Europa no domínio da educação e da 
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formação e a sua pertinência para o mercado 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 

15 02 01 01 1 979 123 300 1 857 127 000 2 219 736 200 2 098 000 000 2 219 736 200 2 098 000 000 100 000 000 50 000 000 2 319 736 200 2 148 000 000 

Reserva           

Total 1 979 123 300 1 857 127 000 2 219 736 200 2 098 000 000 2 219 736 200 2 098 000 000 100 000 000 50 000 000 2 319 736 200 2 148 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Este programa prioritário é favorável ao crescimento e ao emprego. 

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

Projeto de alteração 555 
=== GUE//7044 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 15 02 01 01 — Promover a excelência e a cooperação na Europa no domínio da educação e da 

formação e a sua pertinência para o mercado 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 

15 02 01 01 1 979 123 300 1 857 127 000 2 219 736 200 2 098 000 000 2 219 736 200 2 098 000 000 2 219 736 200 2 098 000 000 4 439 472 400 4 196 000 000 

Reserva           

Total 1 979 123 300 1 857 127 000 2 219 736 200 2 098 000 000 2 219 736 200 2 098 000 000 2 219 736 200 2 098 000 000 4 439 472 400 4 196 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Esta alteração destina-se a duplicar o financiamento disponível para programas no domínio da educação na 

UE, como o programa Erasmus +, para que possam chegar a um maior número de estudantes, em especial 

das regiões menos desenvolvidas da UE, das regiões ultraperiféricas e das regiões com menor densidade 

populacional, permitindo-lhes cobrir adequadamente os custos da mobilidade para efeitos de estudos na 

Europa. 

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

Projeto de alteração 1302 
=== S&D//7676 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 15 02 01 01 — Promover a excelência e a cooperação na Europa no domínio da educação e da 

formação e a sua pertinência para o mercado 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 

15 02 01 01 1 979 123 300 1 857 127 000 2 219 736 200 2 098 000 000 2 219 736 200 2 098 000 000 2 219 736 200 2 098 000 000 4 439 472 400 4 196 000 000 

Reserva           

Total 1 979 123 300 1 857 127 000 2 219 736 200 2 098 000 000 2 219 736 200 2 098 000 000 2 219 736 200 2 098 000 000 4 439 472 400 4 196 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Prioridade à juventude. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projeto de alteração 853 
=== VERT/8305 === 

apresentada por Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 15 02 01 01 — Promover a excelência e a cooperação na Europa no domínio da educação e da 

formação e a sua pertinência para o mercado 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 

15 02 01 01 1 979 123 300 1 857 127 000 2 219 736 200 2 098 000 000 2 219 736 200 2 098 000 000 20 000 000 10 000 000 2 239 736 200 2 108 000 000 

Reserva           

Total 1 979 123 300 1 857 127 000 2 219 736 200 2 098 000 000 2 219 736 200 2 098 000 000 20 000 000 10 000 000 2 239 736 200 2 108 000 000 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 15 02 01 02 — Promover a excelência e a cooperação na Europa no domínio da juventude e a 

participação dos jovens na vida democrática na Europa 

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 

15 02 01 02 212 672 916 175 000 000 195 270 000 190 500 000 195 270 000 190 500 000 2 000 000 1 000 000 197 270 000 191 500 000 

Reserva           

Total 212 672 916 175 000 000 195 270 000 190 500 000 195 270 000 190 500 000 2 000 000 1 000 000 197 270 000 191 500 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

O programa Erasmus é uma das principais prioridades do PE e tem um grande valor acrescentado da UE. O 

orçamento de 2019 deve refletir esse facto. 

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

Projeto de alteração 707 
=== ALDE/8741 === 

apresentada por Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 15 02 01 02 — Promover a excelência e a cooperação na Europa no domínio da juventude e a 

participação dos jovens na vida democrática na Europa 

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 

15 02 01 02 212 672 916 175 000 000 195 270 000 190 500 000 195 270 000 190 500 000 230 075 832 159 500 000 425 345 832 350 000 000 

Reserva           

Total 212 672 916 175 000 000 195 270 000 190 500 000 195 270 000 190 500 000 230 075 832 159 500 000 425 345 832 350 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

O Erasmus+ continua a ser o programa mais importante para promover a mobilidade dos jovens a todos os 

níveis da educação e da formação profissional e para incentivar os jovens a participar na democracia 

europeia. Dado que o volume de candidaturas elegíveis é de longe superior ao orçamento atual, a dotação do 

Erasmus + deverá ser, pelo menos, duplicada em 2019, a fim de satisfazer os pedidos elegíveis relativos a 

este programa. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 19 
=== CULT/5818 === 

apresentada por Comissão da Cultura e da Educação 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 15 02 01 02 — Promover a excelência e a cooperação na Europa no domínio da juventude e a 

participação dos jovens na vida democrática na Europa 

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 

15 02 01 02 212 672 916 175 000 000 195 270 000 190 500 000 195 270 000 190 500 000 39 054 000 38 100 000 234 324 000 228 600 000 

Reserva           

Total 212 672 916 175 000 000 195 270 000 190 500 000 195 270 000 190 500 000 39 054 000 38 100 000 234 324 000 228 600 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Os cidadãos esperam fortemente um aumento do financiamento do programa Erasmus +, como demonstra o 

volume de candidaturas. Por conseguinte, a comissão CULT solicita um aumento significativo de 20 % para 

2019 a fim de responder às necessidades atuais e de enviar um sinal político claro sobre o futuro do 

programa. O aumento engloba igualmente o montante em dívida afetado ao programa Erasmus+ na revisão 

do QFP. 

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

Projeto de alteração 1395 
=== EFDD/8832 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 15 02 01 02 — Promover a excelência e a cooperação na Europa no domínio da juventude e a 

participação dos jovens na vida democrática na Europa 

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 

15 02 01 02 212 672 916 175 000 000 195 270 000 190 500 000 195 270 000 190 500 000 -95 270 000 -90 500 000 100 000 000 100 000 000 

Reserva           

Total 212 672 916 175 000 000 195 270 000 190 500 000 195 270 000 190 500 000 -95 270 000 -90 500 000 100 000 000 100 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Parte desta rubrica orçamental é consagrada à propaganda para a União Europeia e aos migrantes. 

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

Projeto de alteração 898 
=== EPP//7916 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 15 02 01 02 — Promover a excelência e a cooperação na Europa no domínio da juventude e a 

participação dos jovens na vida democrática na Europa 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 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 

15 02 01 02 212 672 916 175 000 000 195 270 000 190 500 000 195 270 000 190 500 000 22 000 000 11 000 000 217 270 000 201 500 000 

Reserva           

Total 212 672 916 175 000 000 195 270 000 190 500 000 195 270 000 190 500 000 22 000 000 11 000 000 217 270 000 201 500 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Este programa prioritário é favorável ao crescimento e ao emprego. 

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

Projeto de alteração 1303 
=== S&D//7677 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 15 02 01 02 — Promover a excelência e a cooperação na Europa no domínio da juventude e a 

participação dos jovens na vida democrática na Europa 

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 

15 02 01 02 212 672 916 175 000 000 195 270 000 190 500 000 195 270 000 190 500 000 195 270 000 190 500 000 390 540 000 381 000 000 

Reserva           

Total 212 672 916 175 000 000 195 270 000 190 500 000 195 270 000 190 500 000 195 270 000 190 500 000 390 540 000 381 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Prioridade à juventude. 

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

Projeto de alteração 20 
=== CULT/5819 === 

apresentada por Comissão da Cultura e da Educação 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 15 02 02 — Promover a excelência no ensino e nas atividades de investigação sobre a integração 

europeia através da Ação Jean Monnet a nível mundial 

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 

15 02 02 42 000 000 40 734 000 45 000 000 43 858 000 45 000 000 43 858 000 9 000 000 8 771 600 54 000 000 52 629 600 

Reserva           

Total 42 000 000 40 734 000 45 000 000 43 858 000 45 000 000 43 858 000 9 000 000 8 771 600 54 000 000 52 629 600 

JUSTIFICAÇÃO: 

Os cidadãos esperam fortemente um aumento do financiamento do programa Erasmus +, como demonstra o 

volume de candidaturas. Por conseguinte, a comissão CULT solicita um aumento significativo de 20 % para 

2019 a fim de responder às necessidades atuais e de enviar um sinal político claro sobre o futuro do 

programa. O aumento engloba igualmente o montante em dívida afetado ao programa Erasmus+ na revisão 

do QFP. 

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

Projeto de alteração 1396 
=== EFDD/8833 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 15 02 02 — Promover a excelência no ensino e nas atividades de investigação sobre a integração 

europeia através da Ação Jean Monnet a nível mundial 

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 

15 02 02 42 000 000 40 734 000 45 000 000 43 858 000 45 000 000 43 858 000 -45 000 000 -43 858 000 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 42 000 000 40 734 000 45 000 000 43 858 000 45 000 000 43 858 000 -45 000 000 -43 858 000 p.m. p.m. 

Observações: 

Suprimir o texto seguinte: 

Em conformidade com o objetivo geral, esta dotação destina-se aos seguintes objetivos específicos das 

Atividades Jean Monnet: 

– promover o ensino e a investigação sobre a integração europeia junto dos especialistas universitários, a 

nível mundial, dos alunos e dos cidadãos, nomeadamente através da criação de cátedras Jean Monnet e 

outras atividades académicas, bem como de ajuda para outras atividades de aquisição de conhecimentos 

ao nível dos estabelecimentos de ensino superior, 

– apoiar as atividades de instituições académicas ou associações ativas no domínio dos estudos sobre a 

integração europeia e apoiar um rótulo de excelência Jean Monnet, 

– apoiar as atividades de instituições académicas ou associações ativas no domínio dos estudos sobre a 

integração europeia, 

– apoiar as instituições académicas europeias que têm um objetivo de interesse europeu, 

– promover o debate político e os intercâmbios entre o mundo académico e os responsáveis políticos sobre 

as prioridades políticas da União. 

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 de informação, estas quantias decorrem das contribuições dos Estados da EFTA 

contabilizadas no artigo 6 3 0 do mapa de receitas, que 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. 

As receitas provenientes das contribuições dos países candidatos e, se for o caso, dos potenciais candidatos 

dos Balcãs Ocidentais para a participação nos programas da União, inscritas no número 6 0 3 1 do mapa de 

receitas, poderão dar lugar à inscrição de dotações suplementares, na mesma proporção que a existente entre 

a quantia autorizada para as despesas de gestão administrativa e o total das dotações inscritas para o 

programa, nos termos do artigo 21.o, n.o 2, alíneas e), f) e g), do Regulamento Financeiro. 

As receitas provenientes das contribuições dos países abrangidos pela política europeia de vizinhança, nos 

termos definidos com estes países nos acordos-quadro que preveem a sua participação em programas da 

União, tal como inscritas no número 6 0 3 3 do mapa de receitas, poderão dar lugar à inscrição de dotações 

suplementares, na mesma proporção que a existente entre a quantia autorizada para efeitos de despesas de 

gestão administrativa e o total das dotações inscritas para o programa, nos termos do artigo 21.o, n.o 2, 

alíneas e), f) e g), do Regulamento Financeiro. 

As receitas provenientes da contribuição da Confederação Suíça para participação nos programas da União, 

inscritas no número 6 0 3 3 do mapa de receitas, poderão dar lugar à inscrição de dotações suplementares, 

nos termos do artigo 21.o, n.o 2, alíneas e), f) e g), do Regulamento Financeiro.  
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Bases jurídicas: 

Suprimir o texto seguinte: 

Regulamento (UE) n.o 1288/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 2013, que 

cria o Programa «Erasmus+» o programa da União para o ensino, a formação, a juventude e o desporto e que 

revoga as Decisões n.o 1719/2006/CE, n.o 1720/2006/CE e n.o 1298/2008/CE (JO L 347 de 20.12.2013, p. 

50). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Trata-se essencialmente de propaganda para a União Europeia. 

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

Projeto de alteração 725 
=== ENF//8109 === 

apresentada por Europa das Nações e da Liberdade 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 15 02 02 — Promover a excelência no ensino e nas atividades de investigação sobre a integração 

europeia através da Ação Jean Monnet a nível mundial 

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 

15 02 02 42 000 000 40 734 000 45 000 000 43 858 000 45 000 000 43 858 000 -25 000 000 -23 858 000 20 000 000 20 000 000 

Reserva           

Total 42 000 000 40 734 000 45 000 000 43 858 000 45 000 000 43 858 000 -25 000 000 -23 858 000 20 000 000 20 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Não consideramos que esta rubrica orçamental seja uma prioridade a apoiar, dado que representa 

principalmente propaganda sobre os efeitos "positivos" da União Europeia. 

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

Projeto de alteração 1304 
=== S&D//7678 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 15 02 02 — Promover a excelência no ensino e nas atividades de investigação sobre a integração 

europeia através da Ação Jean Monnet a nível mundial 

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 

15 02 02 42 000 000 40 734 000 45 000 000 43 858 000 45 000 000 43 858 000 45 000 000 43 858 000 90 000 000 87 716 000 

Reserva           

Total 42 000 000 40 734 000 45 000 000 43 858 000 45 000 000 43 858 000 45 000 000 43 858 000 90 000 000 87 716 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Prioridade à juventude. 

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

Projeto de alteração 21 
=== CULT/5820 === 

apresentada por Comissão da Cultura e da Educação 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 15 02 03 — Desenvolver a dimensão europeia no desporto 

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 

15 02 03 43 000 000 35 000 000 55 200 000 43 000 000 55 200 000 43 000 000 11 040 000 8 600 000 66 240 000 51 600 000 

Reserva           

Total 43 000 000 35 000 000 55 200 000 43 000 000 55 200 000 43 000 000 11 040 000 8 600 000 66 240 000 51 600 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Os cidadãos esperam fortemente um aumento do financiamento do programa Erasmus +, como demonstra o 

volume de candidaturas. Por conseguinte, a comissão CULT solicita um aumento significativo de 20 % para 

2019 a fim de responder às necessidades atuais e de enviar um sinal político claro sobre o futuro do 

programa. O aumento engloba igualmente o montante em dívida afetado ao programa Erasmus+ na revisão 

do QFP. 

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

Projeto de alteração 1397 
=== EFDD/8834 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 15 02 03 — Desenvolver a dimensão europeia no desporto 

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 

15 02 03 43 000 000 35 000 000 55 200 000 43 000 000 55 200 000 43 000 000 -50 200 000 -38 000 000 5 000 000 5 000 000 

Reserva           

Total 43 000 000 35 000 000 55 200 000 43 000 000 55 200 000 43 000 000 -50 200 000 -38 000 000 5 000 000 5 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

O âmbito deste programa aumentou consideravelmente ao longo dos anos, pelo que deve ser revisto em 

baixa. 

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

Projeto de alteração 1305 
=== S&D//7679 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 15 02 03 — Desenvolver a dimensão europeia no desporto 

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 

15 02 03 43 000 000 35 000 000 55 200 000 43 000 000 55 200 000 43 000 000 55 200 000 43 000 000 110 400 000 86 000 000 

Reserva           

Total 43 000 000 35 000 000 55 200 000 43 000 000 55 200 000 43 000 000 55 200 000 43 000 000 110 400 000 86 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 
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Prioridade à juventude. 

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

Projeto de alteração 22 
=== CULT/5778 === 

apresentada por Comissão da Cultura e da Educação 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 15 02 10 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

15 02 10       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: 

Acontecimentos anuais especiais «Festival Olímpico Urbano - Molenbeek» 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Contexto: 

A Bélgica foi atingida por ataques sangrentos em 22 de março de 2016. Esses ataques puseram 

Molenbeek, um dos bairros de Bruxelas, no centro das atenções e fizeram dele um objeto de estigma em 

todo o mundo, devido ao facto de os terroristas aí terem nascido ou residido. Este traumatismo ainda está 

muito presente e decidimos, reunindo vários intervenientes do mundo do desporto, da sociedade civil e da 

política, dar-lhe uma resposta através do desporto. 

Com efeito, o desporto não é inclusivo por si só, mas é um instrumento que podemos colocar ao serviço da 

inclusão, porque educa. Educa em sentido lato, porque permite passar da infância e da adolescência à 

idade adulta. Educa em valores universais como o rigor, a persistência no esforço, a organização, o 

respeito pelos outros e pelas diferenças, o espírito de equipa, a partilha de responsabilidades e o fair play. 

O desporto educa para a cidadania. 

Objetivos 

O contexto muito específico de Molenbeek levou-nos a imaginar o Festival Olímpico Urbano. Este projeto 

faz sentido na medida em que encerra uma perspetiva de inclusão e educação. Ao criar este festival no 

local onde as necessidades são mais prementes, onde as crianças e os adolescentes se sentem rejeitados 

pela sociedade, pretendemos criar o que seria o culminar de um programa educativo através do desporto, 

bem como um trampolim para outras dimensões da educação inclusiva. 

Descrição do projeto 

De setembro de 2018 até março de 2019, Molenbeek dará início a um programa de introdução ao 

desporto nas suas escolas. Os professores de educação física apresentarão aos alunos do quarto ano (de 

10 a 12 anos de idade) a prática de oito desportos olímpicos: atletismo, natação, judo, taekondo, ciclismo, 

futebol, hóquei e basquetebol. Esta iniciação e esta preparação serão realizadas todas as semanas durante 

o horário letivo da disciplina. No final de março de 2019, será organizada uma seleção no bairro, em que 

serão escolhidas as crianças com maior potencial com vista a uma preparação mais aprofundada para o 

Festival Olímpico Urbano. Esta seleção deverá ser reproduzida em cada país participante. 

Um total de oito equipas europeias e delegações dos EUA e do Japão, provenientes de bairros 

selecionados semelhantes a Molenbeek, defrontar-se-ão em diversas disciplinas olímpicas em 21 e 22 de 

junho de 2019. 
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Será realizada uma cerimónia de abertura ambiciosa, que, juntamente com artistas profissionais, contará 

também com a presença dos jovens atletas e dos jovens em geral oriundos de Molenbeek e de Bruxelas. 

Esta cerimónia pretende realçar a relação entre o ser humano, o desporto e a tecnologia. 

Síntese 

O quê 

Disciplinas: atletismo, natação, ciclismo, hóquei, basquetebol, futebol, judo e ténis 

Competição: competição real, ideia de desempenho real 

Educação: formação de crianças, principiantes ou não, colaboração com centros desportivos e escolas 

Animação: conferir valor acrescentado à ideia de festival e de juventude 

Cerimónia de abertura e de encerramento: grande manifestação e utilização do simbolismo de sítios 

belgas como a Grand Place, em Bruxelas 

Participantes 

Idade: 10-12 anos 

Origem social: bairros para os quais o projeto seria benéfico 

Membros de clubes: privilegiar os jovens de Molenbeek e a competição com vista à obtenção dos melhores 

resultados 

Número: 10 equipas, 100 crianças por equipa, 1 000 participantes 

Nacionalidades: 10 bairros e não nacionalidades 

Quando 

Cerimónia de abertura antes da competição 

22-23 de junho de 2019: competição 

Atividades culturais em Bruxelas para todos os participantes e voluntários locais 

Cerimónia de encerramento após a competição 

Recorrência: o conceito recorrente será reproduzido noutros países 

Onde 

País/Cidade: Todos os eventos desportivos de 2019 se desenrolarão em Molenbeek 

Comunicação: centrada na Bélgica e, em especial, em Bruxelas 

Quem 

Organização: criação de uma organização sem fins lucrativos, coordenada pela entidade olímpica 

Parceiros estruturais: lançamento em Molenbeek, abertura a duas outras cidades belgas. Continuação 

noutros bairros nos próximos anos. Saint-Denis, em Paris, é candidato ao próximo festival. 

Parceiros comerciais: quatro grandes parceiros e fornecedores 

JUSTIFICAÇÃO: 

O desporto é um vetor de valores e de orgulho e os jovens de alguns bairros foram privados destes elementos 

fundamentais devido a acontecimentos pelos quais eles, ou suas famílias, não podem ser responsabilizados. 

Hoje em dia, o desporto está a sofrer grandes mudanças devido ao envolvimento da tecnologia. Esta 

evolução é também necessária para que o desporto mantenha a sua atratividade, nomeadamente junto dos 

jovens que procuram jogar e divertir-se. O Festival Olímpico Urbano pretende inscrever-se nesta evolução e 

encorajá-la. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 336 
=== ENVI/5251 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 15 02 10 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

15 02 10       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: 

Acontecimentos anuais especiais 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Um evento anual especial intitulado «Dia sem Elevadores» (No Elevators Day) tem por objetivo lançar 

uma campanha que incentive os europeus menos ativos no plano físico a subirem escadas. Esta 

campanha permite que esta atividade muito acessível seja o ponto de partida para iniciar outras atividades 

físicas no local de trabalho, em clubes desportivos, nas escolas, etc. 

O evento é realizado pela Associação Internacional de Desporto e Cultura (ISCA) e já demonstrou a sua 

eficácia em edições passadas em diferentes países europeus com a ajuda de várias partes interessadas. Se 

esta iniciativa for considerada um evento especial anual e beneficiar, nessa medida, de apoio, será 

possível organizá-lo em toda a Europa e conferir-lhe uma autêntica identidade europeia. Permitirá 

também propagar esta boa prática europeia noutros continentes, nos quais se tenha registado uma clara 

procura, com repercussões positivas na União Europeia, devido ao seu apoio. 

O evento será acompanhado de uma grande campanha multimédia, bem como de um conjunto de 

ferramentas, e beneficiará de apoio para a sua organização a nível nacional. Além disso, propiciará o 

ensejo para lançar outras iniciativas, como a recente campanha "Stairs to Health" (Subir escadas faz 

bem à saúde) promovida no Parlamento Europeu. 

Os objetivos do evento são os seguintes: 

1. Sensibilizar os cidadãos europeus para os múltiplos benefícios da atividade física. 

2. Incitar os cidadãos europeus a praticar uma atividade física acessível, tendo em vista encorajá-los a 

adotar um estilo de vida mais ativo do ponto de vista físico. 

3. Permitir o reforço das capacidades dos profissionais e dos voluntários no domínio da atividade física 

em todos os setores. 

4. Defender, junto das partes interessadas, a necessidade de solucionar a pandemia da inatividade física e 

garantir, assim, o seguimento e a sustentabilidade do evento. 

No Dia sem Elevadores terão lugar cerca de 2000 manifestações em todos os Estados-Membros da UE e 

mais além, com a participação de mais de 1, 5 milhões de pessoas. 2019 será ainda um ano de testes, de 

preparação e de recurso a parceiros cada vez mais numerosos. Só em 2020 é que decorrerá o evento 

propriamente dito, nomeadamente em 29 de abril de 2020. Desta forma, o Dia de Elevadores ganhará o 

impulso necessário para manter o empenho constante das partes interessadas na promoção da atividade 

física nos próximos anos. 

JUSTIFICAÇÃO: 
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Um estudo realizado pelo «Centre for Economics and Business Research» (CEBR), encomendado pelo 

ISCA em junho de 2015, mostra que o custo económico da inatividade física na Europa ascende a mais de 

80 milhões de euros. A promoção da saúde através da atividade física foi o tema central de uma 

recomendação do Conselho de 2013, sendo necessária uma iniciativa pan-europeia que sensibilize os 

europeus de diversas formas a nível local graças a uma atividade facilmente acessível e que, além disso, 

poderá ser difundida fora das fronteiras da União Europeia. Tal não pode ser apoiado ao abrigo dos 

programas europeus existentes. 

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

Projeto de alteração 23 
=== CULT/5791 === 

apresentada por Comissão da Cultura e da Educação 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 15 02 77 17 — Projeto-piloto — Prémio de Sensibilização Altiero Spinelli 

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 

15 02 77 17 300 000 525 000 p.m. 200 000 p.m. 200 000  300 000 p.m. 500 000 

Reserva           

Total 300 000 525 000 p.m. 200 000 p.m. 200 000  300 000 p.m. 500 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

[PP existente] Esta dotação destina-se a cobrir todos os pagamentos pendentes até ao final do exercício de 

2019. 

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

Projeto de alteração 1398 
=== EFDD/8835 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 15 02 77 18 — Projeto-piloto — O desporto enquanto instrumento de integração e inclusão social 

dos refugiados 

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 

15 02 77 18 1 400 000 700 000 p.m. 197 463 p.m. 197 463  -197 463 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 1 400 000 700 000 p.m. 197 463 p.m. 197 463  -197 463 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. 

Bases jurídicas: 

Suprimir o texto seguinte: 

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

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Os refugiados não devem ser acolhidos favoravelmente nos nossos países na medida em que comportam 

riscos significativos. Por conseguinte, não se justifica pagar atividades desportivas para os refugiados. 

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

Projeto de alteração 726 
=== ENF//8110 === 

apresentada por Europa das Nações e da Liberdade 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 15 02 77 20 — Ação preparatória - Passe Interrail grátis para os europeus que completem 18 anos 

de idade 

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 

15 02 77 20 12 000 000 6 000 000 p.m. 6 000 000 p.m. 6 000 000  -6 000 000 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 12 000 000 6 000 000 p.m. 6 000 000 p.m. 6 000 000  -6 000 000 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 presente ação preparatória servirá de ensaio para a próxima proposta legislativa da Comissão que cria um 

programa europeu de pleno direito destinado a oferecer a todos os europeus que completem 18 anos de idade 

um bilhete de Interrail gratuito, dando-lhes não só a oportunidade de explorar a Europa, mas também, e o 

que é mais importante, ligando-os melhor à identidade europeia e sensibilizando-os para os valores 

fundamentais da União. 

Devido ao baixo poder de compra, aos obstáculos culturais e à ausência de projetos inclusivos e específicos, 

um número considerável de jovens europeus raramente ou nunca viajou dentro da Europa. Tal é 

particularmente válido para certas regiões da Europa e para as famílias com baixos rendimentos. Embora 

existam programas de intercâmbio educativo e um grande número de europeus tenha beneficiado dos 

mesmos, a União ainda não conseguiu criar um instrumento fácil e inclusivo que permita a qualquer cidadão 

europeu, independentemente do seu contexto social ou educacional, viver uma experiência de viagem que 

promova a sua identidade europeia, que o familiarize com um modo de transporte sustentável e não poluente 

e lhe permita conhecer outras culturas. 

O Parlamento Europeu congratulou-se repetidamente com a iniciativa Interrail e sublinhou que, caso seja 

inclusiva do ponto de vista social e geográfico e sempre associada a objetivos educativos, esta iniciativa 

pode oferecer à geração mais jovem uma oportunidade para explorar a liberdade de circulação, deslocando-

se de uma forma ecológica. Para além disso, solicitou que a iniciativa fosse financiada diretamente a título 

de uma rubrica orçamental específica, não relacionada com os programas da categoria 1a para o setor dos 

transportes e outros setores importantes para a competitividade e o crescimento da União e 

independentemente de outros programas da União bem sucedidos no domínio da juventude. 

Para que o projeto inicial seja bem sucedido, os aspetos operacionais podem ser explorados através desta 

ação preparatória, numa amplitude limitada e com base numa abordagem específica, devendo cumprir os 

principais requisitos e objetivos seguintes:  
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Principais requisitos 

A Comissão deve tirar partido da experiência adquirida com os programas existentes, mas a ação 

preparatória deve ser encarada como uma ação nova e distinta, visando particularmente os jovens que não 

estão atualmente cobertos por qualquer programa europeu. 

Consequentemente, programas como o programa Erasmus+ não podem ser afetados pela ação preparatória. 

A ação preparatória abrangerá os jovens de todos os Estados-Membros, independentemente de estes fazerem 

parte da rede de Interrail (os cinco Estados-Membros atualmente não cobertos são a Estónia, a Letónia, a 

Lituânia, Malta e Chipre). 

Linhas de ação:  

– Identificar, contactar e envolver as partes interessadas pertinentes, incluindo as empresas ferroviárias 

europeias, a fim de definir o produto a oferecer aos jovens de 18 anos, incluindo as negociações sobre a 

fixação de preços para determinar o número definitivo de utilizadores que poderiam beneficiar da ação 

preparatória, 

– Determinar o número de jovens que podem obter os passes, 

– Adquirir os passes aos preços negociados com a EuRail, 

– Distribuir e entregar os passes aos beneficiários, 

– Definir com precisão o âmbito de cobertura do passe Interrail de modo a ir ao encontro dos padrões de 

viagem dos jovens (duração, validade, requisitos sazonais, condicionalismos de tempo e orçamentais, 

taxas de ocupação), 

– Criar um sistema que permita aos jovens de 18 anos solicitar facilmente os passes, 

– Estabelecer um processo imparcial e objetivo de seleção dos utilizadores que beneficiarão da ação 

preparatória, inclusive definir critérios, nomeadamente que permitam cobertura de todos os Estados-

Membros, incluindo os cinco países que não são atualmente abrangidos pela rede de Interrail — ou seja, 

a Estónia, a Letónia, a Lituânia, Malta e Chipre — e a seleção de jovens que não beneficiem já de um 

programa europeu, 

– Criar um sistema de vales de fácil utilização para a distribuição e personalização dos passes, em estreita 

cooperação com as partes interessadas pertinentes, 

– Estudar, em colaboração com as partes interessadas pertinentes, mecanismos para incentivar os jovens a 

explorar percursos específicos que lhes permitam viver a Europa genuína (o que inclui destinos menos 

«populares»), 

– Definir e organizar uma estratégia adequada de divulgação do programa a fim de assegurar a sua 

visibilidade, dando especial destaque à ligação da iniciativa a uma campanha sobre a identidade e os 

valores europeus, 

– Explorar as oportunidades de patrocínio e parceria no que respeita aos aspetos operacionais do projeto, 

com vista a reduzir os custos e a atingir o maior número possível de participantes, 

– Desenvolver um modo criativo e participativo que permita aos utilizadores partilhar a sua experiência e 

dar-lhe seguimento (concurso de fotografia e contribuições das redes sociais). 

A ação preparatória deve ser executada em 2018, 2019 e 2020. 

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 
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26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Não consideramos que esta rubrica orçamental seja uma prioridade a apoiar, dado que representa 

principalmente um instrumento de propaganda da União Europeia. 

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

Projeto de alteração 905 
=== EPP//8067 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 15 02 77 20 — Ação preparatória - Passe Interrail grátis para os europeus que completem 18 anos 

de idade 

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 

15 02 77 20 12 000 000 6 000 000 p.m. 6 000 000 p.m. 6 000 000 25 000 000 31 000 000 25 000 000 37 000 000 

Reserva           

Total 12 000 000 6 000 000 p.m. 6 000 000 p.m. 6 000 000 25 000 000 31 000 000 25 000 000 37 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Seguimento da primeira experiência realizada em 2018, com vista à criação de um programa concreto que 

permita conceder a todos os europeus que completem 18 anos um passe para viajar gratuitamente. 

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

Projeto de alteração 24 
=== CULT/5793 === 

apresentada por Comissão da Cultura e da Educação 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 15 02 77 21 — Ação preparatória — Intercâmbios e mobilidade no desporto 

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 

15 02 77 21 1 200 000 600 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Reserva           

Total 1 200 000 600 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Há uma grande procura de mobilidade para fins de aprendizagem, que não é abrangida pelo capítulo 

dedicado ao desporto do Erasmus+. A mobilidade para fins de aprendizagem, entendida como a mudança de 

uma pessoa para um país diferente do país de residência para aí efetuar estudos, seguir uma formação ou 

realizar outro tipo de aprendizagem, incluindo estágios de formação ou aprendizagem não formal, bem como 

desenvolver atividades de ensino ou participar numa atividade transnacional de desenvolvimento 

profissional, pode ser benéfica para o indivíduo, a organização e o desporto no seu conjunto. 

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

Projeto de alteração 25 
=== CULT/5781 === 

apresentada por Comissão da Cultura e da Educação 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 15 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 

15 02 77 23       333 000 167 000 333 000 167 000 

Reserva           

Total       333 000 167 000 333 000 167 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Voluntariado local Erasmus 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Este projeto-piloto visa aumentar a participação dos estudantes Erasmus + como voluntários na 

comunidade local. Para tal, os estudantes em intercâmbio têm de ser informados sobre as oportunidades 

locais de voluntariado e o ecossistema académico e de voluntariado local deverá adquirir as competências 

e a capacidade necessárias para os acolher. A existência de possibilidades de manifestar solidariedade 

para com a comunidade de acolhimento permitiria melhorar as competências linguísticas e as 

competências interculturais dos estudantes em intercâmbio e, de um modo geral, a sua experiência no 

estrangeiro. Estas atividades enriquecerão também as organizações da sociedade civil local e a 

comunidade em geral, aproximando os beneficiários do programa Erasmus +, enquanto embaixadores 

dos valores europeus e da Europa como projeto concreto, das suas comunidades de acolhimento. Tal 

permitirá, em última análise, multiplicar o impacto do programa Erasmus + nas comunidades locais, que 

beneficiariam do intercâmbio intercultural e da contribuição do tempo, das competências e das aptidões 

dos voluntários. Esta ação tem também potencial para reforçar a cidadania ativa quando os estudantes 

regressam ao seu país de origem, ajudando a criar uma geração de cidadãos europeus ativos que viveram 

uma experiência de mobilidade enquanto estudantes. 

O objetivo concreto do projeto consiste em desenvolver um quadro que permita a implantação do 

voluntariado local dos estudantes Erasmus como parte integrante do programa no futuro. A primeira fase 

do projeto-piloto seria a criação de uma rede de peritos e de partes interessadas (organizações da 

sociedade civil e de voluntariado europeias, estabelecimentos de ensino superior, peritos em voluntariado 

e mobilidade para fins de aprendizagem) com as competências necessárias para desenvolver este quadro. 

O quadro teria por base as possibilidades de voluntariado existentes, como o SocialErasmus e o Erascout, 

que são atualmente propostas por organizações da sociedade civil, mas também os resultados 

preliminares do SocialErasmus+, um projeto cofinanciado pela UE através da ação-chave 3 do 

Erasmus+, consagrada às ações de cooperação prospetiva (590191), e da fase-piloto do Corpo Europeu de 

Solidariedade. 

As atividades específicas propostas, a executar ao longo de 2 anos, são o desenvolvimento de um quadro 

com diferentes etapas destinadas a implementar o voluntariado dos estudantes Erasmus a nível local. O 

quadro ajudará os intervenientes locais a prestar informações sobre as possibilidades de voluntariado 

locais, a encontrar os estudantes em intercâmbio que melhor respondem às necessidades das 

organizações da sociedade civil e, por último, a aprofundar o sentimento de cidadania europeia e as 

possibilidades de expressar solidariedade e beneficiar de uma aprendizagem intercultural, tanto para os 

estudantes em intercâmbio como para as comunidades locais. As orientações seriam testadas pelas redes-

piloto de voluntariado local de estudantes Erasmus, constituídas por estabelecimentos do ensino superior, 

municípios locais, organizações locais da sociedade civil e de voluntariado, bem como por estudantes em 

intercâmbio. Com base na experiência adquirida com estes projetos-piloto, seriam desenvolvidos módulos 

de formação para as organizações locais da sociedade civil, em particular para os seus gestores de 

voluntariado, bem como para os estabelecimentos do ensino superior, nomeadamente para os 

responsáveis pelas relações internacionais e os coordenadores do Erasmus+. 
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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: 

O estudo de impacto Erasmus de 2015 indica que a mobilidade dos estudantes graças ao Erasmus+ promove 

a cidadania ativa, em especial nos estudantes que participam em atividades de voluntariado local. Além 

disso, as prioridades da Declaração de Paris, da nova agenda da UE em prol do ensino superior, da 

comunicação intitulada "Reforçar a identidade europeia através da educação e da cultura" e do Corpo 

Europeu de Solidariedade salientam a necessidade de aproximar a Europa dos seus cidadãos e promover a 

inclusão social. 

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

Projeto de alteração 642 
=== GUE//7160 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 15 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 

15 02 77 23       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 — Acessibilidade, afluência e fruição dos museus 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Este projeto-piloto visa estudar: 

Os impactos da crise económica na afluência aos museus; 

O afluxo das populações locais aos museus, 

Novos incentivos para as populações locais, a fim de aumentar a sua afluência aos museus, a sua fruição 

e o acesso à cultura. 

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 é um setor que há vários anos sofre as repercussões das necessidades financeiras e dos recursos 

humanos, devido, por um lado, a cortes orçamentais e, por outro, à redução da afluência de público. O 
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declínio do poder económico das populações nacionais/locais traduz-se em índices muito baixos de 

visitantes nacionais. Muitas vezes, a população local não tem acesso à oferta cultural envolvente, vendo-se 

assim impedida de conhecer a sua própria história. 

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

Projeto de alteração 643 
=== GUE//7161 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 15 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 

15 02 77 23       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 — Apoio à criação de artesanato e de produtos regionais 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Os objetivos deste projeto serão os seguintes: 

Contribuir para a certificação de origem e de qualidade; 

Apoiar o desenvolvimento de mercados municipais de produtos artesanais; 

Apoiar a promoção de feiras e festivais temáticos; 

Contribuir para a manutenção e o incentivo das tradições culturais; 

Aumentar o turismo nas zonas rurais. 

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 permitirá uma melhoria significativa na criação de artesanato e no comércio de produtos 

regionais, atraindo consumidores locais e regionais em benefício dos pequenos agricultores e dos artesãos. 

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

Projeto de alteração 1306 
=== S&D//7694 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 15 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 
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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 

15 02 77 23       800 000 600 000 800 000 600 000 

Reserva           

Total       800 000 600 000 800 000 600 000 

Designação: 

Ação preparatória — Prémio de Sensibilização Altiero Spinelli 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Esta dotação destina-se a desenvolver o projeto-piloto com o mesmo nome enquanto ação preparatória. 

Nos últimos anos, o projeto europeu parece ter sido enfraquecido, tanto por fatores internos como 

externos. A confiança dos cidadãos tem de ser reavivada, ao passo que os conhecimentos relacionados 

com o processo de integração europeia e a consciência da cultura e dos valores europeus devem ser 

divulgados a um público tão vasto quanto possível. 

O projeto-piloto foi lançado, simbolicamente, no 30.º aniversário da morte de Altiero Spinelli, um dos pais 

fundadores da União Europeia, e para comemorar o 60.º aniversário da assinatura do Tratado de Roma. 

Neste contexto, há que envidar esforços concretos para resolver o problema de um certo «desencanto» 

com a UE. 

O Prémio de Sensibilização Altiero Spinelli tem por objetivo encorajar e recompensar as contribuições de 

qualidade, bem como conferir-lhes reconhecimento e visibilidade a nível europeu, a fim de: 

1) Promover o conhecimento da UE e uma reflexão crítica sobre o passado, o presente e o futuro da UE 

junto do público não especialista e do público em geral. O papel desempenhado pelos cidadãos e pelas 

organizações da sociedade civil no processo de integração da UE, a história intelectual da integração 

europeia, bem como a vida e a obra de Altiero Spinelli, seriam incluídos nesta categoria. 

2) Melhorar a compreensão pelos cidadãos dos valores, dos objetivos e das vantagens do processo de 

integração europeia, dos enormes progressos obtidos pela UE, mas também dos seus fracassos, 

contradições e dilemas. A melhoria da compreensão, por parte do público em geral, da teoria dos modelos 

de integração (por exemplo, acordos comerciais, organizações internacionais, federações) e dos estudos 

comparativos dos atuais modelos de integração (por exemplo, a UE, a União Africana, o MERCOSUL, os 

Estados Unidos da América, o Canadá) poderia ser incluída nesta categoria. 

3) Propor, testar e avaliar abordagens e materiais inovadores que os responsáveis políticos europeus e 

nacionais, os profissionais, as organizações da sociedade civil e as instituições em diversos domínios 

poderiam utilizar para melhor informar, educar, inspirar e habilitar os cidadãos a desenvolverem uma 

identidade europeia positiva e um espírito crítico construtivo, bem como um sentimento de pertença 

europeu. 

4) Rebater os mitos populistas anti-europeus sobre diferentes aspetos do processo de integração europeia, 

incluindo a retórica extremista alicerçada na intolerância e na desinformação no que respeita à 

legitimidade, às competências e à atividade concreta da UE. 

Os prémios não se destinam a recompensar as atividades de investigação em si. Os prémios serão, sim, 

atribuídos pela realização de trabalhos de excelência que se baseiem, em larga medida, nos resultados, 

nos conhecimentos e nas perspetivas fruto de atividades de investigação sobre os processos de integração 

europeia, que tirem máximo partido dos mesmos, que os divulguem eficazmente junto do grande público e 

de um público leigo, por exemplo, através de publicações, dos meios de comunicação social, dos jornais, 

de filmes e documentários ou de outros produtos ou meios, bem como por intermédio de iniciativas 

institucionais. 

Os prémios serão atribuídos a trabalhos interessantes, apelativos, acessíveis, baseados em dados 

concretos, cientificamente rigorosos, desmistificadores e inspiradores que comportem um forte potencial 
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de realização dos objetivos acima traçados e que permitam sensibilizar um público diverso composto por 

leigos, não académicos e não especialistas. 

Deveria ser estabelecida uma forma de cooperação com os programas existentes (por exemplo, as ações 

Jean Monnet) e também com instituições existentes, como, por exemplo, os arquivos históricos da União 

Europeia do Instituto Universitário Europeu. 

NOTA: No seu primeiro ano, o projeto-piloto foi adotado no orçamento com a designação «Bolsas de 

Doutoramento Altiero Spinelli», mas foi levado a cabo na fase de execução como «Prémio de 

Sensibilização Altiero Spinelli» (o PP figura com esta designação no orçamento de 2018). 

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: 

Após a conclusão bem sucedida do PP, a ação deve prosseguir enquanto AP. O prémio será atribuído a 

trabalhos de excelência baseados, em larga medida, nos conhecimentos e nas ideias resultantes da 

investigação sobre a história, a filosofia e os processos de integração europeia, que explorem e divulguem 

com eficácia junto do grande público e de um público leigo estes resultados, a fim de melhorar o 

conhecimento do projeto europeu e aumentar a confiança na UE. 

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

Projeto de alteração 26 
=== CULT/5788 === 

apresentada por Comissão da Cultura e da Educação 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 15 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 

15 02 77 24       500 000 250 000 500 000 250 000 

Reserva           

Total       500 000 250 000 500 000 250 000 

Designação: 

Projeto-piloto — TIC para as crianças e os jovens vulneráveis - Inventariar as boas práticas e os 

instrumentos existentes de que dispõem os educadores e os profissionais que trabalham com crianças 

vulneráveis para melhorar a sua proteção e reforçar as suas capacidades em linha 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

A necessidade de prestar uma atenção especial às crianças e aos jovens vulneráveis está muitas vezes 

ausente dos estudos e da investigação atuais, uma vez que se considera que é muito difícil ter-lhes acesso 

por uma série de razões. No entanto, as crianças e os jovens vulneráveis representam um importante 

grupo de utilizadores da Internet. Atualmente, num grande número de países, a questão da proteção das 

crianças em linha não tem em conta as particularidades ou necessidades específicas relacionadas com os 

jovens vulneráveis. 

Resultados diretos: um mapa interativo em linha integrado na plataforma em linha para as pessoas 
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vulneráveis, uma referência à primeira fase do projeto-piloto consagrada à plataforma europeia sobre 

pessoas vulneráveis, levantamento das melhores práticas e instrumentos existentes. 

Panorâmica geral 

Nem todas as crianças enfrentam os mesmos níveis de risco em linha, sendo muitas delas mais frágeis ou 

mais vulneráveis a esse tipo de riscos e perigos. Tal fica a dever-se a fatores como a situação familiar, o 

consumo de drogas, o abuso do álcool, os abusos sexuais por membros da família, as condições sociais, 

etc. Por conseguinte, é mais difícil informar, proteger e ajudar as crianças vulneráveis porque é 

necessária uma abordagem específica que tenha em conta os diversos fatores que contribuem para a sua 

vulnerabilidade. Neste contexto, o empenho diário e o profissionalismo dos que com eles trabalham são 

cruciais. 

As crianças vulneráveis tendem a ter confiança em linha. Muitas vezes, os criminosos tiram partido desta 

confiança aparente para abusar destes menores e destes jovens em linha. Estudos recentes revelam que os 

fenómenos do aliciamento em linha e do ciberassédio que visam as crianças vulneráveis se tornaram uma 

preocupação diária para os profissionais que trabalham com elas. É extremamente importante que estes 

profissionais disponham de boas práticas de sensibilização específicas e de instrumentos de reforço das 

capacidades para que possam utilizar informações exatas sobre os riscos, as medidas de segurança e a 

assistência às crianças e aos pais e evitar que as crianças vulneráveis caiam nas mãos dos 

cibercriminosos. 

A presente proposta deve ser considerada um seguimento do projeto-piloto relativo a uma plataforma 

europeia sobre pessoas vulneráveis na sociedade da informação. O resultado da presente proposta, um 

mapa interativo, deverá ser integrado na plataforma europeia desenvolvida. A necessidade de prestar 

especial atenção aos menores e aos jovens vulneráveis no que diz respeito à sua proteção em linha foi 

recentemente sublinhada pela Delegação da UE ao Fórum sobre a Governação da Internet de 2017 (ver 

Open Forum Youth IGF-EU Delegation) e no pequeno-almoço de acompanhamento do Fórum sobre a 

Governação da Internet de 2018. 

Jovens vulneráveis visados (12-25 anos) 

1. Jovens socialmente excluídos 

2. Crianças e jovens com problemas familiares 

3. Refugiados 

A presente proposta contribuirá para a realização dos seguintes objetivos: 

1. Combinar os esforços de todos os intervenientes no domínio da proteção das crianças em linha e 

coordenar melhor a ação comum. 

2. Reunir as formas mais eficazes (melhores práticas e ferramentas) para proteger as crianças vulneráveis 

das ameaças em linha, nomeadamente o assédio sexual e os sítios de caráter violento, conferindo 

prioridade às necessidades e especificidades. 

3. Disponibilizar soluções e iniciativas aos educadores e profissionais que trabalham com crianças 

vulneráveis com vista a melhorar a sua proteção e reforçar as suas capacidades em linha. 

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 jovens e as crianças são utilizadores frequentes das TIC e da Internet. Por conseguinte, devem ser 
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sensibilizados e informados sobre os riscos que correm em linha, bem como sobre as suas responsabilidades. 

É essencial promover uma cultura comum de cibersegurança para evitar os riscos em linha, proteger as 

crianças e, assim, permitir que tirem o máximo partido daquilo que a Internet oferece. Garantir uma Internet 

segura e inclusiva para as crianças e os jovens é fundamental para assegurar o êxito da União Digital. 

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

Projeto de alteração 1307 
=== S&D//7729 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 15 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 

15 02 77 24       500 000 250 000 500 000 250 000 

Reserva           

Total       500 000 250 000 500 000 250 000 

Designação: 

Projeto-piloto — TIC para as crianças e os jovens vulneráveis — Inventariar as boas práticas e os 

instrumentos existentes de que dispõem os educadores e os profissionais que trabalham com crianças 

vulneráveis para melhorar a sua proteção e reforçar as suas capacidades em linha 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

A necessidade de prestar uma atenção especial às crianças e aos jovens vulneráveis está muitas vezes 

ausente dos estudos e da investigação atuais, uma vez que se considera que é muito difícil ter-lhes acesso 

por uma série de razões. No entanto, as crianças e os jovens vulneráveis representam um importante 

grupo de utilizadores da Internet. Atualmente, num grande número de países, a questão da proteção das 

crianças em linha não tem em conta as particularidades ou necessidades específicas relacionadas com os 

jovens vulneráveis. 

Resultados diretos: um mapa interativo em linha integrado na plataforma em linha para as pessoas 

vulneráveis, uma referência à primeira fase do projeto-piloto consagrada à plataforma europeia sobre 

pessoas vulneráveis, levantamento das melhores práticas e instrumentos existentes. 

Panorâmica geral 

Nem todas as crianças enfrentam os mesmos níveis de risco em linha, sendo muitas delas mais frágeis ou 

mais vulneráveis a esse tipo de riscos e perigos. Tal fica a dever-se a fatores como a situação familiar, o 

consumo de drogas, o abuso do álcool, os abusos sexuais por membros da família, as condições sociais, 

etc. Por conseguinte, é mais difícil informar, proteger e ajudar as crianças vulneráveis porque é 

necessária uma abordagem específica que tenha em conta os diversos fatores que contribuem para a sua 

vulnerabilidade. Neste contexto, o empenho diário e o profissionalismo dos que com eles trabalham são 

cruciais. 

As crianças vulneráveis tendem a ter confiança em linha. Muitas vezes, os criminosos tiram partido desta 

confiança aparente para abusar destes menores e destes jovens em linha. Estudos recentes revelam que os 

fenómenos do aliciamento em linha e do ciberassédio que visam as crianças vulneráveis se tornaram uma 

preocupação diária para os profissionais que trabalham com elas. É extremamente importante que estes 

profissionais disponham de boas práticas de sensibilização específicas e de instrumentos de reforço das 

capacidades para que possam utilizar informações exatas sobre os riscos, as medidas de segurança e a 

assistência às crianças e aos pais e evitar que as crianças vulneráveis caiam nas mãos dos 

cibercriminosos. 
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A presente proposta deve ser considerada um seguimento do projeto-piloto relativo a uma plataforma 

europeia sobre pessoas vulneráveis na sociedade da informação. O resultado da presente proposta, um 

mapa interativo, deverá ser integrado na plataforma europeia desenvolvida. A necessidade de prestar 

especial atenção aos menores e aos jovens vulneráveis no que diz respeito à sua proteção em linha foi 

recentemente sublinhada pela Delegação da UE ao Fórum sobre a Governação da Internet de 2017 (ver 

Open Forum Youth IGF-EU Delegation) e no pequeno-almoço de acompanhamento do Fórum sobre a 

Governação da Internet de 2018. 

Jovens vulneráveis visados (12-25 anos) 

1. Jovens socialmente excluídos 

2. Crianças e jovens com problemas familiares 

3. Refugiados 

A presente proposta contribuirá para a realização dos seguintes objetivos: 

1. Combinar os esforços de todos os intervenientes no domínio da proteção das crianças em linha e 

coordenar melhor a ação comum. 

2. Reunir as formas mais eficazes (melhores práticas e ferramentas) para proteger as crianças vulneráveis 

das ameaças em linha, nomeadamente o assédio sexual e os sítios de caráter violento, conferindo 

prioridade às necessidades e especificidades. 

3. Disponibilizar soluções e iniciativas aos educadores e profissionais que trabalham com crianças 

vulneráveis com vista a melhorar a sua proteção e reforçar as suas capacidades em linha. 

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 jovens e as crianças são utilizadores frequentes das TIC e da Internet. Por conseguinte, devem ser 

sensibilizados e informados sobre os riscos que correm em linha, bem como sobre as suas responsabilidades. 

É essencial promover uma cultura comum de cibersegurança para evitar os riscos em linha, proteger as 

crianças e, assim, permitir que tirem o máximo partido daquilo que a Internet oferece. Garantir uma Internet 

segura e inclusiva para as crianças e os jovens é fundamental para assegurar o êxito da União Digital. 

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

Projeto de alteração 27 
=== CULT/5828 === 

apresentada por Comissão da Cultura e da Educação 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 15 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 

15 02 77 25       333 000 167 000 333 000 167 000 

Reserva           

Total       333 000 167 000 333 000 167 000 

Designação: 
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Ação preparatória — Reconhecimento de períodos de estudo no estrangeiro 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Esta ação preparatória destina-se a apoiar a aplicação da futura recomendação do Conselho relativa à 

promoção do reconhecimento mútuo automático de diplomas de ensino superior e secundário, bem como 

de períodos de estudo no estrangeiro, especificamente no que se refere ao ensino secundário. Poderá 

igualmente apoiar a execução do futuro programa da Comissão no domínio da educação e da formação, 

reforçando a sua vertente consagrada à mobilidade dos alunos. 

A ação, que seria executada ao longo de 2 anos, consistiria na criação de uma rede de peritos e partes 

interessadas (representantes dos Estados-Membros, da Comissão Europeia, de organizações de 

mobilidade de alunos e de outras organizações da sociedade civil) a fim de facilitar a aprendizagem entre 

pares nos Estados-Membros, com base: 

- nos sistemas existentes de reconhecimento que funcionem bem; 

- nos resultados da consulta pública realizada em janeiro de 2018 pela Comissão Europeia e do estudo da 

EFIL intitulado «Reconhecimento dos períodos de estudo no estrangeiro na Europa — Panorâmica e 

recomendações estratégicas»; 

- no trabalho do Quadro de Competências Essenciais da UE e de outras associações e instituições; 

- no projeto-piloto «Comenius para a mobilidade individual dos alunos», executado em 2007-2008, que 

esteve na origem do lançamento do programa de financiamento da CE em 2009. 

As atividades específicas propostas são as seguintes: 

1. Análise da forma como os princípios fundamentais da recomendação do Conselho podem ser aplicados 

aos sistemas e contextos educativos nacionais nos Estados-Membros e proposta de eventuais vias para a 

adoção de políticas a nível nacional. 

2. Ensaio dos quadros de reconhecimento desenvolvidos numa amostra significativa de estudantes em 

intercâmbio. 

3. Criação de uma plataforma em linha que permita que os utilizadores naveguem através de diferentes 

sistemas e compreendam os procedimentos e requisitos, ligada à School Education Gateway. 

4. Desenvolvimento de um modelo conceptual para a formação das partes interessadas do setor da 

educação na avaliação baseada em competências após um período de estudo no estrangeiro. Tal será 

efetuado em cooperação com as associações, as redes e as instituições pertinentes. 

5. Divulgação dos resultados da ação preparatória. 

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: 

Os alunos podem estudar no estrangeiro na UE graças às suas famílias (atualmente 200 000) e aos programas 

de intercâmbio (150 000 todos os anos, com um aumento anual de 3%) A recomendação do Conselho sobre 

o reconhecimento dos períodos de estudo no estrangeiro tem capacidade para criar um quadro que permita 

explorar todo o potencial da mobilidade para fins de aprendizagem. No entanto, os Estados-Membros só 

poderão atingir efetivamente este objetivo se forem adotadas medidas de acompanhamento. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 28 
=== CULT/5829 === 

apresentada por Comissão da Cultura e da Educação 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 15 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 

15 02 77 26       500 000 250 000 500 000 250 000 

Reserva           

Total       500 000 250 000 500 000 250 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Prémio Jan Amos: O Melhor Professor da UE 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

O Prémio Jan Amos será atribuído ao melhor professor do ensino secundário da UE e visa reforçar a 

dimensão europeia na educação escolar. A designação é retirada dos primeiros nomes de Comenius, o 

"professor das nações". O prémio destina-se a recompensar os métodos de ensino mais atraentes, 

inovadores e elucidativos nas aulas sobre a UE para estudantes do ensino secundário (15-19 anos). Os 

estudantes oriundos das escolas participantes de toda a UE elegem os seus candidatos. O júri seleciona 

três finalistas e um vencedor (que receberão recompensas pecuniárias na cerimónia de entrega dos 

prémios no Parlamento Europeu). 

Os alunos terão de apresentar um vídeo do seu professor a dar uma aula sobre a UE (os vídeos estarão 

disponíveis para todos os participantes e para a cerimónia - no caso dos finalistas). O processo poderá ser 

coordenado pelos Gabinetes do PE e da Comissão nos Estados-Membros, com uma participação desejada 

de organizações de juventude (como, por exemplo, o Parlamento Europeu dos Jovens). 

O processo de seleção seguirá um conjunto de critérios que serão previamente comunicados aos 

participantes. Os aspetos a avaliar são os seguintes: originalidade e inovação do professor, possibilidades 

de execução, qualidade do conteúdo da aprendizagem e conhecimento factual dos alunos, entre outros. 

Além disso, os professores serão nomeados e apresentados pelos respetivos alunos. 

O orçamento proposto cobre os custos necessários: a recompensa dos vencedores, as despesas com a 

campanha na comunicação social, as despesas de deslocação e custos adicionais. 

Nos Estados-Membros, serão lançados convites à apresentação de candidaturas das escolas participantes. 

O prémio inspira-se no prémio nacional checo para os professores "Golden Amos". 

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 Prémio Jan Amos será atribuído ao melhor professor do ensino secundário em toda a UE. O prémio 

destina-se a recompensar os métodos de ensino mais atraentes, inovadores e elucidativos nas aulas sobre a 

UE para estudantes do ensino secundário (15-19 anos). Os estudantes oriundos das escolas participantes de 
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toda a UE elegem os seus candidatos. O júri seleciona três finalistas e o vencedor (que receberão 

recompensas pecuniárias na cerimónia de entrega dos prémios no Parlamento Europeu). 

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

Projeto de alteração 29 
=== CULT/5780 === 

apresentada por Comissão da Cultura e da Educação 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 15 02 77 27 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

15 02 77 27       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 — Acompanhamento e orientação no âmbito do desporto de jovens em risco de 

radicalização 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Este número cobriria projetos relacionados com o desporto organizados pelos atores locais e pela 

sociedade civil, tendo como destinatários jovens oriundos de meios desfavorecidos - em especial os que 

estão em risco de radicalização - com o objetivo de prevenir a marginalização e a radicalização, combater 

as desigualdades e ajudar estes jovens a encontrar uma identidade e um sentimento de pertença. 

As atividades desportivas são particularmente adequadas à construção de comunidades e ao reforço da 

inclusão social, respeitando a diversidade e as comunidades multiculturais. Por conseguinte, os projetos 

devem proporcionar a orientação necessária no âmbito do desporto, da educação e do emprego, com vista 

ao ensino de competências essenciais, como competências sociais e de comunicação, o espírito crítico e a 

resolução de problemas. 

Idealmente, os projetos deveriam ser organizados em parceria com as autoridades locais e ser integrados 

num plano de ação global de combate à radicalização. A participação de organizações locais, com bom 

conhecimento do tecido social local, contribuiria para ações bem orientadas e para uma abordagem mais 

estruturada dos desafios. 

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: 

Na sua resolução sobre uma abordagem integrada da política do desporto, o Parlamento reconhece a 

importância do desporto amador na prevenção da radicalização e na luta contra a mesma. O projeto-piloto 

"Acompanhamento e orientação no âmbito do desporto de jovens em risco de radicalização" permitiu 

adquirir uma experiência inicial nesta matéria. Com base neste projeto-piloto, devem ser previstas outras 

ações estruturais e integradas. Tal poderia levar à integração desta ação nos programas existentes 

relacionados com a segurança interna ou a cidadania. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 31 
=== CULT/5790 === 

apresentada por Comissão da Cultura e da Educação 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 15 02 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 

15 02 77 29       800 000 600 000 800 000 600 000 

Reserva           

Total       800 000 600 000 800 000 600 000 

Designação: 

Ação preparatória — Prémio de Sensibilização Altiero Spinelli 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Esta dotação destina-se a desenvolver o projeto-piloto com o mesmo nome enquanto ação preparatória. 

Nos últimos anos, o projeto europeu parece ter sido enfraquecido, tanto por fatores internos como 

externos. A confiança dos cidadãos tem de ser reavivada, ao passo que os conhecimentos relacionados 

com o processo de integração europeia e a consciência da cultura e dos valores europeus devem ser 

divulgados a um público tão vasto quanto possível. 

O projeto-piloto foi lançado, simbolicamente, no 30.º aniversário da morte de Altiero Spinelli, um dos pais 

fundadores da União Europeia, e para comemorar o 60.º aniversário da assinatura do Tratado de Roma. 

Neste contexto, há que envidar esforços concretos para resolver o problema de um certo «desencanto» 

com a UE. 

O Prémio de Sensibilização Altiero Spinelli tem por objetivo encorajar e recompensar as contribuições de 

qualidade, bem como conferir-lhes reconhecimento e visibilidade a nível europeu, a fim de: 

1) Promover o conhecimento da UE e uma reflexão crítica sobre o passado, o presente e o futuro da UE 

junto do público não especialista e do público em geral. O papel desempenhado pelos cidadãos e pelas 

organizações da sociedade civil no processo de integração da UE, a história intelectual da integração 

europeia, bem como a vida e a obra de Altiero Spinelli, seriam incluídos nesta categoria. 

2) Melhorar a compreensão pelos cidadãos dos valores, dos objetivos e das vantagens do processo de 

integração europeia, dos enormes progressos obtidos pela UE, mas também dos seus fracassos, 

contradições e dilemas. A melhoria da compreensão, por parte do público em geral, da teoria dos modelos 

de integração (por exemplo, acordos comerciais, organizações internacionais, federações) e dos estudos 

comparativos dos atuais modelos de integração (por exemplo, a UE, a União Africana, o MERCOSUL, os 

Estados Unidos da América, o Canadá) poderia ser incluída nesta categoria. 

3) Propor, testar e avaliar abordagens e materiais inovadores que os responsáveis políticos europeus e 

nacionais, os profissionais, as organizações da sociedade civil e as instituições em diversos domínios 

poderiam utilizar para melhor informar, educar, inspirar e habilitar os cidadãos a desenvolverem uma 

identidade europeia positiva e um espírito crítico construtivo, bem como um sentimento de pertença 

europeu. 

4) Rebater os mitos populistas anti-europeus sobre diferentes aspetos do processo de integração europeia, 

incluindo a retórica extremista alicerçada na intolerância e na desinformação no que respeita à 

legitimidade, às competências e à atividade concreta da UE. 

Os prémios não se destinam a recompensar as atividades de investigação em si. Os prémios serão, sim, 
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atribuídos pela realização de trabalhos de excelência que se baseiem, em larga medida, nos resultados, 

nos conhecimentos e nas perspetivas fruto de atividades de investigação sobre os processos de integração 

europeia, que tirem máximo partido dos mesmos, que os divulguem eficazmente junto do grande público e 

de um público leigo, por exemplo, através de publicações, dos meios de comunicação social, dos jornais, 

de filmes e documentários ou de outros produtos ou meios, bem como por intermédio de iniciativas 

institucionais. 

Os prémios serão atribuídos a trabalhos interessantes, apelativos, acessíveis, baseados em dados 

concretos, cientificamente rigorosos, desmistificadores e inspiradores que comportem um forte potencial 

de realização dos objetivos acima traçados e que permitam sensibilizar um público diverso composto por 

leigos, não académicos e não especialistas. 

Deveria ser estabelecida uma forma de cooperação com os programas existentes (por exemplo, as ações 

Jean Monnet) e também com instituições existentes, como, por exemplo, os arquivos históricos da União 

Europeia do Instituto Universitário Europeu. 

NOTA: No seu primeiro ano, o projeto-piloto foi adotado no orçamento com a designação «Bolsas de 

Doutoramento Altiero Spinelli», mas foi levado a cabo na fase de execução como «Prémio de 

Sensibilização Altiero Spinelli» (o PP figura com esta designação no orçamento de 2018). 

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: 

Após a conclusão bem sucedida do PP, a ação deve prosseguir enquanto AP. O prémio será atribuído a 

trabalhos de excelência baseados, em larga medida, nos conhecimentos e nas ideias resultantes da 

investigação sobre a História, a filosofia e os processos de integração europeia, que explorem e divulguem 

com eficácia junto do grande público e de um público leigo estes resultados, a fim de melhorar o 

conhecimento do projeto europeu e aumentar a confiança na UE. 

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

Projeto de alteração 331 
=== AFCO/6231 === 

apresentada por Comissão dos Assuntos Constitucionais 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 15 02 78 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

15 02 78       1 257 347 756 899 1 257 347 756 899 

Reserva           

Total       1 257 347 756 899 1 257 347 756 899 

Designação: 

Cátedras e voluntários Altiero Spinelli 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

As políticas e os valores europeus devem ser divulgados junto do público mais vasto possível. Por ocasião 
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do 70.º aniversário do Congresso de Haia, não existe melhor comemoração do que abrir a teoria, a 

prática e a história da União Europeia aos seus cidadãos. Tal poderá ser conseguido através da criação 

de uma rede de cátedras não académicos regionais da sociedade civil, bem como de voluntários locais, do 

conjunto de vereadores municipais. 

A participação dos vereadores locais é fundamental para que a Europa se aproxime das bases, para além 

da bolha de Bruxelas e do intercâmbio transnacional de boas práticas. Os cátedras Altiero Spinelli, ao 

contrário dos cátedras Jean Monnet, terão um perfil não académico e serão responsáveis pela formação e 

pelo apoio aos voluntários Altiero Spinelli ativos a nível local. Os voluntários Altiero Spinelli serão 

selecionados pela câmara municipal de entre os seus membros e a sua função será manter uma atividade 

permanente de educação e informação sobre assuntos europeus, incluindo a sua origem intelectual, 

história, valores, políticas, direitos e oportunidades. A presente proposta foi apoiada pelo Parlamento 

Europeu na sua Resolução, de 12 de dezembro de 2017, sobre o Relatório de 2017 sobre a cidadania da 

União: reforçar os direitos dos cidadãos numa União da mudança democrática (ponto 28) e pela 

Comissão da PETI em 21 de fevereiro de 2018. Importa não esquecer que a presente proposta não é 

abrangida pelo prémio Altiero Spinelli, que é uma ferramenta diferente com um objetivo distinto. 

JUSTIFICAÇÃO: 

A presente proposta de projeto-piloto baseia-se numa petição apresentada pela União de Federalistas 

Europeus de Espanha, em 21 de fevereiro de 2017 (Petição n.º 0160/2017).A presente proposta, ao envolver 

de forma permanente e sistemática potencialmente todas as entidades locais na UE, pode ter um impacto 

substancial e mensurável na educação do público sobre o processo de integração, que é frequentemente 

desconhecido ou mal compreendido.Nenhum outro programa atual da UE tem este perfil. 


